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RESUMO 

 

 

 

 

 

O respeito pelos direitos mais caros à pessoa humana, fundamentos da 

liberdade, da justiça e da paz entre os povos trouxeram à tona a importância dos 

Direitos Humanos, seu reconhecimento e eficaz defesa contra aqueles que atentam 

contra a pessoa humana. A dignidade inerente a todos os membros da raça humana 

é valor máximo, norma de direito, norma social e moral e sua defesa em todos os 

campos de ação é imprescindível. A dignidade da pessoa humana é vetor 

constitucional pela justiça e garantia da democracia, sua compreensão, estudo, 

debate e desenvolvimento é fundamental para todas as áreas das ciências sociais e 

da mais alta importância nos estudos das teorias jurídicas. Assim, partindo de debates 

acadêmicos sobre sua forma, sobre garantias de eficácia das normas que a defendem 

e como acontecem seu reconhecimento e desenvolvimento, temos, dentre outras 

abordagens, uma das dimensões para construirmos uma cultura de paz universal. 

 

Palavras-chave: direitos humanos, dignidade da pessoa humana, epistemologia, 

justiça, teoria jurídica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The more sensitive matter of human being are human rights and our dignity, the 

very foundation of freedom, justice and peace among all others. Brought to light the 

main importance of human rights, their recognition and effective defense against those 

who threaten against peace, justice and life. The inherent dignity of all human race 

members, and the main rule of legal and law rules, as social and moral standard, and 

its defense in all fields of action is an urgent and indispensable matter. The human 

dignity is a constitutional vector for justice and guarantee of democracy all over the 

world. Our best efforts in understanding, studying, debating is the best path of 

development into critical areas of the social sciences and one of the most important 

aspect of studying legal theories. Thus, starting from academic debates on guarantees 

and it effectiveness as well as how to defend and develop it are one way, among other 

approaches, to o build a culture of universal peace. 

 

 

Keywords: human rights, human dignity, epistemology, justice, legal theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Os direitos nascem quando devem ou podem nascer”  
(Norberto Bobbio: A era dos Direitos) 

 

Considerações Iniciais 

 

Esse texto pretende levantar alguns pontos sobre a origem e construção 

histórica dos direitos humanos e suas fontes materiais a partir do conceito de 

dignidade da pessoa humana no sistema jurídico interno e internacional e, parte do 

princípio que, falar de direitos humanos através da zetética1, sem se limitar à 

dogmática e à técnica jurídica, mas sem se perder dela, nos dias de hoje, é 

imprescindível. 

Vivemos numa era de extremos e de extremistas onde a ponderação deve ser 

construída em todas as condutas para um bem viver saudável, com liberdade e 

dignidade. O quadro mundial para tratar de direitos humanos e paz mundial é 

preocupante - o Oriente Médio está atualmente completamente mergulhado na guerra 

e no terror, não apenas contra o ocidente, mas entre eles mesmos - sunitas e xiitas 

que tem o mesmo sangue, a mesma descendência, falam a mesma língua e rezam 

para o mesmo Deus, estão se matando sem parar em nome do sucessor de Maomé. 

Foi-se o tempo em que a “Primavera Árabe” era uma luta popular pela instauração da 

democracia política e melhores condições de vida social, se não em todos, na 

esmagadora maioria desses países, reis e sultões ainda exercem o poder autoritário 

absoluto por meio do terror e da força bruta. Na Rússia o “todo-poderoso” Wladimir 

Putin, ex agente da KGB e atual presidente, possui o controle sobre ogivas nucleares 

que se disparadas juntas, tem o poder de destruir o planeta Terra mais de 40 vezes, 

o maior medo do Homem depois de Hiroshima e Nagasaki. Benjamin Netanyahu, 

                                            

 

1 Zetética aqui entendia como um metodologia investigativa, indagatória, voltada para a resolução de 

problemas teóricos. 
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primeiro-ministro de Israel continua atacando indiscriminadamente a Cisjordânia. Os 

Demônios do Estado Islâmico, grupo radical sunita, usam da crueldade extrema e 

generalizada em nome de Deus, distribuindo na mídia todos seus feitos. O líder 

supremo da Coréia do Norte, de trinta e dois anos de idade, festeja o teste nuclear 

que comprova ser possuidor de uma bomba H enquanto mata o país de fome e gera 

o desconfortável terror nos países vizinhos Coreia do Sul e Japão. O Paquistão 

nuclear não abre mais diálogos internacionais e se fecha numa insana corrida 

armamentista. E isso levando em conta que a era da busca pela paz e pelo 

desarmamento mundial começou no entendimento entre os chefes de Estado dos 

Estados Unidos e da Grã-Bretanha antes mesmo de entrarem na II Grande Guerra, e 

foi exposto num documento internacional de intenções denominado Carta do 

Atlântico. 

Momento apropriado então de debates e atitudes a serem tomadas na 

construção de uma cultura de paz universal tão almejada pelos povos da Terra. Esse 

texto, como dissertação de mestrado não se propõe a essa hercúlea tarefa, mas 

pretende contribuir de alguma forma para a pesquisa e estudo histórico da formação 

e construção histórica de uma “invariável axiológica” da teoria jurídica de direito 

humanos que é a dignidade da pessoa humana. 

Para então falarmos de direitos humanos, origem e desenvolvimento, assim 

como de normas e entendimentos internacionais que os reconheçam, identifiquem e 

protejam, assegurando assim sua aplicabilidade e eficácia, partiremos da teoria sobre 

o que é Direito, a construção histórica da ciência jurídica, o que são os direitos 

humanos e a partir do conceito de dignidade humana e como entender essa nova era 

dos direitos humanos e seus valores da dignidade da pessoa humana como medida 

ponderativa do ordenamento jurídico mundial, e para tanto, indispensável falar sobre 

teoria do conhecimento, filosofia e teoria da norma e ordenamento jurídico. 

 

 

Método de apresentação 

 

Entendemos não ser possível estudar a teoria jurídica nem cogitar sobre os 

valores a ela atrelados como ciência social aplicada, como os de liberdade, igualdade, 

justiça, fraternidade e paz sem uma abordagem multidisciplinar dessas questões e do 
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próprio conhecimento jurídico. A teoria jurídica numa era dita  “pós-moderna” do direito 

deveria ser ensinada como na Paidéia do período arcaico da Grécia antiga, numa 

noção de educação universal através da organização de um acordo de conhecimento 

e tradições multidisciplinares do justo como caminho para a paz. 

Essa dissertação pretende, então, apresentar algumas reflexões a partir de 

uma filosofia que se aproxima da existencialista, entendida aqui existencialismo como 

um humanismo, ou seja, como a filosofia que parte do sujeito humano em suas ações, 

pensamentos, sentimentos, desejos, experiências e potencialidades, sujeito esse que 

é mais que um mero ser pensante e para o qual a razão não é o único meio de 

compreender e certificar-se de sua própria existência. Numa abordagem analítica 

bibliográfica pretendemos expor descrições e conceitos da ontologia humana – no 

sentido de estudo das propriedades mais gerais do ser trazido pelos filósofos de todos 

os tempos, desde os pré-socráticos aos modernos, como uma reflexão sobre o sentido 

mais abrangente do ser que torna possível suas múltiplas existências e não o ente 

limitando a mero objeto disciplinado com certos atributos. Assim como também trará 

conceitos nos quais o homem e sua dignidade são vistos numa perspectiva 

transdisciplinar, numa visão expansiva nesse ambiente hoje chamado de “pós-

moderno” ou líquido – como define Zygmunt Bauman2 em suas obras sobre o universo 

líquido, ao falar das atuais relações humanas e os valores relativos. 

Aqui, o estudo da Jurisprudência é entendido e será tratado como o estudo da 

teoria jurídica, da Ciência Jurídica e será relacionado em suas intrínsecas relações 

com poder do Estado e política, sob a égide do Estado Democrático de Direito cuja 

própria forma e existência serão analisadas sob a epistemologia – ou seja, a reflexão 

geral sobre a natureza, início, etapas e limites do conhecimento, nesse caso, do 

Estado de direito, da democracia e dos direitos da pessoa humana como núcleo 

fundante dessa ordem social. Da mesma forma será trazida a genealogia dessa 

pessoa humana e a ontognosiologia3 dos modelos modernos de direito. Esse estudo 

                                            

 

2 BAUMAN, Zygmunt, sociólogo polonês, ex-militante do Partido Comunista Polonês, professor 

universitário, traz a ideia que "as relações escorrem pelo vão dos dedos", relação que são líquidas e 
deixam de ter aspecto de união e passam a ser mero acúmulo de experiências onde a insegurança é 
parte estrutural da constituição do sujeito pós-moderno. 
3 REALE, Miguel, Introdução à Filosofia, São Paulo, Ed. Saraiva, 1989. 
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jurisprudencial traz em si a formação do Estado Moderno alicerçado na ideia da 

dignidade do ser humano como pedra fundamental de uma arquitetura de ordem, 

progresso, amor e paz. Entendemos salutar para o estudo da teoria jurídica moderna 

ver e rever de forma detalhada as ideias fundamentadoras dos Direitos Humanos 

desde seu nascimento e reconhecimento, a partir da observação crítica das origens 

dessa relação de poder e de direito nas políticas através dos tempos, assim como 

pelo estudo de teóricos do direito que é uma ciência social aplicada. 

As relações entre Estado e cidadão, política e poder, nesses dias de uma 

economia globalizada e intrinsecamente interligada, e, acoplado nesse grande 

sistema social ainda, vários subsistemas, cujas conexões e irritações provocam 

constante mudança, clamam uma análise detalhada dos Direitos Humanos em âmbito 

interno e mundial para uma solução de continuidade da própria humanidade. 

A proposta aqui ventilada não inova, limita-se sim a uma análise sistemática a 

partir da ideia de direito na história e de seus fundamentos, desde o início das 

sociedades até a era moderna com o conceito de dignidade humana e dos valores 

defendidos e incorporados nas relações jurídicas. Trata de uma análise da teoria do 

conhecimento jurídico a partir do núcleo da dignidade da pessoa humana e suas 

relações filosóficas, assim como a consequente análise entre poder e política do ponto 

de vista da teoria do direito, onde os avanços em direção à justiça são sempre 

resultados da solução dialética de um conflito. 

O texto parte, primeiramente, de uma visão histórica dessa relação entre o 

homem e o direito, como valor e norma, numa abordagem analítica, através de 

reflexões dedutivas e interpretação sistêmica da bibliografia sobre o tema e procura 

entender e organizar as relações que construíram, constroem e atualizam essa teoria 

jurídica, de onde surge o conceito da dignidade da pessoa humana do ponto de vista 

da nossa civilização ocidental que é oriunda da tridimensionalidade cristã, 

democrática grega e civilista romana. 

Fundamental então a análise da história de comunidades e sociedades, 

buscando a origem formal do direito, mas sem maiores aprofundamentos para não 

avançarmos demais na antropologia, todavia sem perder de vista a constituição pelos 

homens desse ente Estado formado através das teorias contratualistas ocidentais que 

o fundamentam como ente político, assim como entendê-las, a partir da sua formação, 

em suas funções e objetivos. Da mesma forma essencial a análise multidisciplinar das 
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relações e formas de Poder na estrutura antiga e na sua moderna tripartição como 

garantidora da estabilidade do próprio poder desse Estado, partes estas que acabam 

por se enfrentar para, reciprocamente se conterem, com a intenção final de evitar o 

abuso do poder em detrimento daqueles que o instituíram. 

Os Direitos Humanos, nos dizeres do professor Miguel Reale Junior4, são um 

adquirido axiológico e a dignidade da pessoa humana constitui-se como uma 

invariante axiológica. Ambos devem ser preocupações essenciais em termos de 

proteção do homem e da mulher em suas vidas e objeto de árdua tarefa pedagógica 

em todos os níveis de ensino do país. Aqui o aspecto axiológico ou a “dimensão 

axiológica” da dignidade da pessoa humana implica necessariamente na noção de 

escolha do ser humano pelos valores morais, éticos, estéticos e espirituais. A axiologia 

é a teoria filosófica responsável por investigar esses valores, concentrando-se 

particularmente nos valores morais. Etimologicamente, a palavra "axiologia" pode ser 

significada como "teoria do valor", sendo formada a partir dos termos gregos "axios" 

(valor) + "logos" (estudo, teoria). 

Neste contexto, o valor, ou aquilo que é valorado pelas pessoas, é uma escolha 

individual, subjetiva e produto da cultura onde esse indivíduo está inserido. De acordo 

com o filósofo alemão Max Scheler5, os valores morais obedecem a uma hierarquia, 

surgindo em primeiro plano os valores positivos relacionados com o que é bom, depois 

ao que é nobre, ao belo, e derivando assim os outros valores. A ética – como ramo da 

filosofia investigadora dos princípios morais de bom e mal -  certo e errado, e, a 

estética, que estuda os conceitos relacionados à harmonia e beleza das coisas, estão 

vinculadas de forma intrínseca a tais valores desenvolvidos pelo ser humano. 

O estudo da bibliografia a respeito do tema aqui recolhida, bem como os 

problemas e hipóteses aqui desenvolvidos, seguem essa mesma diretriz fundamental 

da epistemologia jurídica-política dos Direitos Humanos cuja matriz é a dignidade da 

                                            

 

4 Reale, Miguel. Conferência proferida, no Rio de Janeiro, a 9 de julho de 1991, na instalação da VI 

Semana Internacional de Filosofia, promovida pela Sociedade Brasileira de Filósofos Católicos, em 
homenagem ao autor no ensejo de seu octogésimo aniversário. Revista de estudos avançados 5(13), 
1991, http://www.scielo.br/pdf/ea/v5n13/v5n13a08.pdf também em Rev. Estud. av. v.5 n.13 São Paulo 
set. /dez. 1991: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40141991000300008  
5 Max Scheler, I874 – 1928 - filósofo alemão conhecido por seu trabalho sobre fenomenologia, ética e 

antropologia filosófica 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v5n13/v5n13a08.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40141991000300008
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pessoa humana e onde o princípio da proporcionalidade estrutura e vetoriza a 

interpretação principiológica jurídica normativa. Por se tratar de um norte, de um 

objetivo final consubstanciador da dignidade da pessoa humana em todas as relações 

sociais, os Direitos Humanos enfrentam a questão de definir e reconstituir 

historicamente essa dignidade, a pessoa e o ser humano. Para tanto socorremo-nos 

de uma pesquisa histórica sobre os temas e as abordagens das ciências sociais e da 

filosofia de diferentes tempos e lugares. Assim com utilizamos os campos de estudo 

da Lógica, da Filosofia e da Zetética jurídicas, onde a estética, a ética, a moral e a 

arte se encontram, acoplam-se e se irritam para, a partir dessa irritação, alcançarem 

uma abrangência suficiente em novas relações, para identificar, entender e utilizar o 

conceito de dignidade da pessoa humana. 

Nesse caminho são trilhados os conceitos de homem e ser humano, 

comunidade e sociedade, Poder e Política, Teoria Jurídica e justiça e as reflexões 

seguem na direção de um aprofundamento do conceito e consolidação da ideia de 

dignidade para a efetividade da garantia universal dos Direitos Humanos tão caros às 

relações locais e internacionais, garantia essa que pode direcionar a comunidade 

mundial para a paz e prosperidade ou se perder nas engrenagens das máquinas 

jurisdicionais dos Estados e do Poderes. 
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O animal racional social 

 

A sociedade humana livre se desenvolve desde sempre com mecanismos 

especiais para a possibilidade de convivência, se não pacífica, ao menos sustentável 

entre os elementos que a constituem. Um desses mecanismos é o de absorção de 

conflitos individuais ou coletivos que legitimam uma posição ou uma decisão que 

coloque fim ao embate evitando a progressão desse conflito e consequente 

desestruturação da sociedade. Para tanto, foram criados procedimentos legitimadores 

de uma decisão necessariamente aceita por todos que põe fim à disputa. Dessa 

forma, andam lado a lado a necessidade de viver em sociedade e os desejos 

individuais - princípios que no homem devem coexistir em harmonia e parcimônia. 

O homem como um animal social (anthropos physei politikon zoon)6 e o 

princípio de padrões de conduta para essa convivência social com interesses e 

objetivos comuns, geram expectativas de condutas específicas para essa relação 

homem-homem e homem-sociedade. Assim surge o Direito, desde as eras mais 

arcaicas imagináveis de um homem em grupo, comunidade ou sociedade - como um 

“mecanismo social destinado a neutralizar a contingência das ações individuais”7, e 

como explica Santiago Guerra:  

 

 

 

“Esse fato permite conceber o direito como um sistema 
ou conjunto de normas reguladoras de alguns 

                                            

 

6 Aristóteles (384 a.C - 322 a.C., Estagira, Grécia) entende que o homem é “por natureza um animal 

político” (anthropos physei politikon zoon), e que a exigência da perfeição, a procura do bem melhor, a 
tendência para a realização daquilo que é o seu bem o impelem para a polis para o conjunto. Não diz 
que o homem se une na polis por um bem menor, como aquele que o leva à constituição da família, 
em nome da satisfação das necessidades vitais, não diz também que homem é apenas um animal 
social, mas sim um animal que tende para a constituição de comunidades em geral, porque nem todas 
as comunidades são políticas. Diz ainda que um determinado bem, o impele para uma certa espécie 
de comunidade, a polis. E que esse determinado bem é, precisamente, o bem melhor a “cidade ou a 
sociedade política” é o “bem mais elevado” e por isso os homens se associam em células, da família 
ao pequeno burgo, e a reunião desses agrupamentos resulta na cidade e no Estado (“Política”, cap.I, 
Livro Primeiro). 
7 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Estudos Jurídicos - Teoria do Direito Civil. Fortaleza: Imprensa 

Oficial do Ceara, 1985, pg. 07 
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comportamentos humanos em uma determinada sociedade 
e o pensamento jurídico como um sistema explicativo do 
comportamento humano enquanto regulado por normas, 
normas que por se acharem embutidas no sistema jurídico, já 
bem diferenciadas na sociedade moderna, são normas jurídicas 

e não morais, religiosas ou de etiqueta social. ” 8 (Grifo nosso). 

 

Como a proposta desta dissertação é a observação e análise crítica do 

fenômeno dos direitos humanos a partir da reunião das interpretações dos sistemas 

da ciência jurídica, filosofia e cultura, e avançar em busca do sentido do 

reconhecimento da dignidade humana como justiça pacificadora numa decisão 

proporcional, propomos a análise das conexões e ideias que constroem os sistemas 

jurídicos, como por exemplo o conceito de norma jurídica, de ordenamento jurídico e 

hermenêutica como forma de interpretação e aplicação do direito, observados sempre 

sob uma perspectiva crítica de um Direito como fenômeno das ciências sociais e da 

filosofia aplicada. 

Para além do objetivo de uma iniciação científica, esse trabalho pretende 

concretizar algum domínio do tema dignidade da pessoa humana como fundamento 

do direito e a expectativa de contribuir com alguma relevância para as discussões 

acerca do tema apesar de muito já ter sido escrito e debatido. Embora não exaustiva 

quanto à parte teórica, parte da certeza da imediata necessidade da abordagem 

multidisciplinar na ciência jurídica enquanto modo de se estudar o direito. O texto é o 

ápice de uma pirâmide construída sobre método e prática de estudo eficiente, sob a 

métrica das reflexões sobre a pesquisa e trabalhos científicos e a indispensável 

consistência dos ensinamentos em sala de aula do curso de Pós-Graduação Estrito 

Sensu em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

No estudo da teoria jurídica um elemento imprescindível é atender as 

exigências da sociedade no tempo presente, fornecendo instrumentos e métodos 

adequados para a concreta solução de problemas. Outro elemento é aquele que 

insere a própria teoria ou modelo no desenvolvimento geral das ideias mesmo que os 

conceitos dela derivados sejam conflitantes com os regularmente utilizados. 

                                            

 

8 Idem, pg.10. 



9 

 

 

Eis então essa abordagem, dentro de outras, da análise da origem da teoria 

jurídica dos Direitos Humanos a partir do seu núcleo fundamentador da dignidade da 

pessoa humana. Para tanto, é necessário o histórico e um breve detalhamento das 

escolas de fundamentação e interpretação do Direito, analisando desde os glosadores 

até a denominada jurisprudência dos princípios, trazendo em seguida as dimensões 

éticas do justo e a teoria da forma através da qual a norma se apresenta, em especial 

a norma jurídica e suas construções. De certa forma, metodologia jurídica é 

hermenêutica, é interpretação jurídica do texto que traz uma norma alicerçada em um 

valor sensível ao homem, assim como do contexto social que traz um valor social 

defendido. E, nesse campo não podemos fugir da conhecida discussão 

fundamentadora do direito entre positivismo jurídico e jusnaturalismo cuja abordagem, 

aqui, trespassa a malha fina da estrita composição da ciência jurídica e alcança o 

campo dos valores com o objetivo de indicar caminhos dialéticos de solução do 

impasse e de atingimento do justo como progresso humano em direção ao 

entendimento comum e justiça sob uma solução proporcional e ponderada entre todas 

as partes envolvidas em um conflito. O positivismo jurídico é essencial para o 

funcionamento do Estado de direito e vai muito além da mera materialização de um 

fato ou ato jurídico, as funções do Positivismo devem ser exercidas através da 

experiência do humanismo científico. Da mesma forma, a valoração encontrada no 

direito natural, e seu corolário jus humanístico moderno, deve ser analisada e 

experimentada através da ciência transdisciplinar desse humanismo. Partimos da 

filosofia como uma atividade de raciocínio teórico voltada para o estudo e solução de 

questões universais, que exigem o empenho de toda a nossa personalidade e não 

podem ser resolvidos de forma incompleta ou aproximativa. Daí o tratarmos 

detalhada, mas não exaustivamente, da origem do pensamento filosófico e de 

algumas definições e argumentações fundamentais para aparelhar o pensamento 

jurídico como sistema e entender a abordagem de se colocar a dignidade da pessoa 

humana como valor universal, cujo fiel da balança constitucional é o princípio da 

proporcionalidade. Tais questões filosóficas afetam o ser humano não apenas 
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quotidianamente, mas em sua própria existência9 e por isso mesmo não podem ser 

solucionados somente pelas ciências ou pelo método cientifico puro que tem um 

campo de pesquisa necessariamente limitado e não solucionam satisfatoriamente a 

indagação do espírito humano, necessitam, portanto, de uma inicial abordagem pelas 

lentes da filosofia. 

Outro lado dessa questão, todavia, é o perigo que a filosofia corre em ser 

confundida com ou invadir o campo de assuntos ligados somente à religião ou à 

própria ciência, apesar de podermos também analisá-las filosoficamente. Ambas, 

ciência e religião, nesse ponto de vista, têm a sua solução ideal e completa para 

assuntos universais e não conversam muito - a religião torna-se metafísica e as 

ciências síntese de todo saber humano. Assim, somente frente a uma dupla renúncia 

nossa filosofia – entendida como o amor pelo conhecimento e imbuída de um objetivo 

pela solução de questões práticas universais por meio desse amor – não invade nem 

o campo religioso nem o campo das ciências emolduradas pelo saber empírico. 

Esse texto parte então da transdisciplinaridade como ótica de entendimento e 

questionamento, onde sujeito e objeto são relativos uns aos outros, um somente existe 

se, quando e como observado pelo outro. Como toda tomada de posição na análise 

de qualquer setor da atividade humana implica necessariamente uma opção no campo 

da filosofia em geral, oportuno e indispensável começar o texto pela breve explicação 

do que é filosofia, e filosofia do direito, o que é feito no primeiro capítulo, em seguida 

partimos para um reconhecimento do terreno histórico das escolas do direito e por fim 

observamos o nascimento e o berço da dignidade da pessoa humana e sua 

importância como valor norteador da normatização jurídica. 

  

                                            

 

9 Bobbio, Norberto. Lezioni di Filosofia del Diritto, Padova, 1941.p21. No original: “[...]sono problemi 
universali quei problemi la cui soluzione implica la partecipazione totale e quinidi l´impegno di tutta la 
mostra personalità. ” (Tradução nossa). 
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1 FILOSOFIA E CIÊNCIA JURÍDICA 

Conceituar filosofia de forma operacional não oferece maiores complicações, 

mas no momento em que nos questionamos sobre o se pode esperar da filosofia10 em 

nossa época moderna, de necessidades imediatas num momento em que o 

pensamento técnico cientifico é o único válido para fazer ciência e se falar dela, como 

coloca Guerra Filho em sua obra introdutória à filosofia e epistemologia jurídica, 

entendemos que podemos tratar de conceitos em filosofia, do próprio conceito de 

filosofia e de conceitos outros sob as lentes da filosofia. Heidegger nos esclarece o 

caminho a ser tomado – filosofamos quando “entramos em colóquio com os 

filósofos”11 ou seja, quando discutimos com eles sobre o que eles falam. 

 

1.1 Que é o Homem? 

Pergunta filosófica com reflexos diretos na instância jurídica, conhecer o 

homem como ser humano, ou seja, sujeito analisador e objeto analisado e, ao mesmo 

tempo, participante ativo de um meio ambiente e criador dessa interação, nada mais 

é que o início da nova forma da pergunta: que é isso, o homem? Pergunta que até 

hoje é palco de debates filosóficos dentre as mais variadas formas de fazer e estudar 

filosofia. 

O homem é um animal metafísico que, na condição de ser biológico, mamífero 

bípede com polegar opositor como uma das diferenciações evolutivas, está no mundo 

através de seus sentidos e sua vida se desenvolve através desses mesmos sentidos 

e da característica única da linguagem e da comunicação através de símbolos. Não 

nasce racional, o homem se torna racional pelo uso das faculdades mentais do 

raciocínio ao ter acesso a um sentido de coisa e das coisas que é partilhado com 

                                            

 

10 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Introdução à filosofia e à Epistemologia Jurídica – Porto Alegre: 

Livraria doa advogado, 1999. 
11 HEIDEGGER, Martin. “que é isto, a filosofia? ”. Trad. Jose Henrique dos Santos – Belo Horizonte, 

1962, p.15. 
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outros de sua espécie, faz da sociedade humana a fonte primária da instrução da 

razão humana. 

Esse homem, cuja natureza é a de um animal social, vincula-se a este conjunto 

social por meio de “palavras” ou sinais - símbolos, ícones ou índices que relacionam 

um homem com outro e os prendem todos nessa rede intrincada de comunicações e 

de vontades. Nesse sentido não existe sociedade tal qual a sociedade humana, regida 

por uma ideia geral e abstrata e que gera uma expectativa de conduta de cada um de 

nós pelo princípio geral de contrato social. E esse contrato social determina duas 

ideias distintas de um vínculo jurídico: a lei e o contrato. Do ponto de vista da lei temos 

os textos e as palavras que se impõem a nós, independentemente da nossa vontade, 

já do lado do contrato temos a livre vontade e o acordo entre as partes. 

Fato é que toda pessoa dita “natural” é, em primeiro lugar para sociedade, um 

dado de registro, ou seja, só “é”, só “é” civilmente, se for registrada em cartório. E 

somente assim tem assegurada sua vida civil e seu estado civil que a lei a condiciona 

e obriga, antes mesmo de a pessoa se entender ser humano e se obrigar por si mesma 

em compromissos que contrai. Nessa forma formal e estrutural da existência do 

homem em sociedade temos que lei e contrato provem da crença em um legislador 

que é o fiador dessa crença aos que a ela são fiéis, assim como fiéis às palavras das 

leis por ele emitidas. Com isso entendemos que as ideias de leis e contratos são 

comuns às civilizações do livro (codificação e positivação) e representam uma forma, 

dentre outras, de instituir a justiça como bem comum regulador da vida em sociedade. 

Esse direito, aqui entendido como princípio de regramento de uma sociedade 

é a maneira ocidental de regular as dimensões biológicas e simbólicas constitutivas 

do ser humano. Nas palavras de Alain Supiot: “O Direito liga a infinitude de nosso 

universo mental à finitude de nossa experiência física, cumprindo em nós uma função 

antropológica de instituição da razão.” 12 

 

                                            

 

12 SUPIOT, Alan. Homo Juridicus – Ensaio Sobre a Função Antropológica do Direito – São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2007.p. X . 
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Pascal13 há muito já nos situava entre dois mundos infinitos – entre os mundos 

da microfísica e o da astrofísica14 e mais, estamos ao mesmo tempo dentro da 

natureza física e fora dela, numa natureza metafísica, ambas vivas e atuantes no 

nosso dia-a-dia. As ciências do mundo físico sempre estão em desenvolvimento, a 

todo tempo são revisadas e corrigidas, desde o descobrimento do átomo até o Bóson 

de Higgs, que é a partícula elementar intuída pelo modelo padrão de partículas. 

Fato é que quanto mais avançarmos nas áreas do conhecimento, mais 

mistérios insondáveis aparecerão. A origem dessa aventura cósmica nos é 

racionalmente incompreensível, o futuro velado e seu sentido desconhecido por todos. 

A fé que anima as igrejas traz o acalanto necessário para as dores e frustações das 

expectativas que a mente humana cria para si mesma. 

 

 

1.2 Humanidade do Ser Humano 

Nossa ascendência cósmica determina nossa constituição física e nossa 

inserção terrestre assim como nossa vida biológica, dentro de um sistema equilibrado, 

que deu origem à vida a partir da organização das cadeias de carbono cujo mais 

recente desenvolvimento, de um dos diversos ramos, de um dos vários mundos 

animais, tornou-se humano. 

Esse ser humano, consciente de sua mortalidade, possui uma unidade 

bioquímica e uma unidade genética, somos um “hipervivo” que evoluiu e desenvolveu 

potencialidades de vida. Nas palavras de Edgar Morin15: 

(…) um animal hipermamífero, marcado até a idade 
adulta pela simbiose infantil com a mãe que desenvolve em 
amor e ternura, cólera e ódio, a afetividade dos mamíferos, 
conservando deles, sob a forma de amizade adultas, a 
fraternidade juvenil, ampliando a solidariedade e a rivalidade, 
fazendo desabrochar qualidades de memória, inteligência e 

                                            

 

13 PASCAL, Étienne, século XVII, físico, matemático, filósofo e teólogo francês. 
14 Op.Cit, pg 04. 
15 MORIN, Edgar. O Método 5. A humanidade da humanidade; trad. Juremir Machado Silva. 4a ed. – 

Porto Alegre: Sullina, 2007, pg.31. 
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afetividade características da classe, levando ao extremo a 
aptidão para amar, gozar e sofrer. 

 

Nessa “efervescente epopeia evolutiva”16 – no sentido histórico e de memória, 

assim como no de conhecimento e reconhecimento do “ser” em relação a outros da 

mesma e de outras espécies, um ramo da ordem dos primatas começou há seis 

milhões de anos uma nova aventura “a hominização que produziu a humanidade” 17”. 

Sem nos determos na “noite escura das origens”18, mas reconhecendo a 

domesticação do fogo, a agregação em bando instintiva dos seres neandertais, o 

surgimento da linguagem pelos signos primatas e da cultura pela aglomeração de 

seres com interesses diversos e em comum, temos a realidade de um homem que 

possui um corpo físico frágil, pouco resistente e generalista, mas capaz de diversas 

aptidões e performances, o que faz da sua própria insuficiência a sua virtude de 

criação de instrumentos e de ideias. Na observação antropológica de Jean Jacques 

Rousseau: “… vejo um animal menos forte que uns, menos ágil que outros, mas, no 

conjunto, o mais vantajosamente organizado de todos”19. 

Dentre várias certezas sobre esse mundo animal organizado em sociedade, 

sabemos que o ser humano, definido como zoon politikon na Grécia antiga, constrói 

e utiliza sua cultura numa dupla articulação da linguagem – mitos e técnicas de 

expressão dessa linguagem que são propriamente humanos. A cultura é a forma de 

realização do homo sapiens, através da atividade da mente20 do cérebro humano, 

capaz de articular palavras e frases, usar o pensamento formal pela lógica formal e a 

argumentação pela lógica material. As bases do pensamento sistemático formal assim 

como o pensamento movido para a solução de problemas são características típicas 

                                            

 

16 Evolução no sentido histórico e de memória, de conhecimento e reconhecimento do ser em relação 

a outros da mesma e de outras espécies. 
17 SUPIOT, Alan. Op.Cit, p. 108. 
18 “noite escura das origens” – termo comumente usado em ciências naturais, em especial, 

antropólogos e arqueólogos, como a hipótese da gênese Africana do hominídeo habilis erectus 
neandertal sapiens. 
19 ROUSSEAU, Jean-Jacques. A origem da desigualdade (1754), trad. Maria Lacerda de Moura, 

Moraes, versão eBooksBrasil.com. Ed. Ridendo Castigat; acesso permanente no endereço eletrônico: 
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/desigualdade.pdf  

20 A expressão se explica, pois para Peirce a mente não é característica exclusiva humana. 

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/desigualdade.pdf
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do ser humano, assim como as relações entre signos e significações várias, adotadas 

por essa mente pensante e interpretante. 

Com isso colocamos que humanidade não é simplesmente o coletivo de seres 

humanos, pois desde o surgimento de seres humanos sempre houve a totalidade de 

homens na face dessa Terra existiram comunidades e sociedades, mas somente na 

era moderna, a partir do paradigma moderno ético em que o homem se sente 

pertencendo a um grupo só cuja característica é a possibilidade do uso devido da 

razão que lhes fazem iguais, transcendendo sua natureza. 

 

 

1.3 Homem como Sujeito e Objeto da Filosofia 

Os pensadores e filósofos21 sempre se colocam entre correntes filosóficas, 

entre linhas de pensamento que estão intimamente conjugadas ou acopladas 

sistemicamente à ética22. Todavia Filosofia não é só uma forma particular de 

pensamento crítico. Pensar melhor, pensar mais criticamente como desenvolvimento 

das propriedades do intelecto é o senso comum da filosofia.  Entretanto doutrina ou 

método não é a melhor definição para o pensar filosófico pois não a especifica de 

outras áreas do conhecimento científico como antropologia, química ou medicina. 

Existem tantas definições de filosofia quantos interessados estiverem em fazê-la (a 

definição).  Para esse trabalho de definir algo, estudar a filosofia apresenta aspectos 

de vital importância como a ideia grega de contemplação do divino, que observa o real 

e busca identificar no real o que há de divino. O Homem observando e usando da 

razão enxerga no universo uma lógica de funcionamento que não foi ele quem 

fabricou, a qual ele não entende e não alcança. Observa o cosmos e as estrelas e não 

                                            

 

21 Filósofo – a palavra pela primeira vez palavra usada nesse sentido foi numa expressão em Platão 

no Teeteto.  
22 Éthos, na ética grega é através da razão que se alcança a perfeição moral e a liberdade grega era 

concebida como possibilidade de realização plena dos indivíduos em seu meio social através de sua 
virtude. 
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entende a ordem que observa, o cosmo não é um aglomerado caótico de partes sem 

função – existe uma ordem que não foi dada pelo homem. 

Assim, o ser humano apenas racional limita-se a observar o mundo e o 

classifica em animal, vegetal e mineral, divide em partes, corta, analisa, observa e 

entende, por exemplo, numa experiência de laboratório, o que faz com que a perna 

do sapo faça-o pular. Todavia, apesar de sua intervenção, em nada muda as funções 

das pernas dos sapos existentes. E, em algum momento, o homem se pergunta que 

é isso? esse animal, essa coisa? De onde vem? Qual sua origem? 

Physis, como o conjunto de todas as coisas naturais que existem, tem uma 

origem perseguida desde que o homem se pergunta que é isso? De onde vem? E não 

acha a resposta. Cosmos que significava para os antigos: ordem, organização, e é 

utilizado no contexto dos primeiros filósofos para designar a ordem que existe na 

physis, é o contrário de caos e talvez um dos primeiros a usar essa palavra cosmos 

como sinônimo de universo foram os membros da Confraria Pitagórica. Logos 

identifica a razão, a razão humana, o pensamento que busca compreender a physis; 

e a partir de Heráclito, logos também pode ser interpretado como a razão universal, 

fixa e imutável que ordena e organiza todas as coisas particulares e transitórias; os 

logos, neste sentido, é um princípio cosmológico. 

Ora, entre Cosmos e Logos acontecem todos os questionamentos e todas as 

teorias humanas, e, aqui, teorizar é isso - colocar uma proposição à prova para 

entender algo. Teorizar pode ser também, do grego: theos, theeon = deus, théo rei, – 

ou seja o observar, a contemplação do divino que ultrapassa a física, vai além, vai na 

meta física, ou seja transcende a astúcia e a arte do homem. Dentre todas as mentes 

e sociedades organizadas a única que cogita sobre a própria vida é a do homem, 

pensar sobre a vida não como se assiste um espetáculo, mas como ator desse 

espetáculo, o homem cogita a vida em si mesmo ou a si mesmo enquanto vida. O que 

lhe dá a única possibilidade de viver de acordo como que se pensou, essa é sua ética, 

a ética do ser humano tão vital como guia da conduta humana livre e desempedida. 

Voltando ao exemplo da dissecação do sapo no laboratório. Fazemos a 

dissecação do animal e entendemos que puxando um tendão acontece o movimento 

das pernas, e por assim vai. Mas por mais que dissequemos e cutuquemos, o sapo 

continua funcionando do mesmo jeito, e, por mais analisado que seja, o ser “homem’ 

não tem a prerrogativa de fazer a vida do ser “sapo” diferente. Já em relação a própria 
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vida o ser humano, cujo observador é o próprio autor, tem a prerrogativa de fazê-la 

diferente, ou seja, de agir conforme a análise feita de si mesmo, eis uma característica 

de comportamento advinda da razão. O objeto vida assim analisado, passa a ser como 

na fenomenologia, ou seja, depende do observador e a ele vinculado, onde o sujeito 

observador, ao se auto observar, analisa, julga e delibera sobre a própria vida, a todo 

instante que se der ao trabalho de se analisar. Então, filosofa é prática, e o resultado 

do pensamento filosófico de acordo com a sua ética, numa deliberação sobre a própria 

vida que, depois da analisada e testada na sua mente, conclui-se em uma ação 

prática. 

Pois bem, se pensamos a vida e vivemos o pensamento, temos uma 

possibilidade de reflexão sobre a existência e de viver de acordo com nossas 

conclusões. Eis uma aplicação da filosofia na vida e na teoria jurídica. Quando iniciada 

através de uma ótica filosófica que debate e argumenta sobre a teoria, em constante 

questionamento, a própria teoria jurídica se traduz em uma capacidade de agirmos e 

criarmos sistemas e subsistemas aplicáveis ao mundo social para atingirmos um 

objetivo comum.  E nesse sentido, podemos sim puxar nossos próprios cabelos e nos 

salvar da areia movediça como o fez o Barão de Munchausen23, e podemos nos salvar 

de uma situação negativa ante um perigo, um medo, um temor, uma angustia, 

adequando nossa ação. A filosofia do direito nos salva da angústia do erro, nos salva 

da absurda interpretação nazista de um sistema jurídico constitucional, nos permite 

medir e qualificar a inoperância de sistemas de defesa da dignidade da pessoa 

humana de outro melhor e mais operante. Ambos, importante alerta em uma 

sociedade livre e democrática em um estado de direito em prol da democracia 

baseada nas garantias fundamentais do ser humano em especial a dignidade da 

pessoa humana. 

Outra importante característica da filosofia é sua reflexividade, quando a 

filosofia se coloca como objeto de estudo dela mesma ao perguntarmos: que é isso, 

                                            

 

23 Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen, militar alemão do seculo XVIII e senhor feudal cujos 

relatos de suas aventuras serviram de base para a célebre série "As Aventuras do Barão de 
Münchhausen", compiladas por Rudolph Erich Raspe e publicadas em Londres em 1785. São histórias 
fantásticas e bastante exageradas, propagadas sobretudo na literatura juvenil. 
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a filosofia? Essa circularidade do pensar filosoficamente sobre a filosofia não segue a 

ideia de progresso científico moderno já que voltamos sempre às mesmas questões: 

quem sou, o que é ser, o que é o ser do ser? Esse caráter aporético da filosofia, que 

é característico dos pré-socráticos  em especial da escola Eleática que surgiu após 

Heráclito, precedido pela Escola Pitagórica e de Mileto, cujos expoentes eram 

Xenófanes, Parmênides e Zenão de Eléia, levanta questões que tem por si mesmas 

o objeto questionado, o que não leva a uma solução em especial, mas sim, a optar 

por uma das possíveis soluções dessa  “a poria” =  A (sem) Poros (saída),  encerrando 

assim o autoquestionamento “ad infinitum” em determinado momento. 

Esse questionamento da filosofia de saber o que é Filosofia, por meio do 

questionamento que é isso, a filosofia? é talvez o traço distintivo mais característico 

dessa forma de pensar que a distingue dos técnicos científicos. Esse caráter 

aporético, desde a Escolástica, são irresolúveis e por vezes levam o estudioso até a 

soluções paradoxais, e mesmo assim não podemos fugir quando da solução de uma 

dessas questões depende a solução de outras, mesmo que se não resolvidas, a 

damos por resolvidas em determinado momento. Assim, importa nos socorrer também 

do conhecimento filosófico, como conhecimento fundamentalmente “conjectural”, que 

traça um quadro conceitual fornecido pela metafísica ou como coloca o professor 

Miguel Reale da “ontognoseologia”24, ao se ocupar da questão “que é o Ser” em 

qualquer empreendimento em filosofia em qualquer dos seus campos de atuação 

como é o campo da epistemologia, da ética, da estética e assim por diante. 

O questionamento do “ser”  foge da possibilidade de uma metodologia científica 

pois não existem referenciais empíricos como ocorre na crescente cientifização dos 

conhecimentos. Talvez esse questionamento pela primeira vez heterodoxo 

(hetero=diferente; doxa= opinião) aconteceu na Ásia, por volta do século VI a.C. na 

colônia denominada Jônia da cidade de Mileto. O questionador era o pré-socrático 

Tales de Mileto e dizia, filosofando sobre a origem das coisas e as regras desse 

mundo, que dizia tudo está cheio de deuses, e buscava a origem da das coisas, o 

elemento constituidor das coisas. 

                                            

 

24 Op.cit 
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Na época, a mitologia e as divindades estavam em voga e eram o lugar comum 

das explicações e geralmente argumento final também. Talvez o pensador de Mileto 

tenha se expressado dessa forma por pura ironia, pois dizia também que o elemento 

fundamental constitutivo de todas as coisas era a água e da mesma forma dizia –“tudo 

é água”. E com tudo ele queria dizer que a água fundamentava tudo, todas as coisas, 

dela tudo se origina, é ela o princípio da formação e da transformação do universo, 

respectivamente arkhe e physis. 

 

Essa foi uma explicação que o Tales de Mileto construiu de tudo, ou do todo, 

visto sob a ótica da razão humana na busca de uma explicação de tudo, e essa coisa, 

essa origem era chamada de aletheia, literalmente - sem véu. E esse conhecimento 

filosófico diz sobre o que é mais fundamental na existência desse mesmo ser que se 

questiona o que é ser, daí sua importância a todos os campos do conhecimento de 

todas as mentes. 

 

1.4 Filosofia e agir social 

A filosofia não pode ser um palpite, um solipsismo, ou seja, impressões sobre 

um determinado fenômeno onde além de nós só existem nossas experiências, não 

pode se limitar tão pouco a um achismo, uma narrativa sem fundamento nem tão 

pouco uma doxa – lugar comum, uma mera crença ou opinião popular. Platão25 

costumava opor o conhecimento à “doxa”, talvez daí tenha originada a clássica 

oposição de erro à verdade, cuja análise desde então se tornou um grande interesse 

na filosofia ocidental onde o erro é considerado como negatividade pura, a qual pode 

tomar várias formas, dentre elas a forma de ilusão. 

Entretanto, sabemos que Aristóteles utilizou o termo “ta endoxa”26 para definir 

crenças comumente sustentadas, aceitas pelos sábios e pelos mais antigos e 

influentes para reconhecimento de algumas das crenças da cidade. Podemos até 

                                            

 

25  Platão, A Republica de Platão, livro III. J. Guinsburg organização e tradução – São Paulo: 

Perspectiva, 2012. 
26 Etica a Nicomaco: EN I 5, 1095a27-29, EN VII 1, 1145b5, Retorica: Ret. I 2 1356b30-34. 
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considerar Endoxa como uma crença mais estável do que “doxa”, pois submetida a 

debates públicos. A endoxa, em Aristóteles se torna um consenso, como ponto de 

partida para a compreensão e para o aprendizado de algo, em determinada 

comunidade, no tempo e no espaço definidos. Um elenco das opiniões dignas de 

análise. Uma compreensão válida e eficaz, que pode ser entendida como aprender e 

interpretar algo em suas diversas relações e obter um sentido holístico, total, dedutivo 

e indutivo da coisa em si, para o maior número de pontos de vista possíveis: ético, 

estético, científico e outros. 

Outrossim, o estudo descritivo das escolas de filosofia não é exatamente a 

proposta da filosofia, ou seja, não é filosofar, não é, nas palavras de Willis Santiago 

Guerra Filho, filosofia de primeiro grau27. Heidegger nos coloca a pergunta: O que é 

isto, a filosofia? Quando filosofamos? Filosofamos quando entramos em dialética com 

esses filósofos, quando discutimos com os filósofos aquilo sobre o qual eles falam. 

O momento exato de surgimento da filosofia é impreciso, desde quando o 

homem se pergunta quem é, de onde veio, e para onde vai? Como procuram entender 

e explicar o universo?  Karl Jaspers28 nos diz que é no momento em que despertaram 

os homens, Platão e Sócrates nos dizem que acontece no assombro ou na admiração 

diante do cosmos, ou quando a homem dúvida, duvida de tudo que chega a duvidar 

da própria existência, como Descartes, ou na dúvida da capacidade de se chegar a 

uma resposta segura sobre a essência das coisas, como em Kant. A Comoção do 

homem na sua debilidade e impotência para justificar sua existência num dos 

universos possíveis, e outras posições como a hedonista de Epicuro ou Aristipo, o 

estoico Epiteto, Lao Tsé, Tao, Confúcio, Budha, os Vedantas (livro dos vedas) entre 

muitas outras. 

Entre os conceitos a serem produzidos pela filosofia como está o próprio 

conceito da filosofia e a diversidade dessas definições adotadas gera uma pluralidade 

                                            

 

27 Filosofia de primeiro grau como coloca Willis Santiago Guerra. Ob. cit. pág. 21-23. 
28 Karl Theodor Jaspers (1883 – 1969), filósofo existencialista e psiquiatra alemão, O pensamento de 

Jaspers foi influenciado pelo seu conhecimento em psicopatologia e, em parte, pelo pensamento de 
Kierkegaard, Nietzsche e Max Weber, sempre procurou integrar a ciência ao pensamento filosófico na 
medida em que, para o autor, as ciências são por si só insuficientes e necessitam do exame crítico que 
só pode ser dado pela filosofia. 
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de escolas de filosofia com uma infinidade de respostas. Esta é uma característica 

específica da filosofia, uma forma de conhecimento voltada para si própria e que toma 

a si mesma como objeto a ser conhecido, como coloca Guerra Filho, formando um 

processo circular de conhecimento auto referenciado que se auto reproduz29. 

A insistência em descobrir a Verdade, dentro dessa pluralidade de respostas 

decorrente da pluralidade de métodos de pensamento é indício que ainda não 

resolvemos as questões mais sensíveis ao ser humano nessa busca do ser das coisas 

e do ser do Ser (ente). A filosofia é o esforço permanente da mente humana no 

enfrentamento dessas questões que mais nos afligem a alma. Essa forma de pensar 

na filosofia, como um fenômeno interpretativo tendo como objetivo ela mesma, num 

diálogo com os filósofos de todos os tempos. Outra forma de pensarmos sobre a 

filosofia é a encararmos como uma ciência da filosofia, como as outras tantas ciências, 

à medida que seja útil para responder a determinado questionamento propriamente 

filosófico. 

 

1.5 Filosofia e Mitologia 

A filosofia nos guiará no início desse estudo sobre o ser, sobre o homem e o 

ser humano que se transforma em pessoa humana. O conjunto de homens vivendo 

sob a ideia de comunidade e de sociedade criam o contrato social, mas partimos do 

pressuposto que o homem é um ser vivo que busca e se organiza em forma social, 

como as abelhas e as alcatéias. Temos aqui então sociedade como coletivo de seres 

humanos que desde sempre buscaram definições e explicações das coisas da vida. 

Nesse sentido, diferenciamos aqui, a filosofia da mitologia – uma ruptura na Grécia 

antiga, entre os pré-socráticos, onde para alguns, tudo era repleto de deuses e para 

outros, ou especificamente Heráclito, tudo era água. Do mesmo modo filosofia se 

difere também da religião, do divino transcendente, onde o Ser é Deus e ainda, 

distingue-se das Ciências que não se preocupam com a definição do ser das coisas, 

                                            

 

29 Guerra Filho, Willis Santiago. A Filosofia do Direito aplicada ao Direito Processual e à teoria da 

Constituição- 2ª ed. – São Paulo; Atlas, 2002. Pg28. 
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mas sim das coisas em si, pois estudar cientificamente é preocupar-se diretamente 

com as coisas estudando como elas se relacionam entre si, como por exemplo a 

essencialidade de uma cadeia de carbono na constituição de uma forma de vida. 

Separamos a filosofia dos outros estudos para iniciar o modo de conhecer o ser 

humano, procurando definir a pergunta que é isso, o homem? 

Estudar o Ser em si mesmo, sempre é uma questão nada simples. Parmênides, 

sábio grego, em um de seus poemas denominado Peri Physea “Sobre a Natureza”30 

inicia uma forma específica de pensar que entendemos hoje como metafísica. A 

filosofia surgiu exatamente nesse mesmo questionamento sobre o que é o Ser das 

coisas, a origem e substância das coisas, procurando construir esse saber sem utilizar 

a mitologia ou a religião para explicar tais fenômenos. A questão do momento em que 

surge o esforço humano para explicar o universo e sua própria existência, citando Karl 

Jaspers31, “surge ali mesmo onde despertaram os homens”. O existencialismo (ou 

filosofia da existência) constitui, segundo Jaspers32, o âmbito no qual se dá todo o 

saber e todo o descobrimento possível. Por isso a filosofia da existência vem a 

constituir-se numa metafísica. A existência, em qualquer de seus aspectos, é 

precisamente o contrário de um "objeto", pois pode ser definida como "o que é para si 

encaminhada". O problema central é como pensar a existência sem torná-la objeto. 

Assim também a existência humana é entendida como intimamente vinculada à 

historicidade e à noção de situação: o existir é um transcender na liberdade, que abre 

o caminho em meio a um conjunto de situações históricas concretas. 

Platão e Aristóteles definem essa busca, esse filosofar pelo assombro ou 

admiração diante do cosmos, Descartes coloca a filosofia na dúvida diante dos 

resultados obtidos com as tentativas de apaziguar essa inquietação, quando se chega 

a duvidar da própria existência. Kant dizia que a filosofia era a própria capacidade 

para chegarmos a um conhecimento seguro da essência das coisas. 

                                            

 

30 Parmênides: Parmênides de Eleia (colônia grega, atual Ascea),450 a.C., (in Heródoto), 

provavelmente aluno de Xenófanes, citado por Platão teria visitado Atenas aos 65 anos de idade, (fonte: 
Diógenes Laércio). Fundador da Escola eleática, que também incluiu seu discípulo mais conhecido 
Zenão de Eleia e Melisso de Samos. Um dos Diálogos de Platão é exatamente em homenagem a este 
filósofo. 
 
32 JASPERS, Karl.Introduccio a La Filosofia. Espanha: Ediciones62, 1993. 
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Numa outra forma de ver a filosofia, como uma perspectiva da comoção do 

homem diante de sua debilidade e impotência para explicar a si mesmo e justificar 

sua existência em face da sua certeza primeira da sua própria extinção, filosofam os 

“pensadores moralistas”33 que debruçam sobre essas questões desde o início dos 

tempos como Epicuro tido como hedonista34, Epiteto da escola Estoica35, Lao Tsé e 

Confúcio no oriente, Adi Shankaracharya36 e Budha na Índia, sempre perquirindo 

sobre as noções de justo, justiça e virtude. 

 

1.6 Filosofia e Religião 

Nesse entendimento filosófico existe um deus como conceito filosófico e o Deus 

das crenças individuais, fronteira necessária a ser traçada para que não sigamos o 

senso comum de associar a filosofia ao ateísmo, ou mesmo entender erroneamente 

que a fé e a crença são incompatíveis com a razão, e lembramos dos filósofos 

racionalistas como Descartes, Kant e Hegel que se dedicaram a falar de deus tanto o 

imanente como o transcendente e o posicionaram em nosso mundo, destacando a 

importância desse conceito. Excluímos aqui já desde início para essa abordagem o 

conceito politeísta pois, do ponto de vista filosófico, mais de um deus fere as 

características essenciais de perfeição e completude pois, se existe mais de um deus, 

nenhum deles seria completo e infinito o que negaria as qualidades de onipresença, 

onisciência e onipotência do Ser divino. 

                                            

 

33 Guerra Filho, Willis Santiago. A Filosofia do Direito aplicada ao Direito Processual e à teoria da 

Constituição- 2ª ed. – São Paulo; Atlas, 2002. Pg22. 
34 Derivado da palavra grega hedonê: prazer e vontade, o Hedonismo, de forma generalizada, coloca 

o prazer como bem supremo da vida humana. Alguns de seus representantes mais antigos são Aristipo 
de Cirene e Epicuro. Duas são as concepções de prazer: como critério das ações humanas e como 
valor supremo. Esta divisão reflete a ambiguidade do conceito da palavra, permitindo várias 
classificações desta doutrina que tem diversas escolas diferentes. 
35 Doutrina fundada por Zenão de Cítio (335-264 a.C.), e desenvolvida por gerações de filósofos, 

caracteriza-se por uma ética social em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação 
resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio, que é o único apto a experimentar 
a verdadeira felicidade. 
36 Grande sábio da era arcaica, da região do Indostão, região atual do Irã, Afeganistão, Paquistão, 

Índia, leste da china e Noroeste da Tailândia. 
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A partir daí numa abordagem de paradigmas podemos pensar no deus 

transcendente grego estoico e no deus imanente cristão. O deus transcendente ao 

homem é aquele da concepção de Platão cuja preocupação principal era que de que 

de um lado, o mundo percebido pelos sentidos é rigorosamente mutável, transitório, 

passageiro, constituído por corpos em relação em um fluxo de transformação contínua 

- portanto um deus num mundo percebido pelos sentidos, mas que é inapreensível, 

um mundo que deixa de ser a cada segundo, repleto de perceptíveis e imperceptíveis 

transformações. Um mundo assim desprovido de estabilidade já que tudo muda o 

tempo todo, mesmo quando aparentemente não muda. 

No mundo das coisas sensíveis a existência de uma coisa, de um ser, é uma 

existência “em relação a”, e, sendo assim, os corpos do mundo sensível afetam e são 

afetados ininterruptamente – o mundo é transitório, mas por de trás daquilo que é 

percebido, ou seja, para além das aparências de existência, Platão denuncia a 

existência de uma estrutura, desses seres percebidos, que não muda. Uma identidade 

desses objetos que não muda. Para o filósofo grego, então, o que vemos e 

observamos, constatamos, na verdade, são sombras da essência daquilo, daquele 

ser, daquele objeto. Mas a sua identidade permanece fora dessas transformações. 

Mas essas transformações tem um limite ontológico por assim dizer, a coisa só se 

transforma no limite da sua própria identidade. Por exemplo ao observar uma árvore, 

esse ser se transforma, mas sempre como árvore como sua identidade, nunca poderá 

se transformar além de árvore e passar a ser animal.  

Contudo a ideia de árvore, essa ideia imutável, essência da arvore, não está 

ao acesso dos sentidos e só pode ser acessada pela razão. Por um esforço racional, 

ou como preceituam os filósofos – pelos olhos da alma pensante. Assim nosso 

conhecimento é partido ao meio nesses extremos, de um lado, o conhecimento do 

mundo em transito permanente, em constante mudança, e, de outro, a alma buscando 

a identidade pura, a forma perfeita, a estrutura que não muda. A harmonização desses 

extremos, dessa busca, é obra do filósofo. 

Numa filosofia de harmonização de ideias e seguindo os questionamentos de 

Platão e seu método de descobertas das coisas, o entendimento de deus não pode 

ser conhecido pelos olhos do corpo, pelos relativos e limitados sentidos do homem. 

Assim qualquer tipo de pensamento sobre deus só pode ser realizado pela razão, pelo 

pensamento e com os olhos da alma, não se trata portando de empirismo ou 
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sensibilidade. No mundo inteligível, ou seja, no mundo das ideias, deus é alcançado 

pela mesma forma que a ideia de justiça, de paz, de amor, da arvore perfeita, do ser 

perfeito, das coisas perfeitas. O método é o mesmo: chegamos à ideia da árvore 

perfeita mantendo o que é comum em todas as árvores e retirando o que é particular 

e singular. 

Assim como em uma aula na faculdade, para chegarmos à ideia de aula 

perfeita, eliminamos tudo o que as outras aulas têm de singular, de único, e mantemos 

o que é comum em todas, assim chegamos na aula perfeita. Aula é uma ação humana, 

uma conduta com objetivo, todas as condutas têm em comum a ação, e a ideal é a 

perfeita, que para o filósofo grego é a justiça. E assim sucessivamente com todas as 

coisas e seres, partimos do que é comum, eliminamos as singularidades e 

alcançamos a ideia ideal daquilo. Se assim o fizermos, chegaremos então a três ideias 

fundamentais: a Verdade, a Justiça e o Belo (beleza). Verdade como ideal para todo 

e qualquer discurso, beleza para todo e qualquer corpo e justiça para toda e qualquer 

conduta. O que articula esses ideais e está por cima, ou melhor abrange, articula e os 

determina, é deus – a suma perfeição partir da qual tudo existe e esse tudo nada mais 

é que uma sombra imperfeita do que está por trás. 

Dessa forma, esse deus está por trás e por cima de todas as formas numa 

abstração de todas as ideias perfeitas. Todavia, ensinavam já os gregos, para a mente 

encontrar esse deus, que está muito além das percepções sensoriais desse mundo, 

e Platão entende que é quase impossível atingir essa percepção carregando as 

necessidades desse corpo mundano, há que se livrar dessa presença incômoda cheia 

de vontades e óbices que atrapalham substancialmente a visão da alma. Melhor 

então, a alma se separar desse corpo, que entendemos acontece em três momentos: 

em profunda meditação, antes do nascimento e depois da morte, como exposto no 

Timeo37. O encontro com esse deus a ser logrado em uma alma encarnada é muito 

improvável pois essa alma deveria abstrair tanto, com tanto esforço, numa capacidade 

máxima de abstração que pudesse eliminar todas as imperfeições singulares até 

alcançar o perfeito, não conhecido, que a presença de um corpo atrapalha 

                                            

 

37 Timeo – um dos diálogos de Platão que trata sobre as origens do universo da matéria e do ser 

humano, entre outros assuntos. 
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substancialmente. Assim no diálogo Timeo, Platão entende que a depois da morte o 

encontro da alma com deus é muito mais provável por razões do próprio uso da razão. 

Já Aristóteles, discípulo de Platão, foi talvez o primeiro pensador da história a 

falar do Universo como um todo ordenado, o Cosmos, onde tudo tem seu espaço, seu 

tempo e seu lugar, com uma finalidade específica, de forma que todas as coisas-parte 

contribuam para que o todo funcione bem. Definia as coisas como elas são pelas suas 

finalidades e essas finalidades das coisas são as causas dessas mesmas coisas 

serem como elas são, tanto em forma como em substância. Matéria e finalidade 

podemos exemplificar como conhecido exemplo do cão da raça “basset” que, segundo 

então o pensamento aristotélico clássico, é um cão cuja finalidade é a caça em tocas 

dado seu formato. 

Nessa linha aristotélica de pensamento, deus é a adequação perfeita entre os 

seres e as suas finalidades, o divino não só está no mundo, está no mundo na medida 

de sua adequação finalista, como a função do olho é enxergar, da língua é o paladar 

e deglutir e assim todas as funcionalidades em suas adequações. Tudo 

maravilhosamente adequado a sua finalidade, numa perspectiva onde deus 

transcende o ser humano, mas é imanente ao universo pois organizado, adequado, 

cada coisa à sua finalidade. Esse todo organizado, esse cosmo, é Deus, é o todo, é a 

organização de todas as coisas lógicas e compreensíveis, discernível, ou seja, Deus 

é a própria ponte entre cosmos e lógica, entre a Ordem universal e a razão. Tudo no 

universo acontece e age como deve acontecer e agir, e isso faz desse acontecimento 

e ação perfeitos. Exceto o homem. O ser homem não é necessariamente competente 

para alcançar sua finalidade e, portanto, nem sempre perfeito e nem sempre divino. 

Dessa forma somos seus filhos, feitos à sua imagem e semelhança e todo o resto do 

universo é divino. Ora, para que o divino se manifeste em nós homens, é preciso que 

conheçamos o nosso lugar natural, organizado, cosmológico, racional, ou seja nossa 

atividade precípua e que busquemos a finalidade que é a nossa, a virtude que é a do 

homem, caso contrário, não temos nosso lugar nesse cosmo todo sempre organizado 

e o divino não se manifestará em nós, que diferente do vento e da maré onde o divino 

é necessário, ao homem é contingente. 

Mas uma vez entendida e conhecida essa contingência e o homem em sua 

virtude ache seu lugar no cosmos pela razão, ele ganha a eternidade. A salvação no 

pensamento grego é a salvação do medo da morte física, o corpo fica nesse mundo, 
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nessa terra e volta a ser pó, volta a fazer parte do cosmo de outra forma, ganhando 

sua eternidade, aderido ao universo, num reagrupamento atômico perfeito cumprindo 

suas funções no todo. Eis a ética dos estóicos, ou seja, na salvação grega, a matéria 

que constitui o ser homem não sai dessa terra. Fato contestado por um grupo de, 

então judeus, cujo líder era de Nazaré ou Essênia que traz o pensamento cristão de 

um outro deus e uma outra salvação, contrária à ideologia dominante estóica, 

contrária às ideias de Marco Aurélio e dos filósofos gregos. 

Jesus de Nazaré, que fala inicialmente ao povo judeu, traz a nova ideia de que 

Deus transcende ao homem e também ao universo, ou seja, Deus não é o universo e 

diferente do que acreditavam os estoicos, Ele é o criador de todo universo. Eis a 

dificuldade dos estoicos de entenderem as palavras de Jesus de Nazaré que dizia que 

um ser de fora que veio do nada, que sempre existiu e criou tudo o que existe no 

universo, a partir do nada. E mais, um ser que sempre esteve, sem início nem fim e 

não é nada em concreto – é uma instância pensante e atuante perfeita, que a partir 

de uma ideia criou tudo, de fora para dentro. Ora, um grego ou um romano que lesse 

o evangelho de São João não entenderia, por exemplo a nova proposta do início dos 

tempos bíblica, de que no princípio dos tempos o que era, o que havia, era uma ideia, 

um logos, um pensamento, e que esse pensamento tinha como matéria prima o 

discurso, o verbo e naquela época, esse verbo se fez carne e habitou entre os homens 

em Cristo. Ora, conforme esse pensamento, Deus não era imanente ao universo, 

passava a ser transcendente ao universo (e ao homem) também. Assim, Deus não é 

o universo, não é o Cosmos organizado grego. Inconcebível então para um grego crer 

que o todo universal, o Cosmos, o organizado e sua lógica imanente poderia se 

materializar em uma única pessoa. 

A ideia de um pensamento – ratio, criar o universo de fora e partir do nada pois 

nada havia, e que essa ideia é autônoma e transcendente ao homem e ao universo 

faz do homem não mais só um pedaço do universo, uma das muitas figuras dos seres 

desse mundo e, ao mesmo tempo, reduz o enorme esforço do ser humano achar seu 

lugar no universo, através somente do uso adequado de sua virtude, por meio da 

razão natural para atingir a moral perfeita. 

Agora, pela religião do Cristo, o homem é o filho de um Deus único, onipotente, 

onisciente e onipresente e a salvação cristã é completamente diversa da salvação 

estóica que afirmava que pensando bem, vivendo bem, usando da forma certa a razão 
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e encontrando o seu lugar natural, ou seja, encontrando minha finalidade no mundo, 

encontro a vida eterna retornando minha utilidade em formas outras do Universo, um 

fragmento de realidade, e o que me constitui será constituição de outras coisas nesse 

mundo. 

A crença do cristão é que, ao morrer, ele se salva com sua personalidade, 

conserva a identidade, a alma imagem do corpo, entes queridos o esperam e aqui 

nesse mundo, diverso do paraíso, sobra somente o grosso da matéria, o que não lhe 

é útil na salvação. E, para tanto, a escolha era pessoal - ter fé nesse Deus pai de 

todos os seres, todo poderoso, onipresente, onipontente e onisciente, para ganhar a 

salvação e subir aos céus dos cristãos à espera do julgamento final. Esse discurso, 

melhor dizendo, essa pregação da época, era uma salvação em primeira pessoa, ou 

seja, diversa daquela vida proposta pelos filósofos gregos e estóicos. Isso foi uma 

disputa extremamente acirrada – conceituar Deus e a consequente salvação. 

Todavia para esse trabalho que versa sobre a qualidade da dignidade da 

pessoa humana de onde derivam princípios intrínsecos ao homem como o da vida, da 

liberdade e da igualdade, o mais importante é que a concepção cristã da dignidade e 

suas acepções tem consequências morais profundas na vida das pessoas, como por 

exemplo, a ideia geral de igualdade entre todos os homens, filhos de um só Deus pai, 

o que nos torna irmãos, e a ideia de fraternidade espiritual e não consanguínea, 

fundamental para o mundo ocidental que tem as origens na democracia e filosofia 

gregas, na cidadania romana e na teologia cristã, mas em se tratando de uma 

fraternidade universal, essa explicação religiosa não prevalece, por exemplo, no 

mundo árabe, hindu, ou shintoísta.  

Outra ideia trazida pelos cristãos era aquela de que a hierarquia natural entre 

os seres se traduzia em hierarquia social e política onde os melhores comandam e os 

demais obedecem, estava injusta, pois se todos eram filhos do mesmo Pai, todos já 

nasceram iguais. E o cristianismo rompe com esse pensamento grego antigo 

tradicional, não acreditando que existiam melhores e piores, as competências 

poderiam então ser ensinadas e treinadas e o uso dessas competências é que fariam 

do homem o merecedor do reino dos céus. Isso é bem explicado na parábola dos 
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talentos38 onde três homens recebem do senhor das terras, moedas proporcionais aos 

seus talentos pessoais e ao final de um período o dono das terras volta e lhes cobra 

suas ações. Cada um deles recebeu sua moeda (talento) na medida de suas 

competências e dois deles ao devolverem foram aplaudidos da mesma forma, pois 

frutificaram na medida também de suas capacidades. Todavia o terceiro enterrou a 

moeda e a devolveu, intacta, mas apenas retornando a mesma moeda ao senhor foi 

considerado incompetente e desmerecedor, assim, quem frutifica seus talentos na 

medida das suas aptidões passa a ser merecedor. 

Entende-se daí que a competência requerida pelos cristãos não é a 

competência natural, mas sim o uso deliberado dessa competência por quem age, 

pela sua conduta, ou melhor pela intenção e vontade de fazer o que decidimos com 

nossas competências, diferente para os gregos onde a competência é virtude. 

Não demoraremos mais sobre debates acerca das disputas filosóficas e 

ideológicas dessas crenças, mas trazemos a ideia cristã da igualdade de todos os 

homens que deriva da própria condição de todos serem filhos de Deus e da 

capacidade de usarem seus talentos conforme suas próprias vontades e arbítrios. Eis 

a igualdade fraterna cristã como marco histórico ocidental-cristão da humanidade do 

ser humano e da pessoa humana trazida por Jacques Maritain, mais à frente no texto. 

  

                                            

 

38 Mateus 25,14-30 
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1.7 Filosofia e Teoria jurídica 

A filosofia teve seus primeiros registros, talvez, na Grécia com Tales de Mileto, 

no século VI a.C. e segundo Heidegger39, foi “acabada” na Alemanha com o filósofo 

Hegel, no século XIX d.C., em sua obra, Heidegger se preocupa com questões 

fundamentais dispostas de forma didática acerca de em que medida a filosofia entrou 

em seu estágio final na época presente, assim como qual tarefa ainda está reservada 

para o pensamento nesse fim da filosofia. O autor se ocupa com o fim da filosofia e 

parte do pressuposto que a sociedade está passando por um período de 

transformações que acarretam numa nova necessidade intelectual e a filosofia não 

possui mais instrumentos necessários para dar conta desse problema cuja solução se 

dará através da técnica. Com o fim da filosofia proposto por Heidegger não se entende 

o ponto limite da atividade filosófica, mas sim um ponto de reflexão que permite olhar 

os desdobramentos da atividade filosófica numa perspectiva de compreensão do 

mundo, a partir da técnica. Esse filósofo alemão existencialista aponta para o fim de 

um projeto metafísico do ser na ciência, herdado da tradição grega antiga, deixando 

apenas o pensamento, o que se consubstancia em uma continuação como atitude 

metafísica no seu modo de operar através de sua transmutação de representação, 

enquanto uma representação que corresponda de fato ao ser. 

Esse texto não se detém a conceitos fundamentais de compreensão da lógica 

jurídica mas não pode se afastar desses conceitos para melhor embasar as categorias 

epistêmicas que estruturam o conhecimento humano, em especial o processo de 

aquisição do conhecimento em ciências sociais aplicadas, como o direito, cuja matéria 

essencial da lógica e pensamento formal nos leva a uma filosofia que é um saber 

numa área conceitual dada pela metafísica, que diz respeito ao que há de mais 

fundamental para o ser humano – nossa forma de conceber e conhecer a realidade. 

E, como todo tipo de saber, elabora um conhecimento sobre as coisas de seu campo 

de estudo – o Ser das coisas e o Ser do ser (ente), que, segundo a tradição filosófica, 

                                            

 

39 MALPAS,Jeff. Heidegger e a Tarefa da FIlosofia – São Paulo: Via Verita, 1997. 
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exclui a experimentação, a observação ou práticas sensoriais para a verificação de 

suas proposições, ou seja, não é a filosofia um saber empírico. A teoria jurídica, assim 

como a conhecemos pode ter tido início com a norma jurídica e é difícil precisar 

quando a primeira norma passou a existir. Se a filosofia nasceu no momento em que 

o homem se perguntou que é isso? Normas nasceram no momento em que foi dito 

isso não pode!  Se o homem é um animal social, onde há homem há sociedade, e se 

há sociedade existem normas. 

A ausência de empirismo na filosofia sempre foi uma questão que a coloca não 

como propriamente uma ciência, pois seu objeto é a totalidade universal e o absoluto, 

que não podem ser deduzidos e comprovados da experiência, que sempre diz respeito 

a fatos ou objetos particulares, relativos e contingentes, sempre acessíveis aos 

sentidos. A filosofia trata de algo mais, de algo fora da experiência possível o que a 

coloca depois da experiência física, na metafísica (após a física), ou seja, pensamento 

que não pode ser conferido empiricamente pela experiência possível. 

Pode ainda a filosofia ser uma atitude perante o mundo ao invés de um 

conhecimento específico, mas usaremos o termo filosofia aqui como um exercício de 

análise crítica das condições de possibilidade da linguagem para dizer o mundo, 

cientificamente ou não, cujo objeto é o conhecimento humano expresso através da 

linguagem, pondo em relevo, de modo crítico, aquilo que pode ser dito com relevância 

e coerência. Como explica Guerra Filho em sua obra A filosofia do Direito40 – um 

conceito próprio de filosofia responde à questão primeira, como introdução, sobre o 

que podemos esperar da filosofia como um saber, ou seja a proposta de um 

pensamento filosófico numa era dominada pelo pensamento científico e técnico. E o 

autor responde com uma proposta de filosofar sobre a filosofia. 

A filosofia não pode elaborar teses e demonstrá-las empiricamente com 

verdades absolutas tal qual as leis da física mecânica newtoniana, mas não é também, 

por outro lado, mera opinião, livre de parâmetros racionais e avaliações sem 

resultados. Filosofia não é ideologia pois não se limita a tornar meramente 

convincentes suas proposições, não é seu objetivo, persuadir, convencer ou dissuadir. 

                                            

 

40 Guerra Filho, Willis Santiago. A Filosofia do Direito aplicada ao Direito Processual e à teoria da 

Constituição- 2ª ed. – São Paulo; Atlas, 2002,p.11. 
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A compreensão na filosofia ocorre no momento em que o consenso na forma de 

aprender é alcançado do maior número possível de pontos de vista. 

Ou seja, o ponto de partida da discussão filosófica dá início a uma discussão 

sobre um tema de forma a abrir a questão e chegar a um acordo para desenvolvê-la. 

Heidegger já se colocava a questão o que é filosofia? Ou nas suas palavras: 

 “Que é isto: a filosofia? Quando filosofamos? 
Evidentemente só quando entramos em colóquio com os 
filósofos. Isto significa que discutimos com eles aquilo do qual 
eles falam. Esse mutuo discutir o que sempre de novo concerne 
expressamente os filósofos como o Mesmo, é o falar, o léigen 

no sentido da dialegestai. ” 41  

 

Colocar essa pergunta - O que é a filosofia? É exatamente filosofar. Alguns 

autores chamam de filosofia o estudo da história da filosofia, dos pensadores, por 

outro lado podemos mesmo colocar a filosofia da história da filosofia como objeto 

desse estudo e produzir filosofia e partir daí, ou ainda delimitar estudos filosóficos 

centrados em épocas diferentes. Para o objetivo desse estudo colocaremos mais à 

frente essa pergunta – que é ser humano? Para daí construir, filosofando sobre ele, a 

sua dignidade. 

  

                                            

 

41 HEIDEGGER, M. Parmênides. Petrópolis, Ed. Vozes, 2008. 
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1.8 Filosofia e Direito no Ocidente 

Se a filosofia nasceu em eras históricas pré-socráticas, assim também nasceu 

o direito, desde que o homem se questiona sobre vida, liberdade, posse e 

propriedade, ele se questiona sobre o direito. As normas de condutas mais rudes e 

arcaicas já eram um proto direito, daí o brocardo latino: Ubi homo ibi societas, ubi 

societas ibi jus. Mesmo em agrupamentos humanos e classificadas como antissociais 

existe uma norma de conduta, um conjunto de regras para socialização. 

 

1.8.1 Filosofia na Antiguidade 

Entendida como Era Arcaica, por alguns autores denominada de pré-científica 

(antes do século VI a.C.), onde o direito existia simplesmente nas sagas, nos contos, 

nos ritos, nos hábitos, nos mitos dos homens, e, enquanto tal, era aceito sem mais, 

como regras da natureza ou desígnios de deuses assim como o certo e o errado o 

justo e injusto. Na Teogonia, Thêmis – a Justiça, era uma deusa Grega42 filha de 

Urano e Gaia, uma titânide, a guardiã dos juramentos dos homens. Sabiam tudo sobre 

a ordem cósmica, sobre o cosmos, ou seja, a ordem natural das coisas e seu 

equilíbrio. Esse proto conceito do justo, como vontade dos deuses, começa a se 

perder na medida em que o homem deixa a posição de um ser passivo às vontades 

divinas e de oráculos e passa gradualmente a ser entendida como “diké” como 

vontade humana pelo que é certo. 

 

 

 

  

                                            

 

42 Hesíodo, Teogonia, Cosmogonia, 134-138. 
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1.8.2 Filosofia na Era Pré-Socrática 

Heráclito de Éfeso (500 a. C) talvez tenha inaugurado a discussão acerca do 

“ser” e do “pensar” onde o logos supera a mythos. Todo o conhecimento é regido por 

uma lei do mundo, a razão do mundo de acordo com uma lei natural. O logos está na 

physis como dispõe o Naturalismo, onde o homem pertence ao “ser”, determina-se 

como o que nele se recolhe, dele recebendo as suas próprias possibilidades. Já 

Protágoras43 declina-se do pensamento cosmológico ao antropocêntrico onde a 

palavra é pura convenção e não obedece à lei da natureza e chegamos assim ao 

Convencionalismo onde se nega a verdade objetiva e prevalece o subjetivismo desta 

verdade. Aqui há o embate entre nomos e physis que será o berço do positivismo 

científico. 

Inicia a filosofia ocidental com a Escola Jônica ou Escola de Mileto – no século 

VI a.C. e podemos identificar aqui no ocidente, cujo um dos primeiros pensadores foi 

Tales de Mileto, que ainda não era conhecido na época pelo termo filósofo, expressão 

usada pela primeira vez por Platão no Teeteto. 

Tales de Mileto desenvolveu estudos sobre os princípios que governavam a 

organização do cosmos – a arkhé, ou seja, o princípio formador de tudo e organizador 

desse todo conhecido, assim como a natureza, a physis e o cosmos incluídos então 

o ser humano e o conjunto organizado deles - a sociedade. Pensadores dessa 

categoria eram conhecidos, então, como físicos, fisiólogos ou fisiocratas. Esse 

pensador era dado às questões de astronomia e geometria e descrente da mitologia 

religiosa que dominava o pensamento da época, dizia, talvez de forma irônica: “tudo 

está cheio de deuses”, ao mesmo passo que buscava a fundação do todo o princípio 

fundamental das coisas. Mas a ideia de justiça natural (não mais divina) ainda 

prevalecia na época, em um cosmos organizado o princípio organizador humano 

social era também a arkhe. Talvez observando os ciclos da colheita, a chuva e as 

intempéries, o momento do parto e os fluidos existentes nas plantas e nos animais, 

                                            

 

43 Protágoras, 480-410 a.C.  
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entendeu ser a origem de tudo a água, e afirmava a contrapasso da frase anterior: 

“tudo é agua”. 

Tales entendia então que a água era a explicação do todo subjacente, o 

princípio que rege a formação e transformações do universo, a arkhé a e physis, 

integrante de sua própria estrutura componente física, de sua matéria e de sua 

substancia. Nesse ponto há que se dar razão ao filósofo pré-socrático que foi senão 

o primeiro um dos primeiros a dar razões para o que afirmava, apresentando 

fundamentações e razões justificadoras dessa afirmação. Deu a explicação de tudo e 

do todo e a isso deu-se o nome de aletheia: sem véu, o descobrimento que chega a 

uma verdade pela razão. Difere da veritas que é a comprovada pelos fenômenos e 

difere da concepção de emunah que é a verdade alcançada pela confiança, pela “fé”, 

em grego “pisitis”. 

Aletheia, sem véu, termo usado por ocultistas como Blavatsky44, mas melhor 

explicado por Heidegger em sua obra Parmênides, onde se ocupou exaustivamente 

nessa explicação. Diz ele “O que os gregos nomeiam com a palavra aletheia 

‘traduzimos’ usualmente com a palavra ‘verdade’. Se, no entanto, traduzirmos a 

palavra grega ‘literalmente’, então ela nos diz, propriamente, desencobrimento”45. Nos 

ensina Heidegger que: 

“... na essência da verdade como do des-encobrimento 
vige uma espécie de luta com o encobrimento e com o 
retraimento (…) encobrimento ao contrário, nós conhecemos 
bem seja porque as próprias coisas e seus contextos se ocultam 
a nós e para nós, seja porque nós mesmos antecipamos, 
realizamos e admitimos um encobrimento, ou, seja porque 
ambos, um encobrir-se das ‘coisas’ e um encobrir-se deste 

encobrimento ocorrem num jogo mútuo por nosso intermédio”46  

 

 

 

                                            

 

44 Elena Petrovna Blavatskaya, mais conhecida como Helena Blavatsky ou Madame Blavatsky, 

escritora russa que sistematizou uma moderna Teosofia e foi co-fundadora da Sociedade Teosófica. 
45 HEIDEGGER, M. Parmênides. Petrópolis, Ed. Vozes, 2008, p.33. 
46 Idem Op.Cit., p. 37. 
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Mais adiante o autor afirma “‘Verdade’ não é jamais, ‘em si’, apreensível por si, 

mas necessita ser ganha na luta. ” (Idem, p 35). Temos então que Aleteia significa 

desencobrimento, desvelamento, no sentido de tirar o véu ou descobrir. Tudo isso 

Heidegger nos diz quando interpreta o poema de Parmênides, melhor identificando - 

Parménides de Eleia, filósofo grego, entre 530 a.C. a 460 a.C. que viveu na cidade de 

Eleia, colônia grega do sul da Magna Grécia. Nesse poema Parmênides diz que foi 

até a morada da deusa Aleteia, “a verdade”. Note que não é a deusa “da” verdade, 

mas “a verdade” e citando Heidegger mais uma vez: 

“Parmênides nos relata acerca de uma deusa. O 
aparecer de um ‘ente divino’ no pensamento de um pensador 
nos é estranho. Primeiro, simplesmente, porque um pensador 
não tem a anunciar a mensagem de uma revelação divina, mas 
traz à fala, em si mesmo, o próprio interrogado. Também, 
mesmo quando os pensadores pensam sobre ‘o divino’, como 
acontece em toda ‘metafísica’, este pensar é too qeion (o 
divino), como Aristóteles diz, um pensar a partir da ‘razão’ e não 
uma reprodução de sentenças de uma ‘fé’ de cultos e 
eclesiástica. Em particular, porém, causa estranheza o 
aparecimento ‘da deusa’ no poema doutrinário de Parmênides 
pelo motivo de que ela é a deusa ‘Verdade’. Pois ‘a verdade’, 
como ‘a beleza’, ‘a liberdade’, ‘a justiça’, tem valência para nós 
como algo ‘universal’. Este universal é extraído do particular e 
atual, do que é cada vez verdadeiro, justo e belo, e é, então, 
representado de modo ‘abstrato’, num mero conceito. Fazer ‘da 
verdade’ uma ‘deusa’, isto significa certamente fazer de uma 
mera noção de algo, ou seja, do conceito da essência da 

verdade, uma ‘personalidade’”.47 

 

Para o primeiro filósofo de Mileto, a partir da queda desse véu, os homens se 

depararam com uma nova e diferente realidade – o Ser. Essa nova realidade é 

descrita por Aristóteles na Metafísica onde ele coloca que a maioria dos primeiros 

filósofos entendia que os princípios (arkhas) eram apenas aqueles que se dão sob a 

forma da substância (hules – madeira) pois afirmavam que esse princípio primeiro e 

elementar de todas as coisas, a totalidade do entes, do ser do Ser, é aquele a partir 

da qual elas existem, chegam pela primeira vez a ser e naquilo que terminam por 

                                            

 

47 HEIDEGGER, M. Parmênides. Petrópolis, Ed. Vozes, 2008 idem, p. 25. 
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converter-se quando degeneram. Permanecendo a substância, modificando-se 

apenas seus acidentes, pois tal natureza se conserva sempre. Por isso achavam que 

nada jamais era errado ou destruído48. 

A verdade então buscada, o é até hoje, seja na filosofia, seja nos autos de um 

processo judicial. Essa busca é uma construção que se amalgama pelos autores e 

tempos históricos diferentes, em ciclos e não de forma linear, de forma que hoje, nossa 

definição da verdade, busca e possui elementos de constituição desde esses gregos 

antigos. 

Anaximandro, também de Mileto, filho de Praxíades, discípulo e sucessor de 

Tales, disse que o princípio dos seres, sua arché, seria indefinido ou ilimitado – o 

ápeiron. Para esse segundo filósofo de Mileto, o princípio de todas as coisas é o 

ilimitado, e desse ilimitado, desse apeiron advém para as coisas existentes (seres) o 

nascimento (gênesis) e nele se convertem ao perecer. Primeiro tudo era água, agora 

tudo é indefinido. Anaxímenes de Mileto, nessa esteira de pensamentos para definir 

sobre o Ser das coisas, após Tales e seu aluno Anaximandro, afirmava ser o ar a sua 

substância primária, a partir da qual todas as outras coisas eram feitas. Água, o 

indefinido e o ar como a composição de todas as coisas e do ser. A tentativa de 

explicações nos leva a acompanhar a construção do pensamento dos primeiros 

filósofos e a alguns mais próximos de nós que reiteram esse questionamento próprio 

da filosofia: o que é Ser.  

Estudar essa questão, e o próprio questionamento, nos leva a desenvolver o 

conhecido estudo filosófico da filosofia, objeto de reflexão até hoje, e que o estudioso 

moderno, por mais facilidades e modernidades técnicas de pesquisa que possua a 

seu dispor, viaja no tempo e no espaço pelos ilustres pensadores e filósofos, de 

Sócrates a Hegel e se debruçaram incansavelmente sobre as questões do Ser e 

construíram nosso mundo e seus entendimentos. Assim também é o filósofo do 

Direito, incansável em sua busca pela qualificação do Ser, do jurídico, do justo, da paz 

                                            

 

48 Aristóteles, Metafísica. Livro I, Cap. 3, 983 b. 
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e do que é direito. Um filósofo que usou e qualificou-se a si mesmo com esse termo 

foi Platão em um dos Diálogos, o Teeteto, que Heidegger comenta e traduz e nos dá 

o seguinte texto: 

“É verdadeiramente de um filósofo esta disposição – o 
admirar-se, pois não há outro início dominante da filosofia senão 

esse. ” 49 

 

Guerra Filho ensina que o início da filosofia nessa disposição (pathos, paixão) 

para o admirar-se é apontado por Aristóteles, no texto Metafísica, ainda com a 

tradução de Heidegger: 

“Por meio do admirar-se é que chegaram os homens 
agora como no princípio ao caminho que domina o filosofar [...] 
ao que de onde procede o filosofar e que determina 

continuamente a marcha do filosofar. ” 50 

 

Assim como a busca pelo elemento básico de tudo que há no mundo para 

identificar o que é o Ser, a busca dos primeiros filósofos envolvidos pelas explicações 

divinas e a capacidade dos deuses em organizar os sistemas cósmicos e humanos, a 

busca pelo correto viver em sociedade também partiu de uma noção de justo como 

valor ético da sociedade onde o sujeito era apenas parte do objetivo maior que era o 

bem social, colaborando com sua virtude para esse alinhamento natural do justo, para 

um sistema social entendido e emoldurado pelas teorias contratualistas do viver então 

em sociedade. A filosofia ática trata com rigor a categorização e definições das coisas, 

pela maiêutica de Sócrates e chega a identificar o que era a justiça para aquela 

sociedade através do conceito de virtude.  

 

                                            

 

49 HEIDEGGER, Martin. Introdução à Metafísica. São Paulo, 2a edição: Forense Universitária, 2011. 
50 Guerra Filho, Willis Santiago. A Filosofia do Direito aplicada ao Direito Processual e à teoria da 

Constituição- 2ª ed. – São Paulo; Atlas, 2002.p 16. 
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1.9 Filosofia da Filosofia 

Se nosso questionamento se volta para o que é esse ser – filosofia? Ou seja, 

questionar filosoficamente sobre a filosofia, fazendo o questionamento voltar-se ao 

mesmo objeto questionado – o que é isto e o que é o ser (da filosofia) podemos dizer 

que estamos falando filosoficamente da filosofia, e isso, essa reflexividade é um 

atributo que a difere das ciências. Esse atributo permite que a filosofia seja um objeto 

a ser conhecido por ela mesma. 

Pensar filosoficamente sobre o direito nos leva a entender o fenômeno direito 

por diversos prismas como o ético, o metodológico, o estético, o teórico, sociológico, 

antropológico, o científico e outros, assim como nas relações de poder do direito 

estudado como ciência social aplicada ou como teoria geral do estado onde acontece 

como poder de polícia, poder de estado, poder de dizer o justo e tantas outras relações 

que possam emergir das antigas e novas aplicações dos diversos entendimentos do 

direito. 

Em nenhuma outra forma de pensamento como na filosofia da filosofia, o objeto 

observado pode ser o próprio observador no mesmo processo de observação. Eis o 

pensar filosófico que do ponto de vista científico não progride em uma solução de 

continuidade, mas sempre volta às mesmas questões de onde surgem 

esclarecimentos ainda não suscitados antes. Essa circunstância de a filosofia colocar-

se a si mesma como uma questão para ela mesma resolver define seu caráter 

aporético. Aporia, do grego: aporia51 -  pode ser entendida como uma dificuldade 

lógica oriunda do fato de haver ou parecer haver razões iguais, tanto a favor quanto 

contra uma dada proposição, do grego: aporia, “caminho inexpugnável, sem saída”, 

“dificuldade”. Pode ser entendida mesmo como uma dificuldade, um impasse, um 

paradoxo, uma dúvida ou incerteza referente a autocontradição que impedem que o 

sentido de um texto ou de uma proposição seja determinado. 

                                            

 

51 Guerra Filho, Willis Santiago. A Filosofia do Direito aplicada ao Direito Processual e à teoria da 

Constituição- 2ª ed. – São Paulo; Atlas, 2002.p. 
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Ao estudo das aporias designa-se de Aporética. Aristóteles definiu a aporia 

como uma “igualdade de conclusões contraditórias”, na filosofia de Zenão de Eleia52, 

por exemplo, podemos falar de aporias nos juízos sobre a impossibilidade do 

movimento. Mais tarde, alguns autores designaram certos Diálogos platônicos como 

aporéticos, isto é, inconclusivos. Mais recentemente o termo vem sendo utilizado com 

frequência por autores do desconstrucionismo como Derrida e Paul de Man, que 

parecem ser os responsáveis pela utilização do termo dentro da teoria literária do pós-

estruturalismo. A aporia é identificada pela leitura desconstrutiva do texto, que terá 

como fim mostrar que o sentido nele inscrito atingirá invariavelmente o nível da 

indeterminação ou da indecidibilidade como no teorema matemático da incompletude. 

Uma aporia é um núcleo que cria uma tensão lógico-retórica que impede que o 

sentido de um texto possa se fixar - um texto, por definição, conterá sempre aporias 

que servirão para mostrar que esse mesmo texto pode querer dizer algo que escapa 

a uma qualquer leitura convencional. Nem o texto nem o seu autor estão obrigados a 

ter conhecimento prévio ou consciência da presença de aporias. Compete ao leitor, 

pela desconstrução – se, se quiser segundo os exemplos de Jacques Derrida e Paul 

de Man - identificar tais impasses. Os efeitos do que na desconstrução de Derrida se 

chama différance dependem da presença inquietante destas aporias. E é assim, por 

meio de uma aporia, que Aristóteles na Metafisica53 caracteriza a pergunta pelo Ser 

com o a pergunta que desde sempre e para sempre se recoloca, sem que dela 

consigamos escapar, por não nos deixar saída. 

“E assim, no passado como agora e também sempre, 
para onde se encaminha (a filosofia) e onde jamais encontra 
acesso é: que é o ente? ” (Metafísica, Livro VI) 

 

Não podemos de deixar de enfrentar questões aporéticas e a mera tentativa de 

solucioná-las já poderá ser bastante instrutiva. Todavia, quando um saber depende 

da resposta de uma dessas questões, ou seja, as soluções de diversas outras 

                                            

 

52 Ano 490 a. C., filósofo pré-socrático da escola Eleática (que nasceu em Eleia), hoje Vélia, Itália. 

Discípulo de Parmênides de Eleia, defendeu de modo apaixonado a filosofia do mestre. 
53 Metafísica, Livro VI, 1, 1028b.  
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questões não aporéticas, dependem da solução de uma aporia, essa questão 

aporética termina por resolvida, ou, se dá um entendimento comum a ela, 

inquestionável, o que evidencia uma natureza dogmática da filosofia, entendendo 

dogma como opiniões transformadas em respostas confiáveis, dignas de fé, ao que 

não se pode responder definitivamente (aporia). 

Atribuir tal natureza à filosofia não é condená-la ao dogmatismo que recusa a 

discutir seus dogmas tornando-os imunes às críticas54 como coloca Tercio Sampaio 

Ferraz Junior: aporias são questões que tem a si mesmas com objeto e não se pode 

pretender solucioná-las de todo e definitivamente, mas apenas optar por uma das 

possíveis soluções, encerrando o questionamento, que tende a ser infinito, com 

determinada solução – a qual, de fato, não resolve, mas penas dissolve, 

momentaneamente, o problema55. 

Um dos grandes debates na esfera da Teoria do Direito é o confronto entre as 

teorias de sua validade do Positivismo Jurídico versus o Jusnaturalismo. Eis uma 

questão a ser tratada pelos debates filosóficos no campo jurídico. Hegel56 na obra 

Princípios da Filosofia do Direito, apresenta uma visão histórica do direito e não 

considera a legislação isolada e abstrata, mas sim um elemento condicionado de uma 

totalidade e intimamente ligada com outras determinações culturais e sociais que 

constituem o caráter de um povo e de uma época. O cuidado que o autor exige do 

leitor é para o risco de supervalorizar esta visão histórica, e esquecer da importância 

para o conceito atual da coisa (direito) que é o resultado de um processo cultural, mas 

é também um resultado dado conforme o tempo vivido. Assim deve ser considerado 

o equilíbrio da gênese temporal com a gênese conceitual. A solução dessa disputa só 

se dará na superação pela dialética de Hegel. 

O autor estabelece uma forte crítica ao positivismo na medida em que sempre 

fará uma simples e singular determinação das instituições jurídicas e dos indivíduos. 

A consequência principal do positivismo para o autor é a negação da liberdade, ou 

seja, estabelece a fúria destruidora do indivíduo, por exemplo, ao tentar impor um 

                                            

 

54 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. A filosofia como discurso Aporético. 
55 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Filosofia do direito, p. 18. 
56 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL (1770 – 1831) filósofo alemão. 
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estado da igualdade universal ou da vida religiosa universal. No direito, para Hegel, o 

positivismo faz as regras do que for unicamente validado pelo Estado, pelo ente 

competente para tanto, criado por essas mesmas regras, mesmo que fora da 

realidade social e temporal, desconsiderando circunstâncias interiores do fato. Isso 

faz do direito algo irracional, lesando o seu próprio conceito, pois o reduz ao mero 

princípio da autoridade. Esta identidade meramente formal do direito elimina todo o 

seu conteúdo e toda a sua determinação e a ideia de legislação deve ser o 

reconhecimento do conteúdo como definida na universalidade, e a realidade efetiva 

demonstra que é imperfeita, algo inaceitável ao positivismo que exige que os códigos 

sejam perfeitos, sem lacunas e absolutamente acabados. 

Por isso a necessidade requer que o conceito de direito seja demonstrado por 

um outro método que não o demonstre como um teorema geométrico pois se assim o 

for as aporias contidas no direito seriam concretizadas em dogmas absolutos, 

binários, em desencontro com a realidade. Hegel coloca a dialética como método, 

dialética essa que contrapõe a individualidade com a universalidade e o resultado 

dessa contraposição é uma superação das primeiras, mas que estão contidas nessa 

solução dialética hegeliana. Diferente da dialética negativa platônica, essa dialética 

superior do conceito que busca atingir o contrário de uma representação para então 

aproximar da verdade entendida como o meio-termo entre as proposições iniciais. A 

solução dos contrários se dá pela própria ideia que o sujeito tem da realidade como, 

por exemplo, com o direito de propriedade. 

A base filosófica do espírito fenomênico de Hegel, e talvez de todo o seu 

pensamento, pode ser colocada como a vontade natural contraditória do indivíduo que 

se relacionando dialeticamente com as vontades naturais contraditórias de outros 

indivíduos, alcançam uma solução superadora do impasse. O pensamento, para o 

filósofo, progride do conceito do indivíduo para o universal e esse progresso consiste 

em ultrapassar a vontade que só existe para si para a vontade universal.  O destino 

dos indivíduos está em participarem desta vida coletiva, no qual a individualidade e a 

universalidade só podem ser aceitas no respeito mútuo. Esta unidade é representada 

na máxima de Hegel de que somente tem deveres aqueles que têm direitos. A injustiça 

para o autor, portanto, é querer tornar indevidamente o particular em universal. E 

recomenda que religião seja a consolação e esperança para as injustiças, 

principalmente nas épocas de miséria. 
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Assim, a ação tem que ter razão de obrigar o outro para se justificar e se 

desenvolve em processo dessa dialética com outras ações. Os resultados devem 

estar em conformidade com a necessidade e não com a mera vontade de um deles. 

Não aceitar isto é a manifestação do mal natural do indivíduo, pois desta conformidade 

é que surge a identidade do indivíduo com as Leis e as instituições. A realização do 

dever e do direito, que está representada na forma de leis e de princípios, liberta-o 

dos instintos naturais, e da subjetividade indefinida. Na aplicação concreta a 

preocupação deve ser o equilíbrio entre a forma e o conteúdo, o que deve ser resolvido 

são os conflitos jurídicos propriamente ditos, como em um julgamento, a definição da 

intenção do agente é uma convicção subjetiva do juiz, a certeza da consciência, que 

retira do direito a possibilidade de aplicação de um raciocínio matemático puro e 

simples - e eis o porquê de uma máquina, por enquanto, ser incapaz de dar a melhor 

e mais proporcional solução para um conflito de interesses. 

A formalização da universalidade, como explica Hegel, é a sociedade civil, 

convergida na Constituição do Estado Democrático de Direito onde essa sociedade 

civil é particionada em classe substancial, industrial e universal. A classe universal é 

aquela que universaliza os interesses. A divisão política administrativa do Estado - 

legislativo, governo e o príncipe, de onde do legislativo se espera trazer até a 

existência a consciência pública como universalidade, do Governo a interposição dos 

indivíduos, e administração e julgamentos conforme as decisões do monarca e do 

príncipe a suprema vontade de todo o poder e o seu poder vem de Deus. 

A inevitável aporia do pensamento nessa obra é o estabelecimento de todo um 

método que defende o direito de filosofar como símbolo da liberdade, e ao mesmo 

tempo estabelece uma obrigação de obedecer a autoridade suprema do monarca. 

Hegel é um filosofo democrático ao mesmo tempo que é um político autoritário e 

extremamente crente na burocracia Estatal como solucionadora eficiente de 

procedimentos.  O autor, em sua individualidade, rompe com o pensamento 

positivista, mas na coletividade prega a obediência ao absolutismo prussiano, talvez 

por ideologia ou mesmo convicção partidária. Mas pensando nesta aporia jurídica 

trazida, que tem como base a coisificação da liberdade, uma vez que Hegel entende 

a propriedade como a primeira existência do homem livre, traz uma semelhança entre 

o direito à personalidade e o direito da propriedade. Trata-se de uma questão 

problematizada por ele mesmo, e o autor resolve de forma a entender que:  "a 
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liberdade é uma peça de madeira a ser lapidada pelo indivíduo e entregue ao 

monarca, que então saberá como encaixa - lá no grande quebra cabeça que é a 

sociedade civil57." 

 

1.10 Filosofia do Direito 

De toda explicação sobre o questionamento do que é filosofia, physys, arke, 

cosmos da solução aporética, quando questionamos aqui o que é Direito, ou seja, o 

que é esse Ser (direito), propomos a mesma reflexão sobre o Ser categorizado como 

direito - podemos dizer que estamos falando filosoficamente do direito, pensando 

filosoficamente no direito, tanto na sua definição como na sua constituição e funções. 

Esse é o primeiro passo para o estudo do Direito que podemos qualificar 

propriamente o passo inicial para um estudo epistemológico do fenômeno direito ou 

seja a epistemologia jurídica. Esse próprio estudo do direito possui dimensões bem 

específicas e diversas entre si, mas com esse mesmo objeto, a começar pela filosofia 

do direito e derivando para a Teoria do direito, momento em que se faz crucial 

diferenciá-la da Teoria Geral do Direito, instituída no positivismo jurídico como 

resultado da obra de Adolf Merkl, um dos alunos de Hans Kelsen, que através da 

teoria de escalonamento das normas jurídicas determina a validade da norma inferior 

se referendada pela norma hierarquicamente superior. 

O formalismo nos estudos de qualquer conhecimento, divide o todo em 

pedaços que se juntados depois, não alcançam o todo original, e, distribuir as matérias 

estudadas em compartimentos estanques aumenta a distância entre sujeito e objeto, 

afastando o sujeito da validade universal que é imposta pela veracidade científica de 

conhecimentos objetivos. Em matéria de ciência jurídica, como coloca Guerra Filho: 

 

“ [...[ a objetividade e a veracidade do conhecimento 
baseiam-se, frequentemente, em um princípio que não é 
empirista, mas transcendental, com o qual se afirma a existência 
de proposições éticas universalmente validas, apreensíveis 

                                            

 

57 GW.F.Hegel. Princípios da Filosofia do Direito, Martins Fontes, 1997. P.64 
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imediatamente por qualquer sujeito no uso de suas faculdades 
normais, com base nas quais se pode identificar as normas 

jurídicas, tarefa da ciência do direito. ”58 

 

1.10.1 Filosofia dos Direitos Humanos 

A filosofia do direito e a epistemologia aqui proposta questiona antes de mais 

nada o próprio desenvolvimento científico do ser humano jurídico social, que não se 

limita a um zoon politikon, mas se constitui em um homo juridicus na medida em que 

a o direito regula todas suas relações e é meio de aquisição de conhecimento desse 

ser humano inserido numa cultura pessoal, familiar, regional e global. Globalidade 

essa que limita o ser humano ao homo economicus se o utilitarismo construído pelos 

avanços cibernéticos e da economia financeira não forem refreados e temperados 

pelos valores da dignidade da pessoa humana. 

O mais coerente é uma concepção dos direitos não como um sistema fechado 

que se resolve em si mesmo e se apresenta por meio de um códex positivando uma 

norma e restringindo no tempo e no local seu próprio entendimento. Assim como 

outros modos de aquisição de conhecimento esse direito fechado, dogmático deve ser 

concebido como um sistema aberto que adapte as exigências práticas ao sistema 

concreto de justiça, que consiga mediar os conflitos aplicando regras ou princípios  

que solucionem, por exemplo, a questão da apatridia dos refugiados e repatriados, 

que entregue uma solução para conflitos armados e para a guerra civil nas favelas 

das capitais, para o coronelismo no sertão ou para a relação entre irmãos, filhos de 

um mesmo pai, e deve evoluir no sentido de proporcionar uma solução de justiça 

assim reconhecida por todas as partes envolvidas direta ou indiretamente no conflito. 

Nessa linha de raciocínio a questão procedimental, como o processo doméstico 

ou internacional de direitos humanos deve se apoiar numa filosofia, num 

questionamento contínuo, fazendo do Direito uma ciência prática do saber, 

construindo de modo responsável as soluções para a vida em sociedade. 

                                            

 

58 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Filosofia do Direito aplicada ao direito processual e à teoria da 

constituição2a.ed. – São Paulo: Atlas, 2002, p.45-46. 
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1.11 Teoria Geral do Direito 

Epistemologicamente falando, a Teoria Geral do Direito é um projeto 

epistemológico positivista, e mais ainda – normativista. A ideia de uma Teoria Geral 

do Direito nasceu no século XIX através de Adolf Merkel59, jurista suíço-alemão, da 

escola histórica do direito, que expôs a teoria do "tipo anormal", afirmando a existência 

de elementos normativos e subjetivos do tipo na norma jurídica, e a existência de 

elementos normativos e subjetivos do tipo, consistindo os primeiros em inserção no 

tipo legal de normas de conduta, traduzidas através de expressões com "sem justa 

causa", "indevidamente", "juridicamente relevante" entre outras. 

Merkel tentou combinar uma Teoria Geral do Direito com uma cultura de ensino 

da ciência social histórica do desenvolvimento jurídico. Foi sua obra (Adolf Merkel séc. 

XIX), depois continuada por Hans Kelsen e completada por Carlos Cossio60, somada 

à teoria do escalonamento das normas jurídicas conhecida popularmente como a 

“estrutura piramidal do ordenamento jurídico” – essa, obra de um aluno de Kelsen, 

quase homônimo, Adolf Merkl, que formaram essa estrutura conhecida como Teoria 

Geral do Direito (Positivista Normativo).  

Merkell, aluno de Kelsen, elaborou a primeira condição lógica - o pressuposto 

mesmo de todos os princípios teóricos configuradores da teoria do ordenamento 

jurídico até hoje nos sistemas positivistas normativos que é: as normas, ou seja, a 

constituição, as leis, os regulamentos, os decretos, os contratos, as sentenças e os 

atos administrativos não se encontram soltas, mas, mutuamente entrelaçadas num 

sistema de escalonamento de normas jurídicas onde uma encontra fundamento na 

                                            

 

59 [1836-1896]. Não confundir com Adolf MERKLL do século XX, aluno de Kelsen. 
60 Carlos Cossio realizou seus estudos primários e secundários em Tucumán, dirigindo-se, logo depois, 

à Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires nesta mesma capital. Ali Cossio se vinculou 
ao movimento reformista, sendo um dos líderes do Centro de Estudantes. Sua tese de doutorado teve 
como tema "A Reforma Universitária ou o Problema da Nova Geração" e foi publicada em 1927. 
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hierarquicamente acima. A partir desse estudo positivista e normativista Kelsen chega 

a uma ciência própria do direito, pura – define seu objeto, ou seja, norma jurídica, 

como aquela estabelecida pela autoridade competente com força imperativa sob pena 

de sanção e define ainda sua metodologia e as diversas propostas de estudo a seu 

respeito.  

Tais propostas de definir o direito podem se multifacetar em pontos de vistas 

também diversos, formais analíticos de tradição positivistas e neopositivistas, se esse 

termo cabe à solução pós-positivista clássica, ambas englobando o fenômeno jurídico 

a partir da linguagem e do seu estudo particular de deontologia através da linguística, 

semiologia, semiótica e pragmatismo ou, de outro modo, de um ponto de vista não 

formal mas sim material ou seja, deixando de lado a forma analítica de observar o 

fenômeno e interagir diretamente na prática da ciência jurídica como fenômeno social 

imediato orientador da conduta humana livre e consciente através da tópica e da 

retórica como o faz Tércio Sampaio Ferraz Junior ao analisar o autor Viehweg e sua 

obra “Tópica e Jurisprudência”61. 

Ora, um conceito de filosofia do direito meramente operacional seria por demais 

simples para entender e embasar o direito, um saber que vai além do técnico científico, 

que pode ser estudado em diversas dimensões e que indaga a utilidade do 

pensamento filosófico para o estudo de um campo que tanto na prática como na teoria 

nos move no dia a dia, em todas as nossas relações sócias, culturais, éticas, estéticas, 

poéticas entre outras. Assim, de fundamental importância, ainda, a filosofia, para criar 

a melhor forma de estudo do conhecimento jurídico como um todo e para o da ciência 

jurídica fundada em várias dimensões, assim como para a formação completa do ser 

humano nesse momento e nessa época histórica. 

Essa classificação e importância de ciência social aplicada que o direito pode 

receber, sob uma análise crítica da Ciência do direito como criadora e transformadora 

da sociedade, pode seguir as linhas da escola crítica de Frankfurt divulgada pelos 

filósofos Adorno e Horkheimer, mas também uma crítica analítica nos moldes do 

círculo de Viena, ou ser vista pela semiologia ou linguística em ângulos diversos, todos 

                                            

 

61 VIEHWEG, Theodor. Tópica e Jurisprudência. Trad5a. ed. Alemã. Trad. Kelly Sussane Alflen da 

Silva – Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. 
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válidos e com objetivos específicos. De toda forma, o estudo crítico nesse texto, a 

partir da filosofia, questionará o fenômeno crescente de procedimentalização do 

direito e as novas formas de acepções de origens formais e materiais que hoje 

extrapolam povos, sociedades e fronteiras na busca de uma fundamentação e 

organização e se ainda se adequa ao mundo digital globalizado e imediato que 

desembocamos nessa nova era, numa metáfora ao conceito de à liquefação da 

sociedade do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. 

Essa procedimetalização crescente atingiu um nível de disfuncionalidade e 

ineficácia legislativa enorme, pois resolver problemas editando leis não soluciona o 

conflito muito menos garante que normas gerais, impessoais e abstratas sejam 

capazes de, tendo por base condutas e realidades antigas, regulem novas e 

novíssimas condutas e muito menos futuras, tal a complexidade da sociedade 

moderna. Nessa modernidade caracterizada pela velocidade de conhecimento dos 

acontecimentos, fundamental é rever e reorganizar as dimensões de poder entre 

Direito e Estado, em especial o Estado Social Democrático de Direito onde a 

soberania é mitigada pela universalidade das posições, necessidades e valores e as 

relações internas e internacionais são multi e transdisciplinares. Assim, voltar a 

responder à primeira questão aventada nesse capitulo: que é filosofia? Já nos remete 

a filosofar que é o mais que antigo questionamento sobre o Ser, o ser do que é, ou 

seja os entes as coisas, o que é essa ou aquela coisa, e o Ser em si mesmo 

considerado, cuja tradicional oposição é o não-ser. 

Cabe ainda perguntar o que esperamos da filosofia na época moderna que se 

pauta no cientificismo padrão das respostas do homem ao mundo pois a 

predominância do pensamento técnico-científico não obsta um questionamento 

reflexivo mais profundo. A filosofia do direito vem à tona primeiramente como 

epistemologia, como teoria geral do conhecimento, uma forma de produzir um 

conhecimento que considera os valores em seu processo de entendimento e 

compreensão, assim como no seu desenvolvimento pari passu com a dinâmica dos 

seres humanos que assim o constroem. Cuida ainda de problemas gerados pelo 

próprio homem com a destruição do sistema ambiental em que está inserido, cuida 

dos conflitos mundiais, da escassez e água potável, cuida da valoração de bens antes 

imensuráveis como ar, agua, poluição, desmatamento e destruição e cuida também 

da própria brincadeira da ciência em criar homens e máquinas cada vez mais 
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funcionais e adaptados ao gosto do criador cujas criaturas forçam o meio ambiente 

natural a se adaptar, sem muito sucesso. Daí as Grandes Guerras mundiais, a 

desenfreada produção e uso de armas nucleares, manipulação genética de material 

humano, de outros animais e plantas, a necessidade de uso racional de recursos, do 

perigo não tão eminente da destruição imediata do planeta num terceiro conflito 

mundial, mas a atual destruição escalonada da vida pela destruição dos recursos 

naturais. 
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2 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA JURÍDICA 

A expressão Ciência do direito é criação da Escola histórica do direito como 

veremos adiante, na Alemanha do século XVIII, mas a primeira grande elaboração 

teórica do direito aconteceu com os romanos que incorporaram as categorias forjadas 

pelos gregos e amalgamaram o primeiro códex conhecido. A jurisprudência em Roma 

era uma arte, uma disciplina uma ciência e girava em um eixo que era a própria 

prudência e, como explica Sampaio Ferraz62, nunca se preocuparam em definir 

exatamente se se tratava de ciência ou arte. 

Aqui entendemos que a Ciência do direito em sentido próprio tem por objeto o 

sistema de normas jurídicas que compõe determinado ordenamento jurídico 

positivo63, assim estudada como Dogmática Jurídica. A Ciência do direito nos parece 

mais como conhecimento que depois gera a constituição do direito, mas a 

jurisprudência (em sentido de entendimento) tradicional tem opinião dominante de que 

a ciência jurídica pode e deve elaborar o Direito. Dentro desse aspecto, duas correntes 

doutrinárias revelam visões diferentes sobre a realidade do objeto jurídico: a positivista 

kelseniana e a egológica de Cossio. O criador da Teoria Pura do Direito entende ser 

a norma jurídica o real objeto do direito, ficando a conduta humana com um caráter 

de pressuposto material da norma, apenas configurando objeto de estudo da ciência 

jurídica quando constitui relação jurídica previamente prevista da própria norma, já da 

concepção de Carlos Cossio, entendemos que a ciência jurídica tem por objeto, o 

estudo da conduta humana em sua dimensão social, sendo a norma jurídica um meio 

para a realização de tal estudo. Considerado o Direito um objeto cultural “egológico” 

justamente por possuir em sua essência a conduta humana. 

  

                                            

 

62 FERRAZ JUNIOR Tercio Sampaio. A Ciência do Direito.2ª. ed. São Paulo: Atlas,1980, p.18-19. 
63 GUERRA FILHO, Willis Santiago – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p.106-108. 
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Para a dogmática, o sistema de normas é um dado, é o ponto de partida de 

qualquer investigação, que os operadores do direito aceitam e não negam. Esse dito 

sistema de normas constitui uma espécie de limitação, dentro do qual os profissionais 

de direito podem explorar as diferentes combinações para a determinação operacional 

de comportamentos jurídicos possíveis. Isso pode ser entendido como uma limitação 

teórica e pode conduzir a exageros como autores que façam do estudo do direito um 

conhecimento muito restrito, legalista e cego para a realidade como um fenômeno 

social. 

Este tipo de estudo, fechado e formalista, é implementado em algumas das 

faculdades de direito pelo país, daí a tendência em identificar a Ciência do Direito com 

um tipo de produção técnica, destinada apenas a atender às necessidades do 

profissional operador do direito como o advogado, o promotor, o juiz, o procurador, o 

defensor, o delegado somente e estritamente no desempenho imediato de suas 

funções. Sob essa pobre premissa, os alunos dos cursos de direito ficam alienados 

em relação à condução do método e do processo de construção do próprio direito. 

Assim, uma breve análise histórica e epistemológica dos momentos diversos 

das concepções de direito e de normas jurídicas se faz necessário para 

contextualizarmos uma evolução nos conceitos filosóficos tanto de direito e suas 

fontes como de norma e suas funções até chegarmos na era contemporânea da 

norma princípio e as fontes dos direitos humanos. Nessa análise sobre a história das 

escolas de direito, fundamental pois, entenderemos a origem das respostas da 

pergunta “que é isso: o direito? ”, observaremos então como os “direitos” foram sendo 

reconhecidos e assimilados como sistemas de normatização social ao longo da 

história do homem desde os glosadores até o conceito de princípio– norma. 

Partiremos então do trabalho de Guerra Filho que, no ano de 1985 já escrevia sobre 

razoabilidade como hermenêutica principiológica64, e que construiu um quadro 

evolutivo da história da ciência jurídica que, com a devida autorização do autor, 

proponho reproduzir, em sua obra denominado Quadro da Evolução Histórica da 

Ciência Jurídica: 

                                            

 

64 Estudos Jurídicos,1985.  Teoria do direito. Direito Civil referência completa, pg09. 



52 

 

Quadro* da Evolução Histórica da Ciência Jurídica65: 

 

EPITETO PERÍODO FIGURAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICA MÉTODO 

Jurisprudência 
Romana 

Séc. I a.C. ao 
séc. IV a.C. 

ULPIANO, 
PAOLO,       
GAIO etc. 

Saber prático, não 
teórico ou 
propriamente cientifico 

Elaboração de 
conceitos em 
pares 
dicotômicos 

Prudencial, do latim 
prudentia, do grego 
fronesis 

Glossadores e Pós 
Glossadores 

Séc.XI a XVI BARTOLO, 
ACÚRCIO, 
CUJACIO 
D´ARGENTRÉE 
etc. 

Saber dogmático e 
racional, calcado no 
Corpus Iuris Civilis 

Argumentação 
por contraditio, 
dubidativa e 
dialógica, 
comentando 
um texto. 

Argumento de 
autoridade que 
impõe respeito ao 
dogma (ratio scripta) 

Jusnaturalismo Séc. XVII a 
séc. XVIII 

CHRSITIAN 
WOLFF,  
SAMUEL 
PUFENDORF, 
etc. 

Saber orientado por 
uma metodologia e 
pela ideia de 
sistematizar o 
conhecimento 

Avaliação do 
direito pelo 
sentido 
humano 
natural de 
justiça 

Dedutivo - 
explicativo 

Escola Histórica Séc. XVIII a 
séc. XIX 

HUGO, 

SAVIGNY 

etc. 

Saber científico de 
caráter sócio-político 

Generalização 
abstrata e 
artificial a 
partir de 
fontes antigas 

Intuição sensível 
imediata 

Teoria Crítica Séc. XIX, 
1842 até o 

presente66 

MARX, 
LASSALE, 
LAFARGUE, 
MENGER, 
PASCHUKANIS,     
RENNER, 
BLOCH, WOLF      
PAUL, etc. 

 Crítica 
transformador
a da realidade 

Dialético-materialista 

*Quadro da obra Estudos Jurídicos Teoria do Direito Direito Civil de Willis Santiago 

GuerraFilho. 
 

A partir desse quadro analisaremos, de forma breve, as correntes e escolas 

jurídicas filosóficas que definiram o direito desde os estóicos e da jurisprudência 

romana até as escolas derivadas da escola histórica do direito como a jurisprudência 

dos conceitos e a jurisprudência dos valores. 

  

                                            

 

65 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Estudos Jurídicos Teoria do Direito Direito Civil. Ceará: Impresna 

Ofical do Ceara, 11985, pg.09. 
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2.1 O Estoicismo, Catolicismo e a Jurisprudência Romana 

EPITETO 

PERÍODO FIGURAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICA MÉTODO 

Jurisprudência 

Romana 

Sec. I a.C. 

ao sec. IV 

a.C. 

ULPIANO, 

PAOLO, GAIO 

etc. 

Saber prático, não 

teórico ou 

propriamente 

cientifico 

Elaboração 

de conceitos 

em pares 

dicotômicos 

Prudencial, do lat. 

prudentia, do grego 

fronesis 

 

O estoicismo foi uma escola filosófica fundada por Zenão de Cício (335-264 

a.C.), e desenvolvida por várias gerações de filósofos, caracterizada por uma ética em 

que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino 

eram as marcas do homem sábio, o único apto a experimentar a verdadeira felicidade, 

corrente essa que exerceu profunda influência na ética cristã.  

A grande disputa entre estóicos e cristãos versava sobre o certo e errado, sobre 

a ética, a moral e as ideias de um deus imanente dos gregos e do deus transcendente 

cristão, assim como as formas de salvação que cada um desses deuses 

apresentavam a seus fiéis. Do ponto de vista do direito, a jurisprudência romana, 

descrita por Santiago Guerra como prudencial, tinha como técnica a elaboração de 

conceitos em pares dicotômicos a partir de um saber prático. 

Eneo Domitius Ulpianus, ou Ulpiano, que viveu entre os anos de 150 e 223 

d.C., foi um jurista romano e sua obra influenciou a evolução dos direitos romano e 

bizantino e sua vasta obra jurídica foi escrita na maior parte em apenas seis anos 

(212-217), durante o reinado de Caracalla. Seus trabalhos eram amplos e 

abrangentes, e formaram a base da legislação romana codificada nos fins do Império. 

Nela se destacam as coleções Libri ad Sabinum (Livros contra Sabino) e Libri ad 

edictum praetoris urbani (Livros sobre os editos dos pretores urbanos), comentários 

sobre direito privado, penal e administrativo. Tem como expoente jurídico o princípio 

contido na máxima “Juris Praecepta Sunt haec: Honeste Vivere, Alterum Non Laedere, 

Suum Cuique Tribuere” que numa tradução livre fica: Tais são os preceitos do direito: 

viver honestamente, não ofender ninguém, dar a cada um o que lhe pertence, máxima 

essa também encontrada nos textos do jurista Ulpiano e uma das primeiras definições 

de justiça. 

O estudo do direito romano foi desenvolvido paulatina e juntamente com as 

obras de outros famosos juristas como Gaio, Paulo, Papiniano, Modestino e 
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Tribuniano, que convenceram o Imperador de Romano Caracala estender o direito de 

cidadania a todos os habitantes das províncias. Coube, inclusive, a Tribuniano, a 

consolidação final do Direito Romano. As leis consideradas válidas no Império 

Romano foram compiladas no ano de 529 d.C. num só Códex e comentadas pelo mais 

importante jurista da época - Justiniano. A partir do século XIV, o então chamado 

"Codex Justinianus" era o “moderno direito europeu” e Justiniano seu legislador. O 

Império Bizantino era governado desde 527 d.C. pelo Imperador Justiniano I que 

visava o restabelecimento do grande Império Romano, o qual vinha sendo abalado e 

invadido nos últimos séculos, tanto pela ação dos germanos, que ocupavam a Europa 

Central, como pela dos hunos, vindos do Oriente. Apesar de seu hercúleo esforço em 

restaurar o império romano, a tão almejada restauratio imperii, o que mais trouxe fama 

ao Imperador foi a compilação e codificação de todo o direito romano, coisa inédita 

até então. Em todo o território, eruditos e escrivães ocuparam-se em fixar os princípios 

legais válidos formando um grande código, o Codex Justinianus, mais tarde 

denominado Corpus Iuris Civilis, que levou por volta de cinco anos para ser 

completado e constituiu o primeiro registro sistemático escrito em um só corpo do 

direito romano. 

O próprio imperador encarregou o mais importante jurisconsulto da época, 

Flávio Triboniano de comentar as leis compiladas e, na qualidade de questor – o cargo 

jurídico máximo, na época – Triboniano era o responsável pela justiça do império 

bizantino e contribuiu decisivamente para que o Codex Justinianus ficasse pronto 

rapidamente. Na sequência foram publicados, ainda, um manual jurídico e uma 

coletânea de decretos, de modo que no ano de 533 d.C. estavam concluídos a 

compilação e comentário do direito romano. Esses textos antigos formaram as bases 

dos Códigos Civis europeus, mais especificamente nos séculos XIV e XIV como 

veremos adiante quando a coletânea foi redescoberta por estudiosos das 

Universidades e integradas na legislação da época. Durante vários séculos, esse 

Corpus Iuris Civilis foi a fonte decisiva do direito na Europa, muitas vezes em 

combinação com princípios locais. 

Seguindo a tradição do Corpus Iuris Civilis foram elaborados o Código 

Prussiano de 1794, o Code Civil francês de 1807 e o código civil da Áustria de 1812. 

Na Alemanha, os princípios do direito romano foram mantidos até 1900, quando 

passou a vigorar o código civil da nação. A grande influência do direito romano nos 
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códigos nacionais de todo o mundo democrático perdura até hoje o que faz do estudo 

do direito romano uma matéria indispensável ao entendimento dos sistemas jurídicos 

atuais e a construção, em especial depois dos grandes conflitos mundiais do que 

conhecemos hoje por direito humanos. Apesar do Corpus Iuris Civilis não ser mais 

formalmente utilizado nos dias de hoje, seu ensino ainda figura nos cursos de direito 

de faculdades de diversos países, assim como o Brasil, que, além de propagá-lo como 

estudo acadêmico sobre teoria e prática do direito, possui em seu ordenamento 

diversas semelhanças com o novo código de Justiniano. 

A esse Imperador romano é que se deve a propagação dos institutos do Corpus 

Juris Civilis pois foi o responsável por organizar e reescrever a legislação da época e 

que em grande parte foi reaproveitada de imperadores antecessores, sendo por um 

lado explicada e compilada, mas por um lado foi bastante inovadora na ideia de reunir 

toda a legislação em uma obra única. Como objetivo de unificar a expansão territorial 

de Roma, aumentando o seu domínio e poderio. Nesse trabalho de unificação 

“legislativa” da época deu origem ao Novo Código Justiniano. Já o Digesto, conhecido 

igualmente pelo nome grego Pandectas, é uma compilação de fragmentos de 

jurisconsultos clássicos. É uma obra mais completa que o Código e mais bem 

elaborado. A palavra “digesto” vem do latim digerere – pôr em ordem, e constituía um 

resumo do direito romano em que inovações úteis se misturavam a decisões 

clássicas. Diferenciava-se do Código pois era inédito, não havia anteriormente 

trabalho do mesmo gênero e os pandectas possuíam uma quantidade enorme de 

escritos sobre os mais diversos temas. 

No Digesto vários autores, com pontos de vista diversos e às vezes até 

contrários, tornavam o trabalho mais difícil e interessante que o do Código mera 

compilação. Promulgada no ano de 533 d.C. a obra é composta de 50 livros, 

subdivididos aproximadamente em 1.500 títulos, de acordo com o assunto. Uma vez 

terminada a obra, o Imperador Justiniano determinou sua compilação para a 

organização de um manual que servisse para estudantes como introdução ao direito, 

assim foram elaboradas as Institutiones (institutas), que foram publicadas no mesmo 

ano do Digesto. Por serem mais simples e teóricas, expondo as noções mais gerais, 

definições e classificações foi muito difundida e resultou em vários manuscritos sobre 

os assuntos lá tratados. Todavia novas constituições e o próprio Digesto acabaram 

por entrar em conflito com as leis das Pandectas o que obrigou uma segunda edição 
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do Código então revisado e atualizado, harmonizado com as novas normas expedidas 

que chegou até nossos dias. 

O Código67 começa por uma invocação a Cristo, onde se mostra a fé de 

Justiniano e os dois últimos capítulos são direcionados às fontes do direito, ao direito 

de asilo e às funções dos diversos agentes imperiais. O Livro II trata principalmente 

do processo. Os Livros III a VIII tratam do direito privado, o Livro IX do direito penal, 

os Livros X a XII do direito administrativo e fiscal. Depois de terminada a codificação, 

a qual, especialmente o Código, continha a proibição de se invocar qualquer regra 

que nela não estivesse prevista, Justiniano reservou-se ao direito de baixar novas leis 

e novas constituições são conhecidas por Novelas, Autênticas ou Plácida, cuja maioria 

foi editada em língua grega e contém reformas no direito hereditário e no direito 

matrimonial. Justiniano pretendia reunir as Novelas num corpo único e a coleção das 

Novelas, após sua morte, constitui o quarto volume da codificação justiniana. 

Assim, a obra legislativa de Justiniano consta de quatro partes: Institutas, 

Digesto (ou Pandectas), Código e Novelas. A esse conjunto, o romanista francês 

Dionísio Godofredo em 1538 denominou Corpus Iuris Civilis (Corpo de Direito Civil), 

designação universalmente adotada até hoje. Uma das regras do código Justiniano 

conforme explica Moses Hadas68 diz que ninguém será obrigado a defender uma 

causa contra a própria vontade. A norma do direito romano procura assegurar o livre 

arbítrio, garantindo que ninguém será obrigado a fazer algo que não se sinta seguro 

ou não faça parte de sua vontade, assim também no direito brasileiro – fica 

assegurado, no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 que ninguém será obrigado 

a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, assim como no Código 

de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil em seu artigo 4º determinando que o 

advogado vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por 

contrato de prestação permanente de serviços, integrante de departamento jurídico, 

                                            

 

67 Corpus Iuris Civilis, Editora Lione: Hugues de la Porte, datado de 1558-1560, Coleção Corpus Iuris 

Civilis, AMS Historica - AlmaDL ©Copyright 2004-2014 Area Sistemi Dipartimentali e Documentali, Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna, no site: http://amshistorica.unibo.it/176 acessado em 
novembro de 2014. 
68 HADAS, Moses. Roma Imperial. São Paulo: José Olympio, 1971.Cadernos de Graduação - Ciências 

Humanas e Sociais Fits | Maceió | v. 1 | n.2 | p. 87-99 | maio 2013. 
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ou órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e 

independência e entende legítima a recusa, pelo advogado, do patrocínio de 

pretensão concernente a lei ou direito que também lhe seja aplicável, ou contrarie 

expressa orientação sua, manifestada anteriormente. O Código romano previa então 

não só o livre arbítrio, o direito de ir e vir, mas também a liberdade de pensamento. 

Outra regra de Justiniano assegurava que ninguém sofreria penalidade pelo 

que pensa, ou seja, ninguém poderia ser punido pelo que pensava e o ordenamento 

atual também assim regulamenta essa questão como podemos observar em artigos 

expressos na nossa Constituição Federal e no nosso Código Penal em especial o 

artigo 5º da nossa Constituição em seu inciso IV onde expressa que é livre a 

manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato pois o pensamento é livre, 

mas para que a regra valha o agente deve se identificar para responder por eventuais 

calúnias, injúrias ou difamações, já no âmbito penal só se considera crime quando o 

agente se encontra já na fase da ação, seja ela tentada ou consumada, mas não pode 

punir quando este ainda está na fase do pensamento, da cogitação. 

O respeito à propriedade privada que determina que ninguém pode ser retirado 

à força de sua própria casa, que a desapropriação por interesse social será decretada 

para promover a justa distribuição da sociedade ou condicionar o uso dessa 

propriedade ao bem-estar social na forma da norma constitucional. Os legisladores 

modernos asseguraram o direito dos indivíduos à privacidade que se confunde e 

reproduz praticamente as mesmas regras do Codex de Justiniano, que demonstra que 

para eles o lar também era um direito inviolável da pessoa humana. A diferença entre 

a regra do Corpus Iuris Civilis e as do ordenamento brasileiro está na flexibilização 

desse direito no Brasil, pois conforme a situação, é possível romper essa 

inviolabilidade, ao passo que em Roma isso não era possível, pois a regra não previa 

exceções. Existia também a regra de Igualdade de Tratamento entre Acusador e 

Acusado que se assemelha à da nossa Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988. No direito romano era dito que nada que não se permita ao acusado deve 

ser permitido ao acusador. Nosso artigo 5º afirma que aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 

ampla defesa, com os meio e recursos a ela inerentes. 

Aqui fica clara mais uma vez a semelhança entre o código de Justiniano e a 

legislação brasileira atual. Desde 534 d.C. já havia a ideia de que o acusado também 
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tinha direitos resguardados, assim como o próprio acusador. O primeiro não perdia 

imediatamente os direitos só pelo fato de ser citado ou de estar respondendo a um 

processo, assim como nos dias atuais, onde todos, sejam ou não réus confessos, têm 

direito ao devido processo legal, direito às vistas ao processo, saber por qual crime 

está respondendo, direito à ampla defesa, contraditório, e ainda fica vedado o tribunal 

de exceção, ou seja, proíbe-se que seja criado tribunal apenas para julgamento 

daquela causa, garantindo autonomia ao judiciário, e garantindo também que o 

julgamento será justo e imparcial à pessoa do acusado. Assim como regras sobre a 

imparcialidade das testemunhas, e sobre a individualidade das penas e vida pregressa 

do acusado que, para Justiniano, na aplicação das penalidades, deveria ser levada 

em conta a idade e a inexperiência da parte culpada. É o que está no Corpus Iuris 

Civilis onde o indivíduo só se tornava capaz civilmente depois dos 25 anos, e as 

mulheres tinham uma condição especial de ficar eternamente sob tutela, pois eram 

consideradas relativamente incapazes, desde o nascimento até a morte. Essa ideia 

fez com que fosse introduzido neste ordenamento a ideia de que nem todos eram 

igualmente capazes ou teriam igual discernimento pelos atos praticados. O Direito 

Romano da época do Imperador Justiniano muita influência sobre nossa sociedade 

assim como todas aquelas que adotam o sistema jurídico romano-germânico, dele 

ainda são usadas as máximas e os comentários ao Códex feitos pelos operadores do 

direito da época que formavam uma das fontes do direito clássico. 

 

2.1.1 Do Jusnaturalista para o Direito Cristão e Medieval 

Direito natural, em latim, o “jus naturale” ou como aqui será tratado, o 

jusnaturalismo, é uma teoria que procura fundamentar a partir da razão prática e de 

um ponto de vista crítico da vida social distinguindo o que não é razoável na prática 

daquilo que é razoável e, por conseguinte, o que é realmente importante considerar 

na prática em oposição ao que não o é. O conceito de direito natural traduz-se na 

existência de um direito fundado na natureza das coisas, no Cosmos como universo 

organizado e perfeito, ou mesmo na vontade divina do justo. 

Os sofistas, já na Antiguidade, mostraram a distinção entre o justo natural e as 

leis próprias da polis. A ordem natural destinava-se a destruir e mudar a ordem 

estabelecida pelos homens e talvez Aristóteles foi o primeiro autor conhecido que 
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falou da divisão do direito natural e positivo apesar de que a terminologia “direito 

natural” não é original dele, pois já havia sido utilizada pelos sofistas. Na visão 

aristotélica, o direito natural tem duas características: não se baseia nas opiniões 

humanas e em qualquer lugar tem a mesma força. Junto com o direito natural aparece 

o justo legal, o direito positivo que é próprio da convenção humana, tendo como 

característica própria ser variável de acordo como tempo histórico e os valores da 

sociedade ou do soberano que a rege. Aristóteles entendia que o direito natural e o 

direito positivo são verdadeiros direitos, tanto o justo natural como o justo positivo são 

espécies ou tipos de direito e ambos fazem parte igualmente do direito vigente de uma 

polis (politikón díkaion). O direito natural não era, portanto, um princípio abstrato, uma 

ideia ou ideal, um valor ou coisa semelhante; é simplesmente um direito, algo devido 

em justiça, uma espécie ou tipo particular de direito e não de dois sistemas jurídicos 

diferentes e paralelos como querem alguns autores. Existia somente um sistema 

jurídico em cada sociedade, vigente para todos que dela participavam onde direito 

natural e o direito positivo eram subsistemas plenamente operantes. 

Já para os juristas romanos, na época primitiva de Roma, o sistema conhecido 

como jus civile, era rígido e extremamente formalista aplicável apenas aos cidadãos 

romanos por eles definidos, mas esse sistema, com a expansão do Império Romano, 

enfrentou certa resistência ao se deparar como outros sistemas jurídicos e costumes 

dos povos dominados, dificultando a consolidação do Império, assim, por vezes os 

jurisconsultos romanos recorriam ao direito natural para resolver algumas pendências 

jurídicas. Nesse contexto histórico, o direito natural era o direito comum (jus 

commune), que a razão natural implanta entre todos os homens e entre todos os 

povos, de outro lado, esse direito, enquanto razão natural, devia ser respeitado pelo 

jus civile. Assim o direito natural funcionou como “humanizador” do direito positivo dos 

povos, como elemento civilizador, de modo que um dos entendimentos que cercavam 

tais diferenças era que o direto civil imposto pelos homens não poderia alterar os 

direitos naturais69. Manteve-se então uma ideia aproximada da aristotélica quanto à 

divisão do direito vigente em direito natural e direito positivo. Foi em Tomás de Aquino, 

                                            

 

69 HERVADA, Javier. Lições propedêuticas de filosofia do direito. Tradução Elza Maria Gasparotto. 

Ver. Tec. Gilberto Callado de Oliveira. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008. p. 339. 
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já com a ética e moral cristã que se segue a concepção do direito e divide o verdadeiro 

direito em natural e positivo, falando Tomas da coisa adequada ao homem segundo 

a natureza da coisa, de onde se deduz que o critério primeiro, fundamental e primário 

do direito natural é a adequação ao homem. A diferença entra visão de Tomás de 

Aquino e do jusnaturalismo moderno é que o Santo segue o realismo jurídico clássico 

quando fala de coisas naturalmente adequadas ao homem, enquanto o jusnaturalismo 

moderno situa-se no subjetivismo e entende os direitos naturais como direitos 

subjetivos. Operou-se a transição filosófica do direito natural da Antiguidade para o 

direito natural medieval-cristão, como dito em Cícero (106-43 a.C.): 

“A verdadeira lei representa-se, pois, na recta razão, que 
está em harmonia com a natureza, que é comum a todos os 
homens, que tem uma existência estável e duradoura [...] 
Restringir o alcance desta lei viola o direito divino; [...] não nos 
podemos libertar da vinculação a esta lei através do Senado ou 
do povo [...] todos os povos, em todos os tempos, 
compreenderão esta lei única como eterna e imutável, e um só 
será como que o mestre e senhor comum sobre tudo: Deus [...]” 
(Cícero, De re publica). 

 

A polêmica que opõe jusnaturalismo e jus positivismo vem desde o início da 

formulação pensamento jurídico ocidental, varia, contudo, a relação intrínseca entre 

elas pois até o século XIX podemos dizer que o Ocidente foi dominado por uma 

concepção dualista do Direito: de um lado, as leis naturais ou direito natural (lex 

naturalis) consubstanciado no conjunto de princípios gerais pré-normativos e, de outro 

lado, as leis positivas ou direito positivo do conjunto das normas postas pelo homem. 

Em sua obra Ética a Nicômaco70, Aristóteles distingue o direito natural (nomikón 

physikón) e o direito legal (nomikón díkaion), que podem ser entendidos como 

equivalendo à distinção entre direito natural e positivo, mas na concepção do filósofo 

grego o direito natural é aquele cuja eficácia se faz valer em qualquer parte independe 

do corpo social, de sua vontade própria ou das normas por ele estabelecidas. Assim, 

as normas emanadas do direito natural são a própria vontade dos deuses, regras do 

                                            

 

70 Aristóteles. Ética a Nicômacos. 4ª. Ed. Trad. e notas Mario da Gama Kury – Brasília: Ed.UNB,2001. 
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Cosmos (equilíbrio) cujo principal atributo é serem boas em si mesmas. Por outro o 

direito positivo é aquele onde os homens prescrevem normas segundo a vontade 

específica de sua determinada sociedade. Ora, segundo essa concepção, o direito 

positivo não pode ser dito “bom em si mesmo”, não possui uma virtude intrínseca 

como no caso do direito natural, mas sua observância é exigida. Ainda, tanto para 

Aristóteles quanto para São Tomás de Aquino, a dualidade direito natural/direito 

positivo não implicava em hierarquia de normas, muito embora o filósofo medieval 

admitisse uma superioridade do direito natural sobre o positivo, ideia seguida pelos 

jus naturalistas dos séculos XVII e XVIII.            

Observamos aqui que o jus naturalismo implica necessariamente em um 

dualismo: o direito natural, qualquer que seja a posição hierárquica ou nível de 

distinção, deve conviver com o direito positivo, ora com seu complemento, ora como 

seu próprio fundamento, já o jus positivismo é concebido como contrário ao jus 

naturalismo, como uma teoria da exclusão do direito natural, ou seja, a concepção 

positivista se baseia no monismo ou, na explicação de Norberto Bobbio, o positivismo 

é justamente “aquela doutrina segundo a qual não existe outro direito senão o 

positivo”71. Nesse sentido, pertence intrinsecamente à concepção positivista a 

exclusividade do direito positivo contra o pseudo-direito natural de tal modo que “o 

direito natural é excluído da categoria do direito: o direito positivo é direito, o direito 

natural não é direito”72.            

Enquanto o jus naturalismo tem como característica a finalidade da justiça a 

ponto de colocar o injusto como um não direito, o positivismo se recusa a estender a 

discussão sobre o direito para além da esfera da própria normatividade, ora excluindo 

por completo os valores sociais ora relacionando-os com a eficácia. Nesse sentido, à 

margem do problema metodológico do monismo e do dualismo, se desdobra esse 

outro mais filosófico centralizado sobre o problema da justiça. Quando, pois, o 

                                            

 

71 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Trad. Marcio Pugliese -São 
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72 Idem Op. Cit., p 29-31. 
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positivismo recusa a vincular o direito a qualquer outra esfera, recusando o conceito 

de justiça para além da normatividade efetiva, parece também ele não escapar de 

uma aporia: se o direito é esfera independente, de onde se origina? Eis aqui uma das 

grandes críticas a respeito da fonte material do direito feita à escola da Teoria Pura 

do Direito de Kelsen, positivista clássico. 

A concepção jus naturalista pode ser rastreada até os primórdios do 

pensamento jurídico ocidental na Grécia clássica como elaborou  Bobbio dispondo de 

três categorias de direito natural, conforme do período de seu desenvolvimento: o 

direito natural fundado sobre a distinção entre a natureza e o mundo da praxis 

humana, formulado na Antiguidade Clássica; o direito natural identificado com o direito 

divino, oriundo das Sagradas Escrituras, que prevaleceu na Idade Média; e o direito 

natural identificado com a natureza racional do homem, formulado na Idade Moderna. 

A essa concepção do direito natural formulada pela antiguidade greco-latina, podemos 

denominar de direito natural cosmológico pois fundado na ideia de que os direitos 

naturais encontrariam correspondência na dinâmica do próprio universo, no Cosmos, 

refletindo sua organização através das leis próprias e perenes que regem o seu 

ordenamento. Trata-se de uma concepção que se enraíza no solo da própria cultura 

grega, mesmo antes do surgimento da especulação filosófica nos moldes como hoje 

a reconhecemos pois nesse período anterior ao século VI a.C. (período cosmológico) 

já despontava um pensamento que entendia a dependência entre a ordem humana e 

a ordem natural, entre a legalidade da natureza, com seus movimentos eternos, e a 

lei humana. 

Em Sófocles, por exemplo, encontramos o confronto entre a lei natural perene 

e divina e a lei humana, mediante o qual se desdobra a tragédia de Antígona que 

reconhece a autoridade estatal do decreto real, mas opta por obedecer a lei anterior 

aos homens, a lei divina. Tratava-se então de compreender o fundamento último da 

justiça que fora a necessidade humana para Homero, o valor da comunidade e do 

trabalho para Hesíodo, a igualdade para o legislador e poeta Grego Sólon, a 

segurança do “torna-te o que és” para o poeta Píndaro, a retribuição para Ésquilo, e 

assim por diante. Mas desse período, coube justamente a Antígona trazida por 

Sófocles, materializar o primeiro confronto entre o direito natural e o direito positivo. 

Se por um lado, Antígona teve que pagar com sua vida por descumprir o decreto legal 

do reino de Tebas em favor da lei divina que a obrigava para com seu irmão falecido, 
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por outro, Creonte, então governante de Tebas, promete ao fim da obra passar a 

respeitar o direito natural. A solução se dá, portanto, por um compromisso entre o 

direito natural e o direito positivo estabelecido pelo governante diante da perda 

irreparável pela inobservância de qualquer um deles. De interesse também para a 

questão é o fato de que na Orestia de Ésquilo, que narra a fundação mítica dos 

Tribunais, é o direito positivo, representado pelos tribunais que supre e resolve a 

antinomia dos direitos naturais antagônicos, muito embora o “voto de Minerva”, deixe 

claro que a justiça humana não se desgarra da dimensão supra-humana. Nesse 

sentido, anteriormente ao nascimento da filosofia, pode-se notar já uma concepção 

do direito natural ligado à ordem da natureza, portanto um direito cosmológico, muito 

embora frequentemente este venha associado ao plano numênico, ao noûmenon, ou 

seja, à coisa em si, por oposição ao fenômeno ou às coisas tais como aparecem e 

são conhecidas no mundo dos fenômenos e sim ao fato concebido pela consciência, 

mas não confirmado pela experiência, cuja existência é abstrata. 

Os primeiros filósofos, da era pré-socrática, àqueles aos quais Aristóteles 

chamava “físicos”, por suas preocupações quase obsessivas com o princípio original 

da physis (natureza), consolidaram a correlação entre o direito e a ordem da natureza.  

Não aconteceu, todavia, o desenvolvimento de um pensamento jus naturalista 

propriamente falando, pois, esses filósofos pouco ou nada se interessavam pelo 

direito, ética ou política, estando todo o seu pensamento centrado nas questões 

cosmológicas. Assim, o desenvolvimento seguinte do jusnaturalismo se deu a partir 

do que chamaremos de “humanismo socrático”, que se desdobra no idealismo 

platônico e no realismo aristotélico. 

Com Sócrates, o pensamento grego se volta para o homem de modo 

consideravelmente diverso daquele promovido pelos sofistas. Mas muito embora 

sejam de relevo as contribuições de Sócrates e Platão, principalmente quanto ao 

conceito de justiça, é com Aristóteles, o terceiro dos grandes filósofos clássicos, que 

se tem uma teoria do direito e, concomitantemente, uma distinção entre o direito 

natural e o direito positivo. Aplicando seu método analítico, Aristóteles distingue entre 

o justo natural e o justo legal, sendo que o justo natural expressaria a justiça objetiva 

imutável, pois que não depende da interferência humana. Por outro lado, o justo legal 

expressaria a lei positiva que se origina da vontade do legislador sofre uma variação 

espaço-temporal: cada comunidade política institui suas próprias leis conforme seus 
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critérios particulares. No período posterior, pós-socrático ou helênico, temos a 

consubstanciação do jus naturalismo aristotélico, muito embora as preocupações 

metafísicas tenham dado lugar ao problema da felicidade do homem. Trata-se, como 

afirmou Miguel Reale73 de um pensamento que acaba por fundar uma concepção 

cosmopolita do homem, consolidando a noção de direito natural que será adotada 

pela Roma antiga. É, pois, a partir da matriz helênica que se desenvolve o 

pensamento jurídico romano orientado pelo jusnaturalismo. 

Com a queda do Império Romano tem início a Idade Média, quando é elaborado 

e predomina o pensamento cristão. A filosofia cristã medieval foi elaborada a partir de 

duas matrizes básicas: as Sagradas Escrituras e a Filosofia grega. Assim, o 

jusnaturalismo herdado do pensamento clássico prevalecerá no medievo, porém sob 

nova formulação, adaptado as exigências da doutrina cristã. Assim, na Idade Média, 

a corrente jusnaturalista ser caracteriza por seu conteúdo teológico, cujos 

fundamentos eram a vontade divina, o credo religioso e o predomínio da fé. Para o 

jusnaturalismo teológico, o fundamento dos direitos naturais é a vontade de Deus, 

enquanto que o direito positivo deve guardar concordância com as exigências perenes 

da divindade. 

 

2.1.2 Agostinho de Hipona (354-430, século IV d.C.) 

Pode-se identificar duas grandes correntes do pensamento medieval: a 

patrística, assim chamada por ter sido desenvolvida pelos Padres da Igreja Católica a 

fim de explicar os dogmas da religião, e a escolástica cujo grande marco é conciliação 

entre razão e fé. Santo Agostinho, o maior dos patrísticos, bispo de Hipona, uma 

cidade na província romana da África elaborou uma distinção entre a lei eterna (lex 

aeterna) e a lei natural (lex naturalis), sendo a primeira emanação do próprio Deus e 

por isso absolutamente imutável e a segunda sendo a manifestação da primeira no 

homem. Trata-se de um desdobramento do conceito clássico de lei natural análogo 

desdobramento do conceito de Estado em cidade terrena e cidade celeste. Nesse 
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sentido, a lei natural passa a ser a lei eterna manifesta no coração dos homens, 

enquanto que a lei humana deve de todo modo derivar diretamente dessa lei natural, 

sendo defeso elabora-se preceitos em contrário sob pena de serem tidos como 

injustos e ilegítimos. 

 

2.1.3 Escolásticos  

Já os escolásticos74, entre eles o maior, São Tomás de Aquino (1225 a 1274, 

século XIII), procuraram demonstrar que a fé e a razão são diferentes caminhos que 

levam ao verdadeiro conhecimento. São Tomás, na Suma Teológica, admite uma 

diversidade de leis (lei divina revelada ao homem, lei humana, lei eterna e a lei 

natural), mas concebe-as como dependentes umas das outras: A lei eterna é a razão 

oriunda do divino que coordena todo o universo, incluindo o homem. A natural, o 

reflexo da lei divina existente no homem. Afirma ele a necessidade da 

complementação desta pelas leis divina e humana, a fim de se conseguir a certeza 

jurídica e a paz social, bem como facilitar a interpretação dos julgadores. 

 

2.2 Glossadores e a filosofia da Idade Média – séculos XI a XVI 

EPITETO 
PERÍODO FIGURAS Características TÉCNICA MÉTODO 

Glossadores e 

Pós 

Glossadores 

Sec.XI a 

XVI 

BARTOLO, 

ACÚRCIO, 

CUJACIO 

D´ARGENTRÉ

E etc. 

Saber dogmático e 

racional, calcado 

no Corpus Iuris 

Civilis 

Argumentação 

por contraditio 

dubidativa e 

dialógica, 

comentando 

um texto. 

Argumento de 

autoridade que 

impõe respeito ao 

dogma (ratio scripta) 

 

 

                                            

 

74 A escolástica teve sua origem nas escolas monásticas cristãs, de modo a conciliar a fé cristã com 

um sistema de pensamento racional, especialmente o da filosofia grega. 
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A Idade Média (Era medieval) é um período da história da Europa entre os 

séculos V e XV que se inicia com a queda do Império Romano do Ocidente e termina 

durante a transição para a Idade Moderna, que é o período intermédio da divisão 

clássica da História ocidental de três: a Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna. 

Frequentemente dividida pela história em Alta Idade Média e Baixa Idade 

Média, num paralelo, ocorre o mesmo com o direito. Podemos diferenciar suas 

inspirações filosóficas e idealistas em três momentos diferentes. Todavia esse objeto 

de estudo, o direito, para ser melhor entendido nessa época de quase sacralização 

da habilidade de interpretar textos originais romanos na língua latina, devemos 

entender que apesar de o conhecimento cientifico se formar em oposição ao 

dogmático, era naqueles tempos de glosa, indissociável na ciência jurídica europeia 

a teologia dogmática da metodologia jurídica. Assim o ordenamento jurídico da época 

se cunhava na mais tradicional dogmática jurídica. 

Isso faz com que o Corpus Juris Civilis, redescoberto então como fonte primária 

material e formal do direito fosse para a ciência do direito o que os textos sagrados 

eram para a igreja: dogmas indiscutíveis. Eis um dos primeiros períodos de 

hermenêutica jurídica medieval – o período dos glosadores. No início do século XIII 

os textos romanos foram tratados praticamente como sagrados, de uma autoridade 

superior e incontestável que traziam o conhecimento de uma época áurea do passado 

e tinham uma sofisticação jurídica elevadíssima para aqueles tempos. A primeira 

grande escola a estudá-los, o fez com um respeito e cerimonial máximos em especial 

à forma, mas que se limitava a explicar mediante as glosas – comentários às margens 

do texto. Tais comentários eram feitos passo a passo, a cada uma das frases e 

expressões usadas nos textos do Corpus Juris Civilis. 

A forma e método de esclarecer tais textos, todavia, a certo momento não eram 

mais suficientes para resolver as então modernas e mais complexas questões da 

Europa no período de transição entre a Idade Média e a Idade moderna, o que 

demandou uma adaptação dos textos à nova realidade. 
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2.2.1 Pós Glosadores e o direito romano – séc. XIV a XVI 

 

Os juristas que enfrentaram a adaptação do direito romano à realidade jurídica 

da mudança do estado feudal para o de poder centralizado, que enfrentou a disputa 

de poder pelo nobre e pelo burguês, tinham o desafio primeiro de superar o modo 

tradicional de análise e interpretação dos textos jurídicos. De uma análise 

fragmentada passaram a sistematizar as interpretações de modo a construir um 

conhecimento jurídico com conceitos gerais a partir de regras e conceitos da Roma 

antiga cuja generalidade e abrangência autorizava sua aplicação às situações da 

época. Passaram da mera aplicação de regras a conceitos extraídos da interpretação 

do conjunto dos textos e não só pelas próprias regras. E isso, essa passagem das 

regras para um nível mais abstrato de entendimento dos institutos romanos, extraídos 

do entendimento do porquê e do que a regra permitia e proibia foi o marco da outra 

grande escola jurídica – a dos Comentadores, também conhecidos como pós 

glosadores. 

Glosa é a anotação em um texto feita para explicar o sentido de uma palavra 

ou esclarecer uma passagem, é também um comentário explicativo feito à margem 

de um texto, por isso, os Glosadores eram também conhecidos por comentadores e 

a escola dos Glosadores recebeu esse nome exatamente em virtude das glosas, 

dessas breves anotações e comentários dos textos feitos entre as linhas ou à sua 

margem, que faziam na codificação de Justiniano. Essa escola dos Comentadores, 

presente no século XV e XVI, se incumbiu de preparar e apresentar um apanhado 

geral, uma íntegra dos textos e tinham como método o argumento de autoridade do 

texto do Código. Os Glosadores compilaram o Direito Romano de Justiniano, 

preocupando-se com sua interpretação literal, assim extremamente necessário o 

estudo do latim arcaico. Tal escola provavelmente teve seu início na Itália e entre os 

mais importantes Glosadores destacam-se: Irnério, Búlgaro, Martinho, Jacobus, 
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Arcúsio, Cujacio e D´Argentrée. Graças aos Glosadores, o Direito Romano se tornou 

acessível aos juristas medievais, que o estudaram pelas glosas. Assim, deve-se a 

eles o início dos estudos do Direito Romano como base do Direito Privado Moderno, 

apesar da falta de conhecimento mais profundo do latim, os Glosadores 

desempenharam importante trabalho de exegese em análise de obra deixada por 

Justiniano. 

As argumentações a partir desse momento, em especial como os pós-

glosadores foram se aprimorando numa transição de interpretação onde o Direito 

Romano, caracteristicamente esparso, como no Digesto, passa a ser interpretado, 

adaptado e sistematizado para adequar-se à realidade dos novos tempos e a servir 

como fonte de referência e já não se aplica diretamente, senão por filtros 

interpretativos. Essa análise integrada dos textos criou um sistema de conhecimento 

jurídico que foi se aperfeiçoando como sistema próprio, atingindo níveis de abstração 

inexistentes na escola dos glosadores, passando para além do estudo exegético 

primário, constituído de comentários a textos isolados, para uma análise sistematizada 

do direito romano, passando da simples descrição das fontes históricas a uma prática 

atualizada daquele direito o denominado – usus modernus pandectarum. 

Essa leitura renovada das fontes romanas adaptando-as às novas 

necessidades não estavam isentas de críticas, em especial dos filólogos que 

entendiam que a mudança era tanta que estava se fazendo isso sim, um novo direito 

romano e que do arcaico só restava o nome de batismo. Esse esforço de 

sistematização prosseguiu nas escolas jurídicas até o século XVII quando um passo 

definitivo no sentido da construção de um sistema jurídico autônomo foi dado pelos 

jus racionalistas que desvincularam o direito de sua idolatria dos textos romanos e 

defenderam a criação de um sistema jurídico baseado na razão humana, típico da 

idade das luzes e do iluminismo da época. 
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2.3 Jusnaturalismo – séculos XVII a XVIII 

 

 

Como já foi colocado o direito natural (jus naturale) era a base da corrente  jus 

naturalista cujo saber era orientado pela metodologia de sistematizar o conhecimento 

avaliando o direito pelo valor moral da justiça, é uma teoria que procura fundamentar 

a partir da razão prática uma crítica a fim de distinguir o que não é razoável na prática 

do que é razoável, do justo e do injusto e, por conseguinte, o que é realmente 

importante considerar na prática das soluções jurídicas em oposição ao que não o é. 

Na concepção do filósofo grego Aristóteles o direito natural é aquele cuja eficácia se 

faz valer em qualquer parte independe do corpo social, de sua vontade própria ou das 

normas por ele estabelecidas. Assim, as normas emanadas do direito natural são a 

própria vontade dos deuses, regras do Cosmos (equilíbrio) cujo principal atributo é 

serem boas em si mesmas. Por outro o direito positivo é aquele onde os homens 

prescrevem normas segundo a vontade específica de sua determinada sociedade. 

Ora, segundo essa concepção, o direito positivo não pode ser dito “bom em si mesmo”, 

não possui uma virtude intrínseca como no caso do direito natural, mas sua 

observância é exigida. 
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2.3.1 Jusnaturalismo Medieval de Santo Agostinho 

Ao surgir o cristianismo houve uma adaptação gradativa das ideias filosóficas 

de origem grega e romana à filosofia cristã, assim os primeiros apóstolos, teólogos, 

intelectuais e padres cristãos como Paulo de Tarso, João Batista, Papa Eusébio e 

outros, tiveram o papel de converter os intelectuais gregos e romanos, advindos de 

religiões distintas e educados sob a tradição racionalista da filosofia, com o intuito de 

mostrá-los a superioridade da verdade cristã sobre a secular herança filosófica. O 

Jusnaturalismo Medieval Cristão do teólogo e filósofo Agostinho de Hipona, conhecido 

popularmente por “Santo Agostinho” e a concepção de Tomás de Aquino, venerado 

também como Santo pela Igreja Católica são dois dos maiores expoentes dessa linha 

jus natural medieval. 

Santo Agostinho, foi um importante teólogo e filósofo dos primeiros anos do 

cristianismo. Na Idade Média, entendida aqui no período dos séculos V d.C. ao século 

XV d.C., o abismo existente entre as classes sociais era gritante e a desigualdade 

manifestava-se no seu mais alto nível nos feudos e nas relações entre senhores 

feudais e vassalos de forma que era impossível uma ascensão social e econômica 

das classes inferiores. Ademais, a maioria da população era analfabeta, pois, apenas 

a nobreza e o clero obtinham os privilégios de aprender a ler e a escrever e nessa 

fase da história que a filosofia cristã foi fundada pelos padres católicos. Buscando pela 

validade do Direito em Agostinho, perceberemos de uma maneira clara a influência 

da trilogia legal dos estóicos onde a lei eterna é a lei da reta razão, em concordância 

com a natureza e essa razão tem sua sede também no homem, que se consubstancia 

em lei natural e vincula a lei positiva que deve concordar com a lei natural, assim como 

da doutrina platônica com a divisão de dois mundos na sua concepção jusnaturalista. 

Assim, para Santo Agostinho há uma lei eterna, imutável, justa e plena, que 

advém da vontade de Deus, compreendida por ele como: a razão suprema de tudo, à 

qual é preciso obedecer sempre em virtude da qual os bons merecem vida feliz e o 

reino dos céus e os maus vida infeliz e o inferno. A lei eterna é, então, o único 

fundamento legítimo em que a lei positiva ou temporal deveria se basear, entretanto 

para ocorrer esta “transição” da lei suprema para a lei positiva era primordial a 

participação do homem por intermédio da razão, dom de deus, na medida em que a 

lei eterna imutável foi impressa no espírito dos homens que, ao contrário dos animais, 

possuem esse dom da razão. Outrossim, torna-se também fundamental ressaltar que, 
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conforme Agostinho, a natureza humana é instável, encontra-se à mercê das 

intempéries do tempo e, dessa forma, mesmo que o Direito positivo seja estruturado 

e formado a partir de uma lei oriunda da imutável vontade divina, a lei positiva será 

mutável, devido à natureza inconstante do seu receptor: o ser humano. Esta é a razão 

do intelectual cristão denominá-la de lei temporal. 

Assim, existe aqui a presença da vertente platônica diferenciada que está nesta 

cisão explícita dos mundos - há um mundo imaterial, supremo, justo, igualitário, no 

qual perpetua-se deus e toda a sua glória, isto é, o deus transcendente, e neste plano, 

revela-se a lei eterna e a salvação. Por outro turno, há o mundo terreno, sensível, 

material, no qual habitam os homens que necessitam da presença de deus para a 

salvação. Aqui, a fonte da lei positiva ou temporal está na Razão Suprema, na lei 

eterna. Ora, a inspiração da trilogia dos estóicos é evidente no Jusnaturalismo 

Agostiniano, pois há uma lei eterna e inalterável, que emana da vontade divina, este 

“mandamento celestial” é transmitido aos homens por meio da razão humana (lei 

natural), que se comporta como uma “ponte”, um caminho, ligando os dois mundos. A 

lei natural estabelece a relação do homem com deus, assim, a lei positiva ou temporal 

deverá ser fiel a lei eterna, a fim de que a justiça divina esteja presente na lei dos 

homens. 

A partir do renascimento, a concepção do jusnaturalismo teológico foi 

gradativamente substituída por uma doutrina jus naturalista subjetiva e racional, 

fundamentada na razão humana universal. Esse processo consolida-se com a 

Ilustração, na qual a razão humana pretende fundar um código de ética universal. A 

razão passa a ser a ordenadora da natureza e da vida social, resultando numa 

doutrina jus naturalista que pregava direitos naturais e inatos, titularizados por todo e 

qualquer indivíduo. Segundo Maria Helena Diniz75, emergem nesse contexto duas 

concepções de natureza humana: uma, genuinamente social, pregada por 

pensadores como Grotius, Pufendorf e Locke e outra, individualista, na visão de 

Rousseau, Hobbes, entre outros. 

                                            

 

75 DINIZ, Helena. Compendio de introdução à ciência do direito, São Paulo: Saraiva, 2014 

p.38-44. 
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Sob a forma racionalista de se entender, o direito natural é concebido como um 

conjunto de princípios racionais que fornecem o conteúdo para a regulamentação das 

normas. Assim, cabe ao direito natural fornecer conteúdo às normas do direito 

positivo. Nesse caso, o direito positivo é o próprio conteúdo do direito natural somado 

à coação. Ou seja, próprio ao direito positivo é a forma coativa mediante a qual ele 

vige entre os homens, enquanto que seu conteúdo permanece como que emanado 

diretamente dos ditames da racionalidade. O direito é, por isso, todo natural e sua 

positivação serve apenas à sua possibilidade de aplicação. 

Do direito natural ao positivo, conforme assinala Norbeto Bobbio76, o que muda 

é meramente a possibilidade de seu exercício, vez que o estado civil nasce não para 

anular o direito natural, mas para possibilitar seu exercício através da coação. O direito 

estatal e o direito natural não estão numa relação de antítese, mas de integração. O 

que muda na passagem não é a substância, mas a forma; não é, portanto, o conteúdo 

da regra, mas o modo de fazê-la valer. À esta segunda forma, os positivistas opõem 

o argumento de que o que torna uma conduta uma regra não é o seu conteúdo, mas 

o modo de criação ou execução. 

Assim, o conteúdo não pode fundar a legitimidade da forma, mas é a forma que 

determina a judicialidade do conteúdo. A terceira forma de jusnaturalismo, 

cognominada por Bobbio de hobbesiana77 é aquela que aponta o direito natural como 

fundamento do direito positivo e do poder de legislar. O direito natural garante a 

legitimidade do poder de legislar para que este estabeleça o ordenamento positivo. 

Trata-se de uma visão diametralmente oposta à racionalista. Se naquela o direito 

positivo é todo natural, nesta o direito natural é todo positivo, uma vez que este é 

fundamento do poder de legislar. Por fim, a esta terceira via naturalista, os positivistas 

não admitem que o fundamento das normas jurídicas possa ser encontrado em outra 

forma de direito, mas que deriva do princípio de efetividade. Para eles, as normas 

jurídicas emanam da própria ordem jurídica e não de um elemento ou ordem exterior. 

É a própria ordem positiva que funda a necessidade de obediência da norma. 

                                            

 

76 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Trad. Marcio Pugliese; Edson 

Bini; Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, p. 22/23. 
77 Op. Cit., p 30. 
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As discussões sobre direito natural e teoria jusnaturalista do Direito, formada a 

partir da Natureza (phýsis, natura), vêm desde os gregos antigos sobretudo a partir 

período socrático da filosofia grega do século V a.C. que detectaram a origem da 

discussão na oposição entre nómos e phýsis, oposição que tomou proporções cada 

vez mais significativas na literatura filosófica após os escritos de Platão e Aristóteles 

no século IV a.C. Por sua vez, os romanos e sua tradição civilista sediavam a 

discussão na oposição entre ius gentium e ius civile ainda nos séculos II a.C. a II d.C. 

e os medievais (Santo Agostinho, Abelardo, São Tomás de Aquino) do século V a XII 

d.C. trouxeram os diferenciais religiosos para estes conceitos através da ideia da 

existência da lex divina. Já no início da Idade Moderna, com Grotius no século XVII 

d.C. e seus contemporâneos, assim como na tradição posterior de Maquiavel, Jean 

Bodin, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Spinoza e Puffendorf, 

o racionalismo moderno universaliza a razão humana. Assim construiu-se ao longo do 

tempo e ainda se constrói, pari passu ao desenvolvimento humano a discussão do 

tema, hoje, secularizando a noção de direitos fundamentais eternos, naturais e 

imutáveis, cuja consagração se deu com as Declarações do século XVIII com especial 

atenção à Declaração de Direitos de Virgínia (1787) e a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão (1789), entendendo e extraindo-se desses textos que todo e 

qualquer ser humano é, pela sua natureza, igualmente livre e independente, e todos 

possuem certos direitos inatos, dos quais, ao entrarem no estado de sociedade, não 

podem, por nenhum tipo de pacto, serem privados ou despojados como, por exemplo, 

a fruição da vida digna e da liberdade, assim como os meios de adquirir e possuir a 

propriedade de bens, bem como de procurar e obter a felicidade e a segurança. 

Assim começa a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

de 1789 em seu artigo 1º: “Os homens nascem livres e permanecem livres e iguais 

em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum”. Dessa 

fusão de concepções da tradição grega filosófica e democrática com a jurisprudência 

latina, e a discussão jusnaturalista na modernidade, forma-se uma cultura dos direitos 

naturais marcada pelas seguintes características, enunciadas por Bobbio: 
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“Podemos destacar seis critérios de distinção: a) o 
primeiro se baseia na antítese universalidade/particularidade e 
contrapõe o direito natural, que vale em toda parte, ao positivo, 
que vale apenas em alguns lugares (Aristóteles – Inst. – 1ª. 
definição); b) o segundo se baseia na antítese 
imutabilidade/mutabilidade: o direito natural é imutável no 
tempo, o direito positivo muda (Inst. – 2ª  definição -Paulo); esta 
característica nem sempre foi reconhecida: Aristóteles, por 
exemplo, sublinha a universalidade no espaço, mas não acolhe 
imutabilidade no tempo, sustentando que também o direito 
natural pode mudar no tempo; c) o terceiro critério de distinção, 
um dos mais importantes, refere-se à fonte do direito e funda-se 
na antítese natura-potestas populus (Inst. – 1a. definição - 
Grócio); d) o quarto critério se refere ao modo pelo qual o direito 
é conhecido, o modo pelo qual chega a nós (isto é, os 
destinatários), e lastreia-se na antítese ratio-voluntas (Glück): o 
direito natural é aquele que conhecemos através de nossa 
razão (...). e) o quinto critério concerne ao objeto dos dois 
direitos, isto é, aos comportamentos regulados por estes: os 
comportamentos regulados pelo direito natural são bons ou 
maus por si mesmos, enquanto aqueles regulados pelo direito 
positivo são por si mesmos indiferentes e assumem uma certa 
qualificação apenas porque (e depois que) foram disciplinados 
de um certo modo pelo direito positivo (é justo aquilo que é 
ordenado, injusto o que é vetado) (Aristóteles, Grócio); f) a 
última distinção refere-se ao critério de valoração das ações e é 
enunciado por Paulo: o direito natural estabelece aquilo que é 

bom, o direito positivo estabelece aquilo que é útil”78 (Bobbio, O 

positivismo jurídico: lições de filosofia do direito, 1995, p. 22/23). 

 

A questão de reconhecimento dos diretos humanos é um construído histórico 

contínuo, ingrediente indispensável de toda a busca jus filosófica por todos os povos, 

não se pode mais deixar de falar sobre isso nas obras de Filosofia do Direito, com a 

devida e indispensável reflexão filosófica tratando em contínuo da própria ideia de 

justiça e tratando os direitos humanos como uma invariante axiológica como explica 

Miguel Reale, e, reduzir as potencialidades humanas ao conceito de direito natural 

medieval é limitar o ser humano em seu desenvolvimento psíquico, artístico, ético, 

estético, cultural, interativo e todas as demais condições que nos fazem esse ser. 

Reale coloca ainda que o ser humano está mais afeto ao construído, ao artifício no 

sentido de elaboração racional que ao mero dado pela natureza. Para o professor, a 

                                            

 

78 Op.Cit. p. 22-23. 



75 

 

palavra direito significa algo da ordem da cultura, da construção de ideias - o que 

importa em luta, transformação de valores, história, dialética com o poder entre outras 

ações e manifestações, e nunca um mero dado da ordem natural79. 

Segundo Bobbio a noção de que o direito natural é superior ao direito positivo 

constitui uma herança da formulação medieval de tal modo que “desta concepção do 

direito natural como inspiração cristã derivou a tendência permanente no pensamento 

jusnaturalista de considerar tal direito como superior ao positivo”80. A partir do 

renascimento, a concepção do jusnaturalismo teológico foi gradativamente substituída 

por uma doutrina jus naturalista subjetiva e racional, fundamentada na razão humana 

universal. Esse processo consolida-se com a Ilustração, na qual a razão humana 

pretende fundar um código de ética universal e a razão humana passa a ser a 

ordenadora da natureza e da vida social, resultando numa doutrina jus naturalista que 

pregava direitos naturais e inatos, titularizados por todo e qualquer indivíduo. Segundo 

Maria Helena Diniz81, emergem nesse contexto duas concepções de natureza 

humana: uma, genuinamente social, pregada por pensadores como Grotius, 

Pufendorf e Locke e outra, individualista, na visão de Rousseau, Hobbes, entre outros, 

e aí, o “jus naturale” já não se identificava com a natureza cósmica (Cosmos 

organizado grego) como fizeram os filósofos estóicos e a jurisprudência romana, nem 

tão pouco era o direito imaginado como produto da vontade divina. A valorização da 

pessoa, que se registrou com a Renascença, atingiu o âmbito da Filosofia Jurídica, 

quando então o Direito Natural passou a ser reconhecido como emanação da natureza 

humana, ou seja, intrínseco ao homem, dando origem a direitos naturalmente 

humanos. 

Entendemos, então, que o contexto jus naturalista moderno é a concepção 

prévia e filosoficamente estabelecida da natureza humana que funda a distinção entre 

o justo e o injusto em cada momento de uma sociedade cultural, independentemente 

das leis positivadas. Assim, mesmo as leis positivas e o próprio Estado baseado 

nessas leis, serão injustos na medida em que contrariam ou extrapolam os limites do 

                                            

 

79 REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5a. ed.- São Paulo: Saraiva, 1994, passim. 
80 BOBBIO, Op. Cit. p. 24-28. 
81 DINIZ, Maria Helena, Op. Cit. p. 38-43. 
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justo natural. Consideremos o exemplo do Marquês Cesare de Beccaria, escrevendo 

na segunda metade do século XVIII - para ele, o Estado só aparece em vista da 

necessidade comum de sobrevivência dos homens, e “as leis foram as condições que 

reuniram os homens, a princípio independentes e isolados”82. Desse modo, o conceito 

de justiça se acha circunscrito exclusivamente na esfera das condições de 

manutenção da sociedade, de tal modo que o direito de punir deve ser considerado 

como um “mínimo” derivado da menor parcela de liberdade da qual o indivíduo abdica 

para integrar o corpo social. Nesse sentido, conclui o filósofo: “As penas que 

ultrapassam a necessidade de conservar o depósito da salvação pública são injustas 

por sua natureza83”. 

Entretanto, é com a Metafísica da Moral de Kant que o jusnaturalismo atinge 

uma sofisticação inédita, pois o autor inverte a relação entre a racionalidade e a 

natureza humana a fim de destacar a racionalidade dos outros atributos 

tradicionalmente considerados a ela. Para o filósofo alemão, a razão transcendental, 

dimensão das condições de possibilidade do conhecimento, funda a própria realidade 

do mundo tal como é conhecido e experimentado, assim, tanto o conhecimento teórico 

quanto o conhecimento prático (moral) não se fundam na experiência, mas é 

determinado por leis inerentes à própria racionalidade. Trata-se, no domínio da 

moralidade, de fundar o agir humano sob uma lei racional intrínseca ao próprio 

conceito de racionalidade - o imperativo categórico, considerando-se a razão prática 

como legisladora de si e a autonomia como a faculdade racional de impor os limites 

da ação e da conduta humana. O entendimento do direito em Kant implica que a 

justiça se compreende como imperativo da razão, de modo a que, nessa versão do 

jusnaturalismo, o conhecimento jurídico passa a ser construído pela sistemática da 

razão, conforme sua capacidade dedutiva e compreende-se como uma crítica da 

realidade a partir da avaliação crítica do direito em nome de padrões éticos contidos 

em princípios reconhecidos pela razão humana. Ora, nessa linha de pensamento, se 

a razão humana é capaz de se dar sua própria lei de conduta, então não apenas os 

                                            

 

82 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Ebook, pg 32, acessado em março de 2013 no sitio: 

 http://www.oab.org.br/editora/revista/revista_08/e-books/dos_delitos_e_das_penas.pdf 
83 Idem op. Cit. Pag. 34 a 37. 
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princípios morais, mas também os princípios jurídicos e o próprio direito positivo não 

teriam outra fonte de legitimidade senão essa lei inerente à racionalidade, e o mesmo 

para a dignidade do homem. 

A ascensão do positivismo jurídico se faz a partir de uma crítica ao 

jusnaturalismo. De modo geral, a doutrina jusnaturalista pode ser resumida em dois 

pontos: dualidade do direito natural e positivo, superioridade do natural sobre o 

formulado pelo homem. Afora esses dois princípios gerais, o jusnaturalismo se 

desdobra em um sem número de teorias e visões diferentes e para melhor 

compreender as críticas positivistas a doutrina dos direitos naturais é útil fazer uso da 

classificação de Bobbio que a divide em três formas: escolástica, racionalista e 

hobbesiana. 

Na forma escolástica, o direito natural é definido como conjunto de princípios 

gerais éticos que servem ao legislador de inspiração para elaborar o direito positivo. 

As leis positivas, então, derivam dos princípios éticos naturais quer por conclusão, à 

semelhança da operação do silogismo, quer a partir de determinação, quando cabe 

ao direito positivo estabelecer de modo concreto a aplicação dos princípios gerais do 

direito natural. A crítica positivista a esta forma de direito natural se deve ao fato dos 

positivistas não aceitarem a existência de princípios éticos universais. Considerando-

se que não há uma ética universal, os positivistas se recusam a reconhecer que 

quaisquer princípios conformariam leis imutáveis, válidas por si mesmas 

independente do tempo, da sociedade e das transformações culturais. Sob a forma 

racionalista, o direito natural é concebido como um conjunto de princípios racionais 

que fornecem o conteúdo para a regulamentação das normas. Assim, cabe ao direito 

natural fornecer conteúdo às normas do direito positivo. Nesse caso, o direito positivo 

é o próprio direito natural (seu conteúdo) somado à coação estatal pois o que é próprio 

ao direito positivo é a forma coativa mediante a qual ele vige entre os homens, 

enquanto que seu conteúdo permanece como que emanado diretamente dos ditames 

da racionalidade. O direito é, por isso, todo natural e sua positivação serve apenas à 

possibilidade de sua aplicação. 
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Do direito natural ao positivo, conforme assinala Bobbio84, o que muda é 

meramente a possibilidade de seu exercício, pois o estado civil nasce não para anular 

o direito natural, mas para possibilitar seu exercício através da coação. O direito 

estatal e o direito natural não estão numa relação de antítese, mas de integração pelo 

poder e força do Estado. O que muda na passagem não é a substância, mas a forma; 

não é, portanto, o conteúdo da regra, mas o modo de fazê-la valer. À esta segunda 

forma, os positivistas opõem o argumento de que o que torna uma conduta uma regra 

não é o seu conteúdo, mas o modo de criação ou execução, em especial no 

positivismo normativo. Assim, o conteúdo não pode fundar a legitimidade da forma, 

mas é a forma que determina a judicialidade do conteúdo como na eficácia de Kelsen. 

A terceira forma de jusnaturalismo, cognominada por Bobbio de hobbesiana é aquela 

que aponta o direito natural como fundamento do direito positivo e do poder de legislar. 

O direito natural garante a legitimidade do poder de legislar para que este estabeleça 

o ordenamento positivo. Trata-se de uma visão diametralmente oposta à racionalista. 

Se naquela o direito positivo é todo natural, nesta o direito natural é todo positivo, uma 

vez que este é fundamento do poder de legislar. Por fim, a esta terceira via naturalista, 

os positivistas não admitem que o fundamento das normas jurídicas possa ser 

encontrado em outra forma de direito, mas que deriva do princípio de efetividade. Para 

eles, as normas jurídicas emanam da própria ordem jurídica e não de um elemento ou 

ordem exterior. É a própria ordem positiva que funda a necessidade de obediência da 

norma. 

Autores criticam o jusnaturalismo por vários lados, a começar pelo fato de que 

a chamada doutrina “jus naturalista” não é capaz de oferecer nenhuma teoria 

apropriada para definir o direito justo. As correlações entre direito, legitimidade e 

justiça permanecem precárias em todas elas, de tal modo que deve sempre recorrer 

a postulados metafísicos inaceitáveis para a epistemologia contemporânea daí a 

necessidade de fundamentar o justo na forma pela própria forma. Outra razão para se 

rejeitar o jusnaturalismo seria a constatação de que ele se confunde nos planos do 

ser e do “dever-ser”, implicando o direito injusto como um não-direito. O direito positivo 

                                            

 

84 Op. Cit. p. 30-33. 
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só poderia ser aceito, na maior parte das concepções naturalistas, se estivesse em 

perfeita consonância com a justiça, do contrário, configuraria mera imposição de força 

por um poder constituído e, assim, autoritário e ideológico. Para os críticos, os 

jusnaturalistas não seriam capazes de visualizar a bipolaridade axiológica intrínseca 

do direito e da jsutiça, dado o fato aceito epistemologicamente, de que juízos de valor 

e juízos de fato estão em planos diverso de apreensão cognitiva. Daí a assertiva 

naturalista de que o direito injusto não é direito de modo algum, mas, de novo, a 

principal dificuldade do jusnaturalismo está na caracterização do conceito de justiça. 

Em que pese a reformulação do conceito pelos teóricos contemporâneos, tal conceito 

permaneceria ainda arraigado numa concepção metafísica “a-histórica”, “a-temporal” 

e “a-espacial”, o que não as legitimariam para um ordenamento jurídico prático. 

A crítica de Kelsen, ícone do positivismo normativo, ao direito natural não é 

menos radical. Segundo o jurista, a impossibilidade de se falar em direitos naturais 

deriva do caráter precário da teorização nesses termos que, de qualquer modo, só 

seria capaz de estabelecer um juízo de valor altamente subjetivo. Ainda, segundo o 

autor da Teoria Pura do Direito, tais juízos não se fundariam senão em uma 

necessidade de auto ilusão pois a justificação racional de um postulado baseado num 

julgamento de valor, ou seja, em um desejo como, por exemplo, o de que os homens 

devem ser livres, ou de que todos os homens devem ser tratados igualmente, é uma 

“auto-ilusão” nas palavras de Kelsen, equivalente a dizer que é uma ideologia. 

Cabe aqui falar do positivismo jurídico na definição e na celeuma da 

necessidade de optar por um ou outro sistema, numa solução binária que não é 

evolutiva e acaba com a dinâmica do pensamento e das soluções para o bem-estar 

social, objetivo das soluções jurídicas. O positivismo jurídico pode ser definido como 

um desdobramento do próprio ideário iluminista em torno da razão. Trata-se de dar 

um estatuto científico ao direito, proclamando sua independência de todas as demais 

esferas e de todas as demais ciências e práticas. É, de todo modo, um 

desenvolvimento do racionalismo moderno, o mesmo que, culminando em Kant, funda 

o direito natural sobre a natureza da razão humana. Tal positivismo jurídico tem sua 

base ideológica no Positivismo de Comte, constituindo o direito obrigatório, 

promulgado, garantido por sanções e cuja aplicabilidade é exercida por órgãos 

institucionais, ou seja, esse direito positivo tem dimensão temporal, pois é o direito 

promulgado (legislação na civil law) ou declarado (precedente judicial no direito anglo-
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americano da commom law), tendo vigência a partir de determinado momento 

histórico, perdendo-a quando revogado em determinada época. Reflete assim, 

valores, necessidades e ideais históricos, é o direito que tem ou teve vigência e tem 

também dimensão especial ou territorial, pois vige e tem eficácia em determinado 

território ou espaço geográfico em que impera a autoridade que o prescreve ou o 

reconhece, apesar de haver a possibilidade de ter eficácia extraterritorial. Por 

exemplo, nosso Código Civil, válido em todo o território nacional a partir de sua 

promulgação pelas vias específicas da própria legislação. Positivistas como Hans 

Kelsen, Alf Ross, e Hebert Hart desenvolveram pensamentos que construíram a 

evolução do jus positivismo. Hart interpretou o Direito como um sistema de regras 

primárias – regras de comportamento – e regras secundárias – regras que conferem 

poderes ou se referem a outras normas. Kelsen estabeleceu o Direito em noções 

ideológicas em sua Teoria Pura e conceituou a norma fundamental, considerada por 

ele uma norma suprema, mesmo que não pertencendo ao Direito Positivo. Para Ross, 

membro da Escola Escandinava, a norma que é fundamental está presente na 

constituição formal; é ela quem permite instituição de emendas e a reforma da 

Constituição. 

A partir da compreensão de Bobbio, podemos falar de três formas básicas de 

positivismo compreendido ora como ideologia, ora como teoria do direito, ora como 

metodologia. Segundo a primeira caracterização, as leis válidas devem ser 

obedecidas incondicionalmente, independentemente do conteúdo das normas. O 

justo aí se concebe meramente como o que emana da validez da norma, tal como é 

concebido pelo formalismo ético. De acordo com a noção do positivismo como teoria 

do direito, o direito reduz-se ao direito estatal, ou seja, a todo produto da conduta 

humana produzido pelo Estado, uma vez que o Estado detém a forma de criação das 

leis através da atividade legislativa. Tem-se aqui o formalismo científico. O positivista, 

então, quanto a teoria do direito, realiza uma operação lógico-semântica: as regras 

são derivadas do legislativo, independente do seu conteúdo. Conforme afirma Bobbio: 
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“Por positivismo jurídico como teoria entendo aquela 
concepção particular do direito que vincula o fenômeno jurídico 
a formação de um poder soberano capaz de exercer a coação: 
o Estado. Trata-se daquela comum identificação do positivismo 

jurídico com a teoria estatal do direito. ” 85 

 

Hans Kelsen é explícito na conceituação de sua Teoria dizendo que sua Teoria 

Pura é uma teoria do direito positivo, é uma teoria do direito em geral e não uma teoria 

sobre uma ordem jurídica específica. E, sendo uma teoria geral sobre a lei, Kelsen 

concebe o direito como uma ordem, como um conjunto de normas que guardam entre 

si relações específicas, não apenas um conjunto qualquer, mas uma ordem normativa. 

Ademais, a norma funciona como esquema de interpretação dos atos pois o que faz 

de certo ato um ilícito (contrário a lei) não está em sua realidade, no seu habitat 

natural, ou seja, não é determinado por leis causais contidos no sistema de Natureza, 

mas sim no sentido objetivo desses atos ilícitos relacionados ao ordenamento. Isso 

porque o evento ocorrido atinge seu sentido, especificamente jurídico, o seu próprio 

significado na lei, através de uma regra que se aplica a ele com seu conteúdo, o que 

lhe dá sentido nessa mesma lei, para que o ato possa ser interpretado perante uma 

norma. 

E, a partir desse mesmo raciocínio, depreende-se que o mundo jurídico e o 

mundo natural estão em esferas absolutamente distintas, tendo o direito, 

enclausurado em sua própria dimensão, as condições mesmas de sua significação e 

legitimidade, e o ordenamento jurídico que, por fim, sustenta e origina a norma e sua 

interpretação não se configura uma instância externa ou outra forma de direito. Por 

fim, de acordo com Bobbio, tem-se o positivismo como uma atitude científica, uma 

metodologia da ciência do direito e nessa acepção de positivismo jurídico, positivista 

é por consequência aquele que assume face ao direito uma atitude não valorativa (a-

valorativa), objetiva ou eticamente neutra. Essa distinção é relevante na medida em 

que as acepções metodológica, teórica e ideológica não estão necessariamente 

vinculadas logicamente. Conforme assinala, Bobbio: 

                                            

 

85  BOBBIO, Norberto. Op.cit. p.43. 



82 

 

 

 
“A assunção do método positivista não implica também 

na assunção da teoria juspositivista. A relação de conexão entre 
o primeiro e a segunda é uma relação puramente histórica, não 
lógica (...) Do mesmo modo, a assunção do método e da teoria 
juspositivista não implica a assunção da ideologia do 

positivismo ético86” (sic). 

 

O jus positivismo vem sofrendo severas críticas desde a segunda metade do 

século passado. De modo especial, a ideologia positivista que implica na 

obrigatoriedade do direito estatuído tornou-se passível de grande desconfiança frente 

à ascensão do totalitarismo e de ditaduras das mais diversas índoles. É fato notório 

que o Terceiro Reich de Hitler foi sustentado sobre a constituição da República de 

Weimar e que a maior parte dos atos estatais desse governo se desdobrou em atos 

jurídicos positivados. Do mesmo modo, as ditaduras “anti-comunistas” que emergiram 

em diversas partes do mundo no contexto da Guerra Fria instauraram ordenamentos 

jurídicos próprios que judicializaram o modo de atuação dos governos contra a 

resistência de setores ditos “subversivos”. Nesse sentido, o respeito absoluto às leis, 

às regras do jogo, pode tanto resguardar o cidadão do arbítrio como solapar suas 

possibilidades de resistência. "Nós nos encontramos, assim, na melhor situação para 

nos dar conta da extrema instabilidade das ideologias jurídicas, cujo valor progressista 

ou reacionário depende das circunstâncias históricas em que são sustentadas87". 

É certo que o positivismo contemporâneo se apresenta principalmente sob a 

forma teórica de onde se destacam seus aspectos metodológicos e ideológicos. 

Nesse sentido, a polêmica do jusnaturalismo versus juspositivismo se dará, 

fundamentalmente, no nível da teoria do direito a partir do ressurgimento do 

jusnaturalismo e da reformulação do juspositivismo, abandonado de seu viés 

ideológico científico puro e reconhecendo por meio dos direitos humanos, uma fonte 

                                            

 

86 Idem, Op.Cit, p.8 e 9.  
87 Idem, Op.Cit. p. 9-11. 
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internacional do direito que surge para reconhecer e proteger os mais fundamentais e 

essenciais direitos da pessoa humana.  

 

2.3.2 Jusnaturalismo x Juspositivismo 

O jusnaturalismo que sob as críticas positivistas havia sofrido um refluxo no 

século XIX, retorna no século XX, principalmente depois da Segunda Guerra e a 

ameaça nuclear, em torno da renovação do debate sobre a justiça com vertentes 

diversas. Para Rudolf Stammler88, por exemplo, o jusnaturalismo teria um conteúdo 

variável89, portanto não vinculado ao conceito de natureza humana que é estável, já 

Giorgio Del Vecchio procura fundar o direito natural sob uma base idealista depurada, 

tornando compatíveis os conteúdos históricos com o ideal do justo. Assim, o 

jusnaturalismo contemporâneo procuraria incorporar as críticas positivistas a fim de 

reconhecer a relatividade do conceito de justiça, sustentando que cada cultura a 

valora ao seu modo. A Justiça deixa de ser assim, um conceito perene e imutável para 

se apresentar como possibilidade de configuração de um direito justo e em cada 

sociedade haverá uma forma de vivenciar o direito justo, enquanto a própria justiça se 

reduz a um anseio fundamental do ser humano. 

Assim, a primeira alternativa à polêmica se dá por uma reformulação da 

doutrina dos direitos naturais, na tentativa de afastá-la de seu viés metafísico, 

incorporando e tentando superar as principais críticas desenvolvidas pelos 

positivistas. O jusnaturalismo assistiu, assim, a um renascimento em nossos tempos 

e, contudo, apesar de ter-se empreendido com sucesso uma crítica à posição 

positivista, o conceito de direitos naturais está longe de ser bem aceito no mundo 

acadêmico. Esse fato, facilmente explicado pela natureza intrinsecamente metafísica 

do conceito, contudo, não impede que o pensamento jurídico atual venha a retomá-lo 

sob a forma da doutrina dos direitos humanos, centralizada sobre a convicção de que 

                                            

 

88 Rudolf Stammler foi um filósofo do Direito alemão inspirador da corrente neokantiana no direito em 

sua obra, aqui consultada em sua versão na língua espanhhola: Tratado de Filosofía del Derecho. 
89 STAMMLER,Rudolf. Tratado de Filosofica del Derecho – Madrid: Coyacan, 2008.Passim. 
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todos os seres humanos têm igualmente o direito de serem respeitados em sua 

dignidade pelo simples fato de sua humanidade. 

Nesse sentido, a atual noção de direitos humanos permanece tributária da 

velha aspiração jusnaturalista, pela formação de uma ordem jurídica calcada na justiça 

onde os direitos humanos nada mais são que o modo através do qual se apresentam 

em nosso tempo as instâncias mais profundas do jusnaturalismo. Os direitos humanos 

não são benévolas concessões que os Estados ou suas Constituições fazem aos 

cidadãos, eles constituem na verdade a idade madura do nosso tempo da ideia do 

primado da justiça na sociedade humana. Essa transição da incorporação do 

jusnaturalismo na doutrina dos direitos humanos conserva o princípio fundamental do 

direito justo e a própria Declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789, 

promulgada no âmbito da Revolução Francesa, já traz as marcas indeléveis do 

jusnaturalismo racionalista da modernidade como determina seu texto: 

 
“Os representantes do povo francês, reunidos em 

Assembléia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o 
esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as 
únicas causas dos males públicos e da corrupção dos 
Governos, resolveram declarar solenemente os direitos 
naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta 
declaração, sempre presente em todos os membros do corpo 
social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus 
deveres; a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder 
Executivo, podendo ser a qualquer momento comparados com 
a finalidade de toda a instituição política, sejam por isso mais 
respeitados; a fim de que as reivindicações dos cidadãos, 
doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se 
dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade 

geral90.”( Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão de 

1789) 

 

Assim, a própria concepção de direitos do homem já nasceria no interior da 

corrente jusnaturalismo, marcando a passagem entre a doutrina teológica para a 

                                            

 

90 Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão de 1789, obra pública retirada do sítio net:  

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-
de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html 
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doutrina racionalista e, nesse caso, segundo a noção propagada pela Declaração, o 

homem seria titular de certos direitos pelo simples fato de ser homem. Fato este que 

nos autoriza a compreender que as expressões “direitos humanos” e “direitos naturais” 

passam a ser intrínsecos e quase intercambiáveis. De fato, a Declaração não visa 

estabelecer direitos, mas reconhecê-los, donde se deduz que os direitos mesmos já 

se consideravam estabelecidos. Entretanto, o dimensionamento internacional dos 

direitos humanos é um fenômeno relativamente recente, remontando ao fim da 

Segunda Guerra Mundial e das tragédias que a sucederam na segunda metade do 

século XX, levando a uma revisão das condições jurídicas sob as quais se tornaram 

possíveis, contudo, a conceituação dos direitos humanos enfrenta um desafio análogo 

ao do reconhecimento de direitos naturais pré-existentes pois os conceitos não se 

fixam definitivamente sobre um rol de direitos imediatamente reconhecíveis e 

depende, em grande parte, do mesmo esforço teórico para fazer derivar um conteúdo 

jurídico da natureza e condição humana. A teoria dos direitos humanos esbarra aqui 

justamente na crítica que os positivistas dirigiam ao jusnaturalismo escolástico: não 

há critério para se reconhecer uma ética universal acima das condições particulares 

de cada cultura. Assim, o primeiro desafio teórico da doutrina dos direitos humanos 

deve ser a superação da dicotomia universalismo/relativismo que enseja tal 

dificuldade daí talvez o marco teórico fundamental para tal universalismo seja a 

concepção da Corte e da Comissão Internacional de Direitos Humanos91. 

É preciso reconhecer aos direitos humanos um caráter universal, vez que 

derivam da própria condição humana. Isso, contudo, não significaria um retorno ás 

concepções teológicas ou mesmo racionalistas dos direitos pré-existentes. Há pelo 

menos duas concepções para o termo universalidade dos direitos humanos - a 

primeira, surgida na Antiguidade e que teve seu apogeu com a consagração da 

Revolução Francesa, atribui validade absoluta, portanto eterna aos direitos humanos. 

Por conta de sua natureza humana, todos os homens teriam certos direitos garantidos, 

seja por uma força cósmica, por Deus ou pela razão. O segundo sentido para o termo 

                                            

 

91 Tratadas em: TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A Interação entre o Direito Internacional e o 

Direito Interno na Proteção dos Direitos Humanos. In: Arquivos do Ministério da Justiça, Ano 46, n 12, 
jul. /dez. 1993. 
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universalidade refere-se a um processo histórico pelo qual os direitos humanos são 

válidos e exigíveis em toda parte, num determinado tempo, em função das lutas 

sociais vivenciadas ao longo dos séculos. Neste sentido, o acúmulo de uma 

consciência de humanidade, pela qual o ser humano buscaria melhorar através do 

reconhecimento da humanidade no outro ser humano e tal e qual em todos os seres 

humanos, uma humanidade intrínseca e igual a todos, sem exceção. Acepção essa, 

da universalidade dos direitos humanos, apropriada ao entendimento atual da 

questão. Impossível, pois, não reconhecer na doutrina dos direitos humanos, hoje tão 

difundida, um desdobramento da escola do direito natural. Há de fato uma conexão 

histórica e, ademais, lógica entre tais conceitos de tal modo que resta incompreensível 

o conteúdo conceitual específico da expressão “direitos humanos” se dela afastarmos 

sua matriz naturalista. Contudo, a construção teórica em torno dos direitos humanos 

pode, hoje, abdicar das teses mais fortes do jusnaturalismo, justamente aquelas que 

lhe traziam maiores dificuldades frente aos positivistas. 

 

 

2.3.3 O positivismo inclusivo e a moral 

Uma vez que, principalmente no âmbito da filosofia do direito alemão pós-

guerra, o positivismo tornou-se alvo de muitas críticas, a segunda alternativa de 

superação da polêmica se dá por uma reformulação da doutrina do direito positivo a 

fim de assegurar em seu âmbito um espaço para a moralidade. O debate 

contemporâneo na Filosofia do Direito é marcadamente metodológico, as questões 

sobre a normatividade dos princípios, a separação entre direito e moral, 

discricionariedade judicial, dentre outras, não são mais pontos de partida das 

investigações filosóficas, mas decorrências. As diferenças metodológicas sobre as 

quais se discutem, estão no cerne da pesquisa epistêmica filosófica-científica de 

descoberta da realidade, ou seja, da investigação de quais são os elementos que 

podem servir como parâmetro de avaliação da experiência humana. Uma das 

principais chaves de compreensão do estágio atual deste debate no direito está na 

confrontação entre as ideias de Herbert Hart e Ronald Dworkin e depois no contexto 

do debate entre Joseph Raz e Dworkin, numa terceira via que se pode nominar 

“positivismo inclusivo”. Dworkin defendeu a tese de que o direito válido não poderia 
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ser reconhecido a partir da remissão a fatos sociais, vez que certos parâmetros 

utilizados pelos juízes fundam sua validade em razão de sua correção moral. Nesse 

sentido, o direito estaria necessariamente ligado a moral, sendo que a interpretação 

do direito se daria à luz dos parâmetros morais. 

Por outro lado, Raz afirmava que a validade de qualquer norma jurídica só pode 

ser determinada por fatos sociais independentes de quaisquer conteúdos morais, 

concebendo o direito e a moral como esferas absolutamente distintas. Encontra-se, 

assim, instaurada uma polêmica interna no positivismo entre a versão inclusiva e a 

versão exclusiva. A síntese entre as duas concepções se dá a partir do 

reconhecimento de que, muito embora, nos sistemas jurídicos atuais o direito e a 

moral estejam interligados, este fato não implica uma conexão lógica, mas somente 

empírica e circunstancial, não sendo contraditório imaginar um sistema jurídico no 

qual estas esferas estejam perfeitamente segregadas como subsistemas de um 

sistema maior que as contém. Estando assim de acordo sobre a tese central do 

positivismo teórico que é a existência do direito dependente de fatos sociais, ou seja, 

ações realizadas por membros de determinada comunidade mesmo que os 

positivistas inclusivos e exclusivos tenham entendimentos diversos sobre a 

necessidade de se recorrer a uma esfera exterior para a interpretação da norma. 

Vale lembrar que na construção escalonada de Kelsen, cada norma jurídica 

retira sua validade de uma norma que lhe é hierarquicamente superior e, 

sucessivamente, até a norma fundamental, pressuposto de validade de todo o sistema 

e todas as normas jurídicas válidas se estabeleceriam a partir de sua promulgação 

em conformidade com a norma fundamental. Evidentemente essa concepção está 

sujeita a uma crítica imediata: tendo que deter o regressus ad infinitum pelo 

estabelecimento de uma norma fundamental, não se pode mais razoavelmente 

apresentar um fundamento de validade dessa mesma norma, nem explicar sua 

autoridade. 

A dependência do direito em relação aos fatos sociais, portanto, não é somente 

a tese central do positivismo, é também seu “calcanhar de Aquiles”, o ponto no qual a 

teoria se fragiliza e dá margem a divergências entre os próprios juspositivistas. Nesse 

sentido, os positivistas exclusivos, adotam uma variação forte da tese e, como Kelsen, 

advogam que todas as normas jurídicas, primárias ou secundárias, dependem 

unicamente dos fatos sociais. Já os positivistas inclusivos, reconhecem que certas 



88 

 

normas primárias podem fundar sua validade sobre a correção moral, desde que isso 

seja previsto pela norma de reconhecimento. Para estes, a tese da derivação dos 

fatos sociais é ainda válida plenamente quanto à regra de reconhecimento do direito, 

mas não o seria quanto a certas normas jurídicas primárias reconhecidas por ela. 

Entretanto, é fato que os positivistas reconhecem que são frequentes as coincidências 

entre as normas morais e as normas jurídicas. O que distingue aqui os positivistas 

inclusivos dos exclusivos é que estes últimos adotam uma teoria estrita da 

independência: as normas jurídicas são sempre independentes conceitualmente das 

normas morais, na medida em que se pode teoricamente fundar a autonomia dos 

sistemas jurídicos. Por sua vez, os positivistas inclusivos, afirmam uma tese mais 

fraca, qual seja, de que é possível, mas não necessário, estabelecer a autonomia do 

sistema jurídico em face da normatividade moral. Assim, a tese da separação dá lugar 

a uma tese da “separabilidade”, de modo a que o fato empírico, frequentemente 

verificado, da convergência entre a norma moral e a norma jurídica não é capaz de 

abalar o fundamento da tese. 

Nesse sentido, para os teóricos do positivismo jurídico inclusivo, a rejeição da 

tese da conexão entre direito e moral é de ordem analítica, ou conceitual, mas nada 

impede que, em uma contingência histórica, critérios morais sejam incorporados a um 

ordenamento jurídico específico, de maneira que o estabelecimento do direito válido 

e a realização de sua interpretação passem a depender não apenas de elementos 

formais de validade, como também de parâmetros substanciais de justiça. Desse 

modo, é acertado dizer que o positivismo jurídico inclusivo, como qualquer teoria 

positivista, pressupõe a tese da separabilidade conceitual entre direito e moral, mas 

admite a conexão eventual entre direito e moral, a depender de questões de natureza 

fática, diferenciando-se, por conseguinte, do positivismo jurídico exclusivo, que, 

conforme anteriormente salientado, não admite qualquer papel desempenhado por 

normas morais no exame da validade jurídica das normas de um dado ordenamento 

jurídico. Compreende-se, portanto, que a versão “inclusiva” do positivismo jurídico 

constitui um conjunto de versões enfraquecidas das principais teses juspositivistas, 

de tal modo a que o próprio núcleo teórico do positivismo é mitigado. Por outro lado, 

a tese não parece ser suficiente para conciliar o positivismo e o naturalismo, de modo 

a que a aproximação permanece precária e insuficiente em face das exigências da 

doutrina dos direitos naturais, uma vez que relega a convergência entre normas 
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morais e normas jurídicas ao plano meramente factual, desdobrando ainda uma 

versão rigorosa do positivismo no plano teórico. 

Desse modo, não acreditamos que o chamado “positivismo inclusivo” logre 

superar de forma sustentável a polêmica entre jusnaturalismo e juspositivismo. Na 

verdade, configurando-se como uma versão enfraquecida do positivismo jurídico, tal 

tendência, uma versão suficientemente decalcada do positivismo para escapar às 

principais críticas, sem, contudo, tornar admissível, sequer em parte, a noção de 

direitos naturais. O apelo à moralidade, empiricamente sustentada, não se concebe 

como um acordo como o naturalismo hobbesiano, uma vez que o fundamento da regra 

de reconhecimento permanece vinculado à tese da derivação dos fatos sociais. 

Parece mesmo que o principal obstáculo à superação dessa polêmica está no 

fato de que, enquanto, o naturalismo é necessariamente dualista, o positivismo é, ao 

menos conceitualmente, monista. Mesmo o positivismo inclusivo não abandona o 

monismo ao conceder um espaço fático à moralidade. A teoria permanece monista 

uma vez que a convergência entre normas morais e jurídicas se dá tão somente no 

âmbito empírico. Assim, afirmar-se que certas regras primárias, reconhecíveis 

positivamente, podem receber seu fundamento de validade da correção moral, ao 

nível de sua interpretação, é ainda muito diferente de afirmar que tais normas valem 

por sua correção moral. Se no primeiro caso, temos somente uma versão 

enfraquecida do próprio positivismo, no segundo dificilmente se reconheceria uma 

tese positivista. De fato, devido ao núcleo epistemológico da confrontação de 

monismo versus dualismo não parece possível uma plena síntese entre as duas 

doutrinas, havendo de se considerar os compromissos das versões recentes como 

demonstração da insuficiência de ambas em vista da satisfatória teorização do 

fenômeno jurídico. Há de se reconhecer que tanto o naturalismo na versão relativista 

quanto o positivismo na versão inclusiva só podem se aproximar porque constituem 

versões enfraquecidas das teses centrais de cada doutrina. A confrontação entre 

jusnaturalismo e juspositivismo constitui, do ponto de vista lógico, uma oposição de 

contradição, o que implica dizer que se uma é falsa a outra é verdadeira e vice-versa 

numa solução binária simples. O núcleo da polêmica deve ser contornado para ficar 

apto a ensejar uma síntese dialética hegeliana. 

Nessa posição de contradição fazer uma escolha entre uma em detrimento da 

outra apenas aumenta a deficiência da ciência e do método jurídico. Onde o próprio 
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positivismo inclusivo reconhece coincidência entre normas jurídicas e morais pode 

também reconhecer que os fatos sociais são interpretados também pela sociedade 

que os pratica o que faz dessa coincidência não mais meramente factual e sim 

substancial, e assim, numa semiótica fenomenológica, adequa-se as teorias para não 

serem vítimas de regimes absolutos de tirania. 

O dualismo naturalista é realidade inevitável consolidado à medida que os 

direitos humanos modernos ganham grande espaço na discussão jurídica mundial e 

moldam a formação dos ordenamentos jurídicos domésticos através do 

reconhecimento internacional da dignidade da pessoa humana – marco histórico da 

nova era dos direitos humanos, onde e quando é necessário reconhecer o antigo 

anseio jusnaturalista por um direito justo. O que no caso atual se converte no anseio 

por um ordenamento jurídico que se acomode às garantias de preservação da 

dignidade humana. 

 

2.4 Codificação do Direito 

Justus Thibaut92, influenciado pelas ideias legislativas da Revolução Francesa 

e pelas codificações napoleônicas em especial o Código Civil francês  de 1803 e 1804, 

publicou em 1814, portanto dez anos após a publicação do Código e Napoleão, um 

ensaio chamado “Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechst für 

Deutschland”, traduzindo:  “Sobre a necessidade de um Direito Civil Geral para a 

Alemanha” (tradução nossa), onde defendia a elaboração e adoção de um Código 

Civil Alemão formal, escrito, para toda a nação alemã pois entendia urgente e 

necessária a importância política da codificação única para os territórios de língua 

alemã. 

                                            

 

92 Anton Friedrich Justus Thibaut (1772-1840) foi um jurista alemão adepto do jusnaturalismo racional. 

Thibaut defendia a necessidade de codificação nacional do direito alemão. 
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Savigny93, ao seu passo, reagiu a esse ensaio publicando o texto “Da vocação 

da nossa época para a legislação e a jurisprudência”94 ("Vom Beruf unserer Zeit für 

Gesetzgebung und Rechtswissenschaft") defendendo que o Direito não seria um 

produto da simples razão, mas antes das crenças comuns de um povo que é sua fonte 

primária (depois chamaria de “espírito do povo”) e da manifestação histórica e cultural 

desse povo e, partindo dessa premissa, negou com todas as suas forças a codificação 

do direito civil defendida por Anton Friedrich Justus Thibaut e deu um novo impulso à 

crítica do jusnaturalismo iluminista. 

Assim, aquele que encabeçava a chamada Escola Histórica do Direto, o capo 

scuola Savigny, era inimigo declarado da codificação e repudiou esse movimento que 

visava a sistematização do Direito Civil alemão levado, entre outros, por Anton 

Thibaut95. Para Savigny a codificação do Direito conduziria ao congelamento de uma 

latente e realizada experiência cultural e normativa, afirmava que nenhuma etapa 

histórica vive por si mesma; todo momento histórico é, necessariamente, a 

continuidade do passado. Essa premissa orientou os estudos de Savigny sobre o 

Direito Romano na Idade Média como uma das fontes do Direito. As regras de 

Justiniano foram absorvidas e incorporadas na experiência jurídica ocidental, por isso, 

concluiu Savigny, o Direito Romano é um arranjo institucional vivo, ainda que 

aparentemente alterado. O monumento jurídico romano estaria para o direito 

contemporâneo como a língua do Lácio96 estaria para os neolatinos, a exemplo do 

português. 

                                            

 

93 Friedrich Carl von Savigny (Frankfurt am Main, 21 de fevereiro de 1779 – Berlim, 25 de outubro de 

1861) foi um dos mais respeitados e influentes juristas alemães do século XIX. Maior nome da Escola 
Histórica do Direito, seu pensamento teve grande influência no Direito alemão, bem como no Direito 
dos países de tradição romano-germânica, especialmente no Direito civil. Savigny é responsável pela 
criação e pelo desenvolvimento do conceito de relação jurídica e de diversos conceitos relacionados, 
como o de fato jurídico, tendo seu método histórico influenciado, entre outros movimentos, a 
jurisprudência dos conceitos. Na política alemã, Savigny foi Ministro da Justiça entre 28 de fevereiro de 
1842 e 30 de março de 1848, tendo renunciado devido à revolução. 
94 Idem. 
95 Anton Friedrich Justus Thibaut foi um jurista alemão adepto do jusnaturalismo racional. Thibaut 

defendia a necessidade de codificação nacional do direito alemão. Nascimento: 4 de janeiro de 1772, 
Hamelin, Alemanha; Morte: 20 de março de 1840, Heidelberg, Alemanha. 
96  A importância da língua é matriz de entendimento filosófico e social - muito estudada na formação 

dos conceitos. Olavo Bilac, poeta brasileiro de fins do séc. XIX, em abordagem sobre o histórico da 
Língua Portuguesa, no verso: “És a um tempo, esplendor e sepultura” traz um paradoxo: ”. “Esplendor”, 
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O “cappo scuola” da Histórica chamava a atenção ao conteúdo especulativo do 

jusnaturalismo, que expressava a arrogância sem fundamento filosófico, assim sem 

fonte para justificar o direito. Entendia que o Direito não existiria como um fenômeno 

imutável, congelado e universal, mas sim sempre como um produto histórico, então 

cada direito expressaria em sua essência uma individualidade própria que ele chamou 

de o “espírito” de cada povo, e estaria em constante mutação acompanhando a 

dinâmica das transformações sociais. Critica assim, radicalmente o direito natural, 

fonte da escola predecessora desse novo entendimento que será o Positivismo 

jurídico, e critica ainda a filosofia jus naturalista pois a coloca como mito, ou seja, 

explicações não científicas nem capazes de enraizar a fonte primeira do Direito que é 

o espírito do povo. Assim os mitos jus naturalistas, como por exemplo: o estado de 

natureza, a lei natural o contrato social, entre outros, ligados a uma concepção 

filosófica racionalista viriam de uma filosofia iluminista cuja matriz está no pensamento 

cartesiano, incapazes de serem a base do Direito. 

Meinecke97, na obra “As origens do historicismo”, descreve bem essa 

passagem da dessacralização do direito natural. O historicismo teve sua origem com 

a escola histórica do direito e essa escola histórica preparou o positivismo jurídico com 

sua crítica radical do direito natural. 

 

 

 

 

 

                                            

 

porque uma nova língua estava nascendo, ascendendo, dando continuidade ao latim. “Sepultura” 
porque, a partir do momento em que a Língua Portuguesa vai sendo usada e se expandindo pelo 
mundo, o latim vai caindo em desuso, morrendo. A língua é fator essencial ao direito, reflete a cultura 
do povo e sua história, no caso do poema de Bilac, Lácio é uma região na Itália central onde se falava 
Latim antigo, a língua do Império Romano e matriz de muitas línguas que dela derivam como o francês, 
o espanhol e o italiano, cuja última derivação foi o português. Com a metáfora "última flor do lácio, 
inculta e bela", Bilac refere-se ao fato de que a Língua Portuguesa ser a última língua neolatina 
descendente do latim vulgar, falado pelos soldados da região italiana, colocando o português sob um 
aspecto de isolamento cultural das origens. 
97 Friedrich Meinecke (1862-1954) foi um historiador e professor universitário alemão. Foi provavelmente o mais 

famoso historiador alemão durante a primeira metade do século XX. Foi o primeiro reitor da Universidade Livre de 
Berlim. 
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2.4.1 Escola da Exegese Francesa 

Podemos distinguir nessa escola, apenas para classificar e facilitar o 

entendimento das formas de pensamento dessa escola, três fases: uma primeira fase 

de instauração, com início na promulgação do Código Civil da França em 1804 que 

vai até final de 1840, uma fase de apogeu nos anos posteriores até 1880 e a partir daí 

a fase de declínio até o final da escola da exegese em 1889 alardeada por François 

Gény98 que dentre outros já traziam os estudos de uma interpretação baseada em 

uma pesquisa cientifica dos métodos de interpretação. 

A escola da exegese pretendia realizar o objetivo a que se propuseram na 

revolução francesa que era reduzir o direito à lei, ao texto estrito e escrito da lei, mais 

especificamente, reduzir o direito às disposições do Código de Napoleão, inclusive 

divulgando amplamente o ensino tanto do código civil como do Direito pelas 

universidades que proliferavam apoiados no uso da razão. O iluminismo, a época das 

luzes, levaria a sabedoria pela razão através dos estudos em universidades que 

ensinariam toda a lei, tanto em seu espírito como na letra, mas, em contrapartida, 

nada além da lei e aqui não existe, como no nosso século e em nossas melhores 

interpretações, o Direito natural como pano de fundo do direito positivo. Aqui o que 

existe são técnicas de raciocínio jurídico estritas à letra da lei pois entendiam que os 

códigos nada deixam ao arbítrio do intérprete – o raciocínio da exegese era o prohibitio 

interpretatis. Essa concepção era fiel à novíssima doutrina da tripartição dos poderes 

pois identificando o direito com a lei confiava aos tribunais a missão de estabelecer 

os fatos a partir dos quais decorreriam as consequências jurídicas nas formas desse 

sistema de direito. 

Assim, o direito aqui, é a expressão da vontade do povo, mas como ela se 

manifesta nas decisões do poder legislativo e onde o poder judiciário diz o direito, mas 

em hipótese alguma o elabora, o juiz limita-se a aplicar o direito que lhe é dado. Essa 

                                            

 

98 François Geny (nascido em 17 de dezembro de 1861 em Baccarat - 16 de dezembro de 1959 em 

Nancy) foi um jurista francês, célebre pela sua crítica ao método de interpretação baseado na exegese 
de textos legais e regulamentares, e que mostrou a força criativa do costume e propôs fazer um grande 
movimento à livre pesquisa científica dos métodos de interpretação. 
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é uma visão estreitamente legalista pois essa passividade do juiz garantiria àquela 

sociedade a segurança jurídica e, talvez, essa segurança poderia ser explicada pelo 

fato de que os juízes da época eram da classe aristocrática, decidindo a vida da 

burguesia que, exatamente por não confiar numa imparcialidade nesse poder do 

judiciário, exigiu uma forma de entender o direito que limitasse ao máximo seu poder. 

Nessa forma de entender, o direito, sob influência do racionalismo moderno, é um 

sistema dedutivo por meio de um silogismo formal onde, uma vez estabelecidos os 

fatos, o silogismo lógico jurídico formulado cuidaria da solução, ou seja, da conclusão, 

onde a premissa maior, sempre verdadeira, é a regra de direito apropriada e a 

premissa menor é a constatação que as condições previstas na regra jurídica foram 

preenchidas. A conclusão aqui é a decisão do juiz de direito e para que esse sistema 

seja eficaz todas as suas propriedades são de um sistema formal – completo e 

coerente e, para tanto, deveria existir sempre uma regra de direito aplicável, e 

somente uma regra, não ambígua. 

Mas o artigo 4 do Código de Napoleão99 ao proclamar que o juiz não pode se 

recusar a julgar sob pretexto do silêncio, obscuridade ou insuficiência da lei, obriga 

aquele judiciário a tratar o sistema de direito como completo, sem lacunas, coerente, 

sem antinomias nem ambiguidades onde existe uma lei para cada caso, e leis para 

todos os casos, cuja adequação é perfeita e a subsunção é completa nos termos 

dessa lei. Para a escola da exegese, podemos dizer que as noções de clareza e de 

interpretação são antitéticas partindo da máxima latina, constante do Corpus Juris 

Civilis, “interpretativo cessat in claris” – ou seja, não cabe interpretação em texto de 

lei claro. Não cabe interpretar o texto jurídico claro no sentido de definir e entender a 

sua exigência normativa, pois clara, completa e aplicável, quando o texto é tão claro 

que cada um dos seus termos correspondente a uma única e conhecida ideia e a 

construção gramatical e semântica da frase não dá margem à confusão. E isso faz 

com que o esforço fosse hercúleo para evitar a obscuridade da lei resultantes da 

imprecisão ou da ambiguidade de seus termos já na confecção do Código. Nesse 

Direito concebido pelo parlamento francês a partir da Revolução francesa de 1789, a 

                                            

 

99 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2649914.pdf 
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regra contida no Manual de Mourlon é clara: “Répétitions écrites sur le Code civil, de 

1846, numa tradução livre ficaria assim:  

 

“Um bom magistrado humilha sua razão perante a lei; 
pois ele é instituído para julgar segundo ela e não para julgá-la. 
Nada está acima da lei e é prevaricar eludir-lhe as disposições 
a pretexto de que a equidade natural lhe existe. Em 
jurisprudência, não há, não pode haver razão mais razoável, 
equidade mais equitativa, do que a razão ou a equidade da 

lei100”. (Chaïm Parelman). 

 

A jurisprudência de então, diversa da atual, não poderia ser mais do que: “la 

bouche qui prononce les paroles de la loi” (a boca que pronuncia as palavras da lei) 

como afirmava Montesquieu em sua obra O espirito das Leis (De l´esprit des lois). 

 

 

2.4.2 Pandectas – Exegese na Alemanha 

A Escola Pandectista alemã foi umas das adeptas da Escola Exegética, que 

afirmava que todo o Direito está contido apenas na lei, seguindo os rigores de 

impossibilidade de interpretar sob o risco de inovar e criar algo que não era 

considerado direito. O pensamento pandectista surgiu na Alemanha do século XIX e 

retira seu nome das Pandectas (Digesto), buscava integração do Direito Romano, 

modificado pelo Direito Canônico, às leis imperiais alemãs e ao Direito 

consuetudinário local. 

Possuía cunho primordialmente normativista, considerando que o costume 

jurídico encontra sua força cogente por meio da vontade do legislador, modelado no 

direito positivado. Sua principal contribuição foi o emprego conjunto da sistematização 

e da teorização da “experiência jurídica”. O Pandectismo repelia as teorias 

jusnaturalistas, bem como qualquer noção absoluta ou abstrata da ideia do direito, 

                                            

 

100 PERELMAN, Chaïm. Tratado da Argumentação - A nova retórica. Trad. Maria Ermantina Galvão 

Pereria – São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
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considerava o direito como um corpo estruturado de normas positivas a serem 

estabelecidas com base no sistema “científico” do direito romano, apresentava pontos 

de identidade com a escola francesa da exegese, desenvolvida na mesma época. 

Entretanto, enquanto os juristas da exegese francesa tomavam como ponto de partida 

a lei positiva, consubstanciada nos códigos promulgados sob o imperador Napoleão, 

os pandectistas, ante a inexistência na Alemanha de uma legislação semelhante, 

procuravam, inspirando-se nos estudos romanísticos e germanista da escola histórica 

do direito, construir um sistema dogmático de normas, usando como modelo as 

instituições romanas. Assim como a escola Histórica, a escola dos pandectistas se 

dedica à leitura da primeira parte do Corpus Iuris Civilis – as Pandectas. 

 

2.4.3 Pandectas e Exegese 

Essa Escola dos Pandectistas da Alemanha corresponde, até certo ponto, à 

Escola da Exegese da França, no que se refere ao primado da norma legal e às 

técnicas de sua interpretação. Em virtude, porém, da inexistência de um Código Civil, 

os juristas alemães mostraram-se, por assim dizer, menos "legalistas", dando mais 

atenção aos usos e costumes e aceitando uma interpretação mais elástica do texto 

legal. A influência dos pandectistas não se limitou ao Estado alemão, repercutiu em 

diversos países, notadamente na Europa Meridional, Hungria e Grécia, e aqui no 

Brasil 

Os pandectistas debruçaram-se sobre a elaboração de um saber jurídico 

fundado na formulação de conceitos organizados de maneira sistemática, criando e 

organizando um sistema de conceitos jurídicos, assim foram codificando esses 

conceitos e a busca por uma estrutura conceitual e sistemática levou-os à ideia de 

elaborar uma Parte Geral desses textos codificados, baseada na distinção entre 

conceitos gerais e conceitos especiais. Com essa possibilidade de agrupamento dos 

conceitos gerais em uma parte específica de todo o sistema seria mais viável expor e 

explicar conceitualmente os demais. A decisão de adotar uma parte geral em nossos 

códigos demonstra certa influência da pandectística no processo codificatório, escola 

que tentava obstinadamente alcançar a organização perfeita e exaustiva do 

regramento jurídico. Seu principal objetivo consiste, justamente, em distinguir, de 

forma nítida, as regras gerais das específicas, sendo aquelas colocadas as gerias 
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como mais abstratas e organizadoras e definidoras de procedimentos e de 

normatização. Para a Doutrina isso foi fundamental. A parte geral dos códex 

representa a determinação das regras aplicáveis em face de um determinado caso, 

assim como a compreensão teórica de um determinado instituto e essa integração 

entre conceitos gerais e especiais aplicáveis são o que os romanos trabalhavam como 

categorias. 

 

 

2.4.4 Da Exegese para a Escola Histórica Alemã 

 

 

A Escola Histórica, posterior à Escola da Exegese, é inovadora em relação à 

época, mas mais do que isso é uma escola revolucionária e reacionária. Foi uma 

reação conservadora uma vez que é a reação da classe aristocrática alemã à então 

inovação política jurídica da classe econômica daquele momento, classe também 

inovadora e agora detentora de poder, revolucionária, que era a burguesia. 

O fato de ser uma posição reacionária, ou seja, revolucionária em relação ao 

status quo vigente, por si só já é importante como mudança de paradigmas, mas além 

disso, essa escola histórica parece ser aquela que funda a própria ideia de uma 

ciência jurídica, ciência no campo do direito. Tratava-se de uma escola inovadora de 

fato e reacionária à anterior, mais ainda -  inovadora no sentido de que ciência do 

direito era novidade pois até então não havia a preocupação de fazer ciência no 

direito. O direito até então era uma prática entre os romanos, um saber voltado para 

a solução dos problemas concretos da vida a partir dos princípios gerais. A ideia dessa 

escola tão moderna à época era reagir à escola de exegese, negá-la e movimentar-

se contra essa prática de entender o direito usando alguns dos próprios conceitos que 

essa escola da exegese tentava trazer. Assim, assim também em relação à ideia de 

fazer uma ciência para o direito, ora, então, se o moderno é fazer ciência e transformar 
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tudo em ciência, então façamos nós a ciência do direito identificando suas fontes, sua 

forma de interpretação e de aplicação. 

Mas essa ciência do direito será baseada na construção histórica do direito, 

portanto uma ciência histórica, voltada para o passado, reativando as fontes, de cunho 

retrospectivo e não com o sentido prospectivo das ciências propriamente modernas. 

Bem, se o moderno na época era fazer ciência de tudo, a escola histórica do direito 

fez a ciência do Direito, todavia uma ciência Histórica que cria essa vertente conceitual 

mas enfatiza apenas esse aspecto histórico na sua nova ciência. Por sua vez 

Napoleão Bonaparte líder político e militar, durante os últimos estágios da Revolução 

Francesa, negava a ideia da escola da exegese e entendia que o trabalho de 

codificação era melhor, mais seguro e eficiente, mas ao questionar a escola histórica 

seus defensores argumentavam que era apenas uma melhor explicação dos artigos 

do Código de Napoleão, uma interpretação mais exata. 

 

2.5 A Escola Histórica: Savigny na Alemanha do século XIX 

A Escola Histórica do Direito foi uma escola de pensamento jurídico precursora 

do chamado positivismo normativista que, mais tarde, apareceria como a 

Jurisprudência dos conceitos. Surgiu na Alemanha no início do século XIX e exerceu 

forte influência nos países de tradição romano-germânica. 

Essa escola, corrente jurídico-filosófica, foi desenvolvida originariamente na 

Alemanha durante o início do século XIX sucedeu a pandectista (pandectas era a 

primeira parte do Corpus Juris Civilis Romano) e foi fortemente influenciada pelo 

romantismo. Partia do pressuposto de que as normas jurídicas eram o resultado de 

uma evolução histórica e que as essências dessas normas estavam nos costumes e 

nas crenças dos grupos sociais. É essa escola que funda a própria ideia de uma 

ciência jurídica, com isso entendemos que Ciência, no campo do Direito, foi criada 

pela escola histórica de Friedrich Carl von Savigny. 
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2.5.1 Origens Da Escola Histórica 

Gustavo Hugo  pode ser considerado o primeiro jurista da Escola Histórica do 

Direito, precursor desse pensamento jurídico-filosófico cujo auge foi alcançado, 

porém, na expressão do pensamento do jurista alemão Friedrich Carl von Savigny 

(1779-1861), manifestado talvez pela primeira vez em uma disputa doutrinal travada 

com o professor de Direito Romano da Universidade de Heidelberg Anton Friedrich 

Justus Thibaut (1772-1840), que ficou conhecida na Alemanha como disputa sobre 

codificação (Kodifikationsstreit). 

A obra da Escola Histórica é a de Gustavo Hugo, de 1978: “Tratado do Direito 

Natural como Filosofia do Direito Positivo”, ou seja, o Direito Natural não é mais 

concebido como um sistema normativo autossuficiente, como um conjunto de regras 

autônomo do direito, mas sim como um conjunto de considerações filosóficas sobre o 

próprio direito positivo. A filosofia do direito positivo ou da jurisprudência é o 

conhecimento racional por meio de conceitos daquilo que pode ser direito no Estado. 

O direito natural então passa a ser entendido como filosofia do direito positivo 

consubstanciados num conjunto de conceitos jurídicos gerais elaborados com base 

no direito positivo que existe ou pode existir em qualquer estado a qualquer tempo. 

Hugo elabora então algo como uma “Teoria Geral do Direito” onde a tradição jus 

naturalista é esgotada reduzindo o Direito Natural a uma filosofia do direito positivo. 

Gustavo Hugo escreve o “Tratado do Direito Natural” como filosofia do direito 

positivo em Berlim no ano de 1809, época em que o Direito Positivo é aquele direito 

posto pelo Estado. Dessa forma, Direito Internacional não se consubstancia em 

Direito, pois a soberania não alcança o mundo extrafronteiras para exigir e sancionar 

as condutas impositivas pelo direito. Seria então o direito internacional, apenas um 

conjunto de normas morais, diferente o que pensa Hugo Grócio, considerado pai do 

direito internacional que entende por base mundial da noção de direito o 

jusnaturalismo racional organizado onde a imposição da norma do direito se dá pela 

aceitação do acordo de condutas. 

Savigny dizia que era preciso uma ciência jurídica que fosse mesmo tempo 

histórica e filosófica, que se apresentasse de forma sistemática porque não poderia 

ser constituída aleatoriamente ou artificialmente por Napoleões, pois o direito, a partir 

do nada, não existe. Assim, como já colocamos, é a partir de normas que já existiam, 

que vinham do povo, e foram ordenadas e codificadas num index que o direito deve 
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ser reconstruído o que nos leva a observar sobre a ligação entre Direito e Linguagem. 

A ideia de então era que, assim como uma linguagem artificial não funciona, não 

identifica nem instrumentaliza a comunicação, também um direito artificial não 

funcionaria, o ideal, então, era buscar a linguagem original do mesmo espírito do povo 

que fez o Direito. Mas não a língua do povo inculta sim a língua erudita, a clássica 

romana. Era tempo do romantismo germânico onde o ideal de civilização era o greco-

romano e os germânicos seguiam esse ideal apesar de suas tradições, entre elas a 

jurídica, então estudavam a língua original do Código Civil da Roma antiga, buscando 

nele, através o entendimento de sua língua, a fonte primeira do Direito, a sua própria 

origem. Todavia, o que estudavam como sendo o direito romano, já tinha passado por 

profunda transformações na Idade Média e, por mais que retornassem ao texto, o 

Corpus Juris Civilis já tinha sido transformado pelos glosadores e pós-glosadores, 

assim como sofrido o impacto da Igreja Católica através do direito Canônico. 

 

 

2.5.2 Fontes Do Direito Para Escola Histórica 

A fonte primária do direito para a escola histórica é o “espírito do povo”, a 

segunda fonte a origem do direito, o romano-germânico em suas tradições – nas 

Romanas expressa pelos fundamentos do Juris Corpus Civilis romano. Dessa mescla 

de concepções jurídicas surge o que se chama de Direito Medieval. A tarefa da 

ciência, então, para a Escola Histórica do Direito é estruturar a terceira e a mais 

próxima fonte do direito. Isso porque nascendo o direito do espírito do povo que é sua 

fonte primária, deve ser canalizado através das instituições e da recapitulação 

histórica desde as origens das tradições romanas contidas no Curpus Juris Civilis). E, 

como tais tradições eram orais, faladas e registradas em latim naquele códex, fez-se 

necessária um estudo de filologia. 

 

2.5.2.1  Fonte Primaria: O Espírito Do Povo 

O espírito do povo se manifesta na história e, afim de captar essa manifestação, 

a Escola Histórica estuda as fontes romanas do direito, retornando às fontes originais 

da história – o direito romano. Mas na época havia uma divisão do direito entre 
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romanistas e germanistas - Savigny era romanista e os irmãos Grimm, por exemplo, 

eram germanistas. Assim, seguindo então sua tradição romanista, Savigny propõe a 

melhor captação do espírito do povo através da volta ao Juris Corpus Civilis e, para 

tanto, entender o latim e uma filologia passa a fazer parte dos estudos na escola 

histórica, já os irmãos Grimm trazem o espírito do povo através de suas tradições orais 

locais, por meio dos contos e das histórias que colhiam e registravam. 

A tarefa da ciência do direito para a Escola Histórica era ser a terceira fonte do 

direito, exercida pelo jurista, pelo intérprete da lei. Terceira e assim, a mais próxima 

fonte do direito, nascendo do espírito do povo, canalizado através das instituições que 

serão estudadas pela restauração histórica (segunda fonte), e essa recapitulação 

histórica, que tem origem na língua latina, obriga a um desenvolvimento de um estudo 

gramatical. Desse estudo e da recuperação do latim, por meio da filologia, por meio 

do método gramatical filológico entender-se-ia as fontes romanas. 

A Escola Histórica, posterior à Escola Da Exegese, sim é inovadora, mas é em 

primeiro lugar reacionária. É uma reação conservadora pois é uma reação da classe 

aristocrática alemã à inovação política jurídica da classe econômica daquele 

momento, inovadora e revolucionária que era a burguesia. O fato de ser uma posição 

reacionária, ou seja, revolucionária é sim também ser inovadora, mas essa escola é 

que funda a própria ideia de uma ciência jurídica. A ciência no campo do direito foi a 

Escola Histórica que criou. 

Como foi colocado, dentro da própria Escola Histórica do Direito concorriam 

ideias diferentes entre romanistas e germanistas. Os romanistas, que tinham em 

Savigny um de seus mais afamados representantes, defendiam que a recepção do 

Direito Romano corresponderia ao “espírito” do povo alemão. Os Germanistas, por 

sua vez, que tinham em Otto von Gierke seu representante mais famoso, entendiam 

que a recepção do direito alemão medieval corresponderia ao "espírito do povo” 

alemão. A escola Histórica do Direito fez recuar em sua época o movimento jus 

naturalista iluminista, sem, entretanto, combater o mote – o tema principal - a 

substância essencial do pensamento jus naturalista, que era a aptidão da razão trazer 

à tona a validade material do direito de um povo. A influência da Escola Histórica do 

Direito para a ciência jurídica alemã do século XIX foi a ideia que as ordens jurídicas 

são produtos culturais, quer dizer, espelham as estruturas sociais dos grupos a que 

servem e são, ao mesmo tempo, resultados dessas estruturas sociais. 
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Por outro lado, ao negar que o Direito poderia ser produzido por outras forças 

que não o “espírito do povo”, a Escola Histórica do Direito idealizou a formação do 

Direito que passa a não ser apenas um produto cultural, mas também um produto de 

disputas de interesses como entendeu Karl Marx polemizando a função político-

conservadora da escola Histórica do Direito. 

As fontes das instituições em grande parte romanas necessitavam de um 

resgate fidedigno para a melhor compreensão das instituições romanas, contudo, na 

verdade, os historicistas reinventaram o direito romano para atender as necessidades 

daquela sociedade e daquele tempo. Assim, para entender o Direito, para canalizar o 

conteúdo que vem dessa fonte, ou seja, do espírito do povo, era necessária e 

imprescindível a presença do jurista. Jurista esse, um cientista que captou as fontes 

do Direito e estudou as formas de interpretação. E é esse cientista do direito o próprio 

intérprete autorizado do Direito. 

Entretanto o que acaba acontecendo nessa fase de interpretação, que se 

pensava fidedigna do latim, do Juris Corpus Civilis Romano e das tradições ali 

expressas gera uma confusão, onde a escola histórica acaba por se confundir e 

reinventar o direito. Ora, Savigny entendia que o direito nasce da tradição e do 

costume e as bases da escola histórica estão no direito consuetudinário, e, em um 

segundo momento surgiria também da jurisprudência, aqui entendida como ciência 

jurídica, e assim a necessidade de entender o direito e compreender a ciência 

jurídica101. Savigny, combateu o legado jurídico da Revolução Francesa e seu Código 

Civil, e não compreendia o conteúdo anacronicamente metafísico das premissas de 

igualdade, bem como não admitia o construído nada empírico do contrato social, 

negava Rousseau e entendia que a recepção do Direito Romano, a retomada do juris 

corpus civilis: códex, digesta e institutiones et novellet, era o espírito do povo 

declarado nessas tradições escritas. O germanista Otto Von Gierke, por sua vez, 

entendia que as normas adequadas eram as descendentes germânicas da 

jurisprudens - o direito alemão medieval. Romanistas e germanistas acabam por 

produzir o direito na escola histórica. 

                                            

 

101 WIEAKER, Franz. Op. Cit. passim. 
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2.5.2.2 Filologia Na Escola Histórica 

A Filologia como ciência está diretamente ligada a isso: fazer o resgate 

fidedigno do direito romano era vital para Savigny, fonte secundaria do direito que 

direcionaria os valores trazidos pelo espírito do povo. Mas acontece que não foi 

exatamente fidedigno, a escola histórica acabou por reinventar o direito romano, ou 

seja, inventou um novo direito com suas interpretações das instituições civis dos 

romanos que não correspondiam mais com os originais e, de outro lado, os irmãos 

Grimm e os germanistas recolhendo as lendas do povo alemão, o Direito alemão 

passou a ser o direito comum europeu, resultado da mistura do direito romano com o 

germânico. 

Contrapondo-se ao universalismo iluminista da escola da Exegese e do 

Pandectísmo, assim como aos valores gerais e abstratos que o inspiram, o 

romantismo da Escola Histórica propunha uma religação do homem com as suas 

próprias raízes e, no direito, essa tendência se mostrava no entendimento de que a 

validade de uma ordem normativa não está na sua vinculação a valores ditos 

universais, mas em sua adequação aos valores pertencentes a uma cultura 

determinada, cujo resgate era necessário e urgente. 

Esse historicismo “anti-iluminista”, típico do início do século XIX, adquiriu 

especial evidência com o desenvolvimento da Escola Histórica de Gustav Hugo, que 

redirecionou os esforços dos juristas germânicos para o estudo dos textos romanos e 

dos direitos consuetudinários102, todavia, como o principal representante dessas 

corrente foi Wilhelm von Savigny, que desde sua obra Metodologia Jurídica, de 1802 

traz o respeito ao direito positivo numa ponderação com as necessidades históricas e 

sistemáticas, a escola histórica ergueu-se contra a concepção naturalista e legalista 

e responde com um imenso desprezo pela lei, a tal ponto que o código prussiano 

passou a ser quase ignorado enquanto fonte do direito, embora ele tenha sido vigente 

durante praticamente todo o século XIX103. Esse desprezo era tão grande que, 

                                            

 

102 Hespanha. António M. Panorama histórico da cultura jurídica européia. Lisboa: Publicações Europa-

América, 1997, p. 179-190. 
103  WIEAKER, Franz. História do direito privado moderno. - Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993 p. 380. 



104 

 

segundo Wieacker, após Savigny ocupar em 1810 a primeira cadeira de direito civil 

na Prússia, ele ensinou até 1819 direito romano e não o código prussiano vigente. E 

mesmo a partir dessa data, quando começou a dar lições sobre o código, ele o fazia 

sem ter em conta os pressupostos da própria lei e oferecia normalmente uma 

interpretação romanizada104.  

Nessa época, Savigny sustentava que o direito era uma ciência que deveria ser 

elaborada de forma histórica e filosoficamente. A esses dois termos, porém, atribuía 

um significado bem específico seu – ao dizer que o direito deveria ser filosófico, não 

queria dizer que o direito deveria subordinar-se às noções filosóficas de justiça nem 

se ater ao jusnaturalismo dominante, mas simplesmente que a ciência jurídica deveria 

ser elaborada de forma sistemática, por meio de conceitos organizados, constituindo 

um campo de conhecimentos com unidade e organicidade, assim sendo, justificava - 

o conhecimento do direito não poderia reduzir-se a uma mera exposição fragmentária 

do sentido das normas - mas deveria ser capaz de organizar sistematicamente todos 

os conceitos jurídicos. 

Friedrich Carl von Savigny pode ser ainda considerado um autor do Direito 

Internacional Privado do século XIX pela sua obra, em especial o oitavo volume, 

considerado um tratado que mais influenciou o desenvolvimento da matéria. Sua 

teoria traz a noção de uma comunidade internacional formada por nações com 

estreitas relações entre si, sob a influência de ideias cristãs e do legado do direito 

romano por ele resgatado e trouxe também uma modificação na metodologia do 

Direito Internacional Privado na medida em que, para determinar a lei aplicável a 

casos de estrangeiros importa a sede da relação jurídica analisada. O que inova com 

as teorias anteriores, secundarizando a norma e voltando-se aos fatos da vida, do 

Estado e para a pessoa humana. Antes dele, o ponto de partida era sempre a 

objetividade da norma jurídica em si, depois, o enfoque na relação jurídica. 

Com essa teoria, parece que Savigny foi o primeiro entre os grandes juristas a 

entender um programa de Direito Internacional Privado em busca de complexo de 

normas de validade universal. Elementos que revelem talvez uma ordem humanista 

                                            

 

104 Idem, Op.Cit. 
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no pensamento do autor ao equilibrar nos sistemas jurídicos os nacionais e os 

estrangeiros, sempre centrado na pessoa, vista como produtora das relações jurídicas 

e objeto direto e imediato das regras jurídicas. Partindo do pensamento histórico da 

Escola Histórica do Direito os seguidores romanistas de Friedrich Carl von Savigny, 

como Georg Friedrich Puchta e Bernhard Windscheid, desenvolveram um método 

jurídico baseado na lógica conhecido como jurisprudência dos conceitos. 

 

2.5.2.3  Crítica da Escola Histórica à exegese 

A ideia, da então moderna escola histórica do direito, era reagir à Escola da 

Exegese, usando alguns dos próprios conceitos que a exegese trazia, com por 

exemplo a ideia de fazer a ciência do Direito. Ora, então, se o moderno era fazer 

ciência e transformar tudo em ciência, então a Histórica faria ela mesmo a ciência do 

direito, mas uma ciência baseada na história do direito, o que vale dizer que se 

transformou numa ciência histórica, uma ciência voltada para o passado, de cunho 

retrospectivo e não com o sentido prospectivo das ciências propriamente modernas. 

Fizeram a ciência do Direito, mas uma ciência Histórica. 

Trata-se de uma escola inovadora em relação à anterior no sentido de que 

ciência do direito era novidade, pois até então não havia a preocupação de fazer 

ciência no direito que era simplesmente uma prática entre os romanos. Era a tentativa 

de construir um saber voltado para a solução dos problemas concretos da vida a partir 

dos princípios gerais. Fato é que na sociedade da época, uma elite cultural, então 

confrontada por uma elite social burguesa, que no embate de privilégios, a teoria do 

direito fundado no espírito do povo falhava ao eleger determinado povo em detrimento 

de outro. Savigny tinha como um de seus alunos Karl Marx e é exatamente esse aluno 

que percebe o fato de que a elite intelectual da época estava sendo confrontada por 

uma elite cultural baseada na tradição, e a explicação de Marx é coerente, e sempre 

será, e enquanto houver um tempo de exploração, a explicação marxista é 

insuperável, nos dizeres de Jean Paul Sartre. 
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2.5.2.4  Savigny e a Ciência do Direito 

Em sua obra105, Sistema do Direito Romano Atual, Savigny expõe exatamente 

a tarefa da ciência do direito. Ciência essa que para esse autor é a terceira fonte do 

direito, terceira, mas a fonte mais próxima do povo, pois nasce do espírito do povo 

(que é a primeira fonte, a originária) e como um rio é canalizada através das 

instituições estudadas pela restauração e recapitulação histórica desse direito, para 

então se manifestar na sociedade. E, para se manifestar, para operar esse direito cuja 

fonte histórica eram os textos latinos, necessário se faziam especialistas na língua 

latina para traduzir e interpretar o Corpus Juris Civilis através de um método filológico, 

de um método gramatical de interpretação, ou seja – era necessário entender o que 

as instituições romanas diziam sobre o direito fazendo o resgate mais fidedigno 

possível das origens desse direito. 

O nobre, von Savigny, escreveu o texto: “Da vocação de nosso tempo para a 

legislação e a ciência do direito” e nesse título usa a expressão ciência do direito, não 

usa a comum expressão – jurisprudência, usa pioneiramente a expressão ciência do 

direito que nos leva a uma discussão epistemológica jurídica inicial sobre uma 

epistemologia no campo do direito e se tratava, pelo que os estudiosos do tema 

indicam, na escola histórica do direito a epistême da ciência jurídica, pois, até então, 

o direito ficava restrito a uma prática social e não era a ciência uma preocupação para 

os franceses. Parece que de início, o romanista Savigny rejeita uma interpretação 

teleológica típica das Pandectas e entende que o juiz não deve atender ao que o 

legislador busca atingir, mas somente aquilo que na realidade ocorreu, seguindo o 

que obteve das palavras da lei sem aperfeiçoá-la, sem modificá-la pois não é o seu 

papel. E então passa a entender o direito de outra forma e a comum convicção do 

direito do povo – o espírito do povo, passa a ser sua fonte primária em texto elaborado 

                                            

 

105 SAVIGNY, Friedrich Carl von. “De la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del 

derecho”. Buenos Aires: Atalaya, 1975. 
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em resposta às ideias de codificação, em especial a francesa e do Manifesto de 

Thibaut106 a favor da codificação. 

Pensando na ideia de que o direito tem sua fonte no espírito do povo, o direito 

passa a ser fruto dos sentimentos e das intuições desse povo e não apenas do 

pensamento através do raciocínio meramente lógico-formal, como coloca Karl Larenz 

em sua obra107. E os movimentos para a produção científica do direito são inúmeros, 

como o que aconteceu na Inglaterra por influência do utilitarismo de J. Bentham, onde 

o teórico do direito John Austin, no século XIX, escreve o texto “Analitical Jurisprudens 

and Legal Positivism” uma teoria do direito analítica e, nele, usa o termo jurisprudência 

analítica tratando da norma e sua relação de obediência a um comando de um 

príncipe sob pena de sanção. Nessa época, o clima intelectual predominante da 

modernidade era o do formalismo – e assim foram desenvolvidas epistemologias 

formalistas e positivistas, e normativistas e formalistas. Evidente que a forma por 

excelência é a norma como no modelo de Austin e do próprio Hans Kelsen e sua 

ciência pura. Já na metade do século XIX, acontece uma inflexão normativista que 

adere à escola histórica do direito e a partir dessa inflexão, que produz como 

decorrência dessa jurisprudência conceitual a metodologia analítica e formalista, vai 

gerar na Alemanha o movimento de codificação. De sua parte, existe uma proposta 

de reação à codificação por Savigny, a ciência o direito não poderia ser a rígida e 

estática codificação como era proposta. Hugo e Savigny entendiam que ao legislador 

não competiria criar um novo direito, mas apenas formular e redigir o direito já 

existente pois a fonte primeira é o espirito do povo (Volksgeist) isso explica a aversão 

de Savigny aos códigos. 

  

                                            

 

106 "Da tendência de nosso tempo para a  legislação e jurisprudência", 1814 
107 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Lisboa: Fund.Calouste Gulbekian, 1997, p.18-19 
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Em 1830 no primeiro volume da sua grande obra: “Sistema Do Direito Romano 

Atual” onde surgem os métodos de interpretação e talvez pela primeira vez 

sistematizadas - a ideia de fontes do direito. Dentre os métodos de interpretação havia 

talvez uma preferência pela interpretação histórica e gramatical pois era o momento 

em que o romantismo, movimento que valorava a linguagem e a semântica, aflorava 

na Europa do século XIX. Muito se falou e muito ainda se tem a dizer sobre as 

interseções entre direito e linguagem desde essa época até o mais moderno 

pragmatismo de Charles Sanders Peirce. 

Os germanistas irmãos Grimm, alunos de Savigny, que compartilhavam o 

movimento do romantismo que se afirmava através da valorização do espirito do povo 

e que se expressava na linguagem, colhiam esse espírito nas histórias, nos contos e 

nas lendas populares que relataram como por exemplo na obra “Poesia e Direito108”. 

A grande objeção à codificação, ou seja, reduzir o direito em códigos é o mesmo o 

que o uso de uma língua inventada faz com uma língua espontânea e natural do povo 

– a artificialidade da língua não reflete sua etimologia, suas características nem 

motivações, ou seja, não reflete o espírito do povo. Um móvel, um sistema que 

transmite através da linguagem os valores e as normas do povo é essencial para 

caracterizar essa fonte primária da escola histórica e explicando isso vem a teoria das 

fontes de Savigny onde a fonte primaria é o espírito do povo, que tem que se 

manifestar na história, para adaptar então esse espírito do povo, estudava-se as 

fontes romanas ordinárias do direito. 

  

                                            

 

108 Brüder Grimm ou Gebrüder Grimm, ou Jacob e Wilhem Grimm, obras acessíveis em inglês e no 

original alemão em: http://www.literaturecollection.com/a/grimm-brothers/  
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2.5.2.5  Direito Comum Medieval 

Nesse ponto de busca das fontes originarias do direito no espírito do povo havia 

uma divisão do movimento -  os germanistas liderados pelos irmãos Grimm – que 

eram aqueles que recolhiam as lendas entre o povo e escreviam sobre isso achando 

nos contos desse povo, no seus costumes e histórias a origem do direito, ou seja, a 

fonte primária do direito, e, de outro lado, os romanistas liderados por Savigny. Dessa 

mistura nasce o direito alemão que é o resultado do direito comum europeu, que por 

sua vez vem da mistura do que havia em comum entre o direito romano e o germânico. 

Então, dessa mescla de concepções romana e germânica nasceu o direito europeu – 

o Direito comum medieval. 

Savigny entendia que para saber o que é direito temos que olhar para a ciência 

do direito, assim era necessário o cientista jurídico, o jurista, para interpretar esse 

direito a partir da fonte, um especialista que decidiria o direito a partir da origem e que 

diria o que é mais importante e como é aplicado esse direito. Esse especialista, 

munido dos instrumentos metodológicos próprios fazia então a interpretação dos 

textos e, como interprete autorizado, dizia o que é o direito. Todavia, o que ocorreu foi 

que o tão preciso e necessário resgate das instituições romanas não foi exatamente 

fidedigno às origens, e nem poderia ser pela dificuldade da linguagem e entendimento 

dos costumes da Roma antiga. Assim, os juristas da escola histórica do direito 

julgavam que estavam fazendo um resgate fidedigno, mas na verdade parece que 

estavam reinventando o próprio direito romano e que atendia melhor as necessidades 

e ideológicas de alguns, melhor dizendo, da classe aristocrática dominante daquela 

época -  denúncia feita pelo então filólogo Marx. 

Existia, pra Marx uma confusão deontológica acerca do direito. Dizer o que é o 

direito, partindo de uma interpretação derivada de uma filologia dos textos originais 

latinos, tirava o direito da sua realidade e subjugava a nova interpretação à não 

correspondência do fato empírico observado. Ademais, gerava também confusão 

sobre as fontes do direito para se estabelecer essa nova ciência. Como aluno do 

cappo scuola da Histórica, formado em direito e doutorado em filosofia, e, que naquele 

momento de sua vida seguia as ideias da esquerde hegeliana (não existia ainda a 

primeira comunista de 1864 nem o partido dos trabalhadores, denuncia a legislação 
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prussiana e explica a confusão que acontecia na época. Denuncia o rei da Prússia, e 

por consequência o seu ministro Savigny, dizendo que se manifestaram contra a 

legislação e contra a codificação, mas ao mesmo tempo proibiram a coleta de gravetos 

em terras particulares – condutas consolidadas pelos costumes da época e da região 

de baixíssimas temperaturas, o que permitia aos moradores mais necessitados 

coletarem material de construção das suas casas e de aquecimento e sobrevivência, 

o mínio existencial para o rigor daquele frio109. 

O que acontecia, então, na verdade, denuncia Marx, é que os proprietários 

dessas terras onde as árvores e arbustos perdiam seus galhos ao solo flagraram aí 

uma fonte de renda – dotaram de valor econômico a coisa então considerada 

abandonada, contra os costumes da época e passaram a proibir a coleta cuja sanção, 

ao invés de se constituir em multa aos cofres públicos era paga ao dono das terras, 

patrimonializando o direito penal, em privilégio dos particulares. Isso para Karl Marx 

era flagrantemente o não direito, a própria negação do direito a injustiça no sentido de 

não (in) direito (jus) que estava sendo então legalizada pelo rei. Não se tratava ali de 

um direito natural abstrato, de uma justiça que remontava ao cuidado e crescimento 

das árvores do patrimônio do senhor feudal como direito natural de propriedade, ao 

contrário, não havia ali direito natural, mas sim a revogação de um direito adquirido 

pelos costumes. 

Uma criminalização da coleta de galhos de arvores à beira do rio Reno e das 

propriedades feudais da época, contra o costume, ou seja, contra legem, elaborada e 

colocada a cabo pelo próprio imperador a favor de uma classe social dominante era, 

portanto, uma legislação criada pelo rei a favor da sua manutenção no cargo. Marx 

então pergunta onde está o espírito do povo nessa nova lei – e o costume do povo 

como fonte primária? O rei não tem o direito de revogar ao bel prazer da aristocracia 

                                            

 

109 Exemplo retirado de GUERRA FILHO, Willis Santiago; CARNIO, Henrique Garbellini. Teoria da 

Ciência Jurídica, 2ª.ed. – São Paulo: Saraiva – 2009, p. 45. 
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da época o direito consuetudinário, denuncia essa que pode ser entendida110 como o 

surgimento da ideologia do autor do manifesto comunista. 

Nesse momento Marx desenvolveu o que é estudado como materialismo 

histórico - uma abordagem metodológica ao estudo da sociedade, da economia e da 

história malgrado ele próprio nunca tivesse usado essa expressão. Dizia que havia 

uma contradição flagrante entre o que a aristocracia pregava e o que faziam, e assim, 

ou fazem sem saber o que fazem, ou o fazem achando que estão certos, pois 

imbuídos de uma ideologia própria justificadora de sua preferência de classe dentro 

da legislação, usando para isso sua cultura e retórica. Desenvolve-se aqui também a 

ideologia de esquerda de Marx a partir da crítica ao Rei da Prússia que justifica a 

validade do direito por um interesse de classe, ideia e atitude consideradas por Marx 

uma ideologia. Marx fala sobre um manifesto filosófico à escola histórica de onde vem 

a famosa crítica que ela se assemelha a um barco que só navega nas fontes sem 

nunca adentrar verdadeiramente o rio da história.  

 

 

2.5.3 Escola Histórica e o fim do Jusnaturalismo 

A partir do renascimento cultural, as ideias teológicas tiveram sua importância 

gradualmente reduzida e o ideal de racionalidade tornou-se cada vez mais importante. 

Assim, na cultura europeia, a razão substituiu a fé como valor fundamental, 

estimulando o desenvolvimento de linhas filosóficas racionalistas, que culminaram no 

Iluminismo do século XVIII. Nesse meio tempo, houve um período de transição, no 

qual se combinavam as exigências da razão, mas ainda não haviam sido 

abandonadas as referências à teologia. 

Um primeiro passo nesse sentido pode ser encontrado na obra de São Tomás 

de Aquino, que, na busca de equilibrar a fé católica com um racionalismo aristotélico, 

introduziu na tradicional distinção entre direito divino e direito humano uma terceira 

                                            

 

110 Guerra Filho, Willis Santiago. Teoria da Ciência Jurídica. 2ª. Ed.. São Paulo: Saraiva, 2009. 
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categoria: a do direito racional. Na passagem do século XVIII para o XIX, já a um bom 

tempo do início do agora jus racionalismo, parece que a Escola Histórica é a lápide 

onde se encontram as últimas manifestações do jus naturalismo advindo do direito 

natural. Nessa época de renascença onde o homem passa a ser o centro do mundo 

e sua razão o mote das construções teóricas, o racionalismo do século XVII de 

Tomazzo a Kant, coloca esse homem no centro do universo conhecido. Saímos então 

do direito natural da organização cósmica, da vontade de Deus, dos deuses ou do 

Deus único, para uma perseguição racionalista feita pelo homem a partir de uma razão 

universal da qual esse homem é dotado (que vem da natureza ou por Deus) e faz uso 

supremo sobre todas as coisas. Ora esse movimento flagra a passagem de um jus 

naturalismo a caminho de um jus positivismo de visão naturalizada que se contrapõe 

à vontade divina e tem seu conteúdo firmado pelo raciocínio lógico formal, excludentes 

entre si. 

Saímos então de um direito como vontade e justiça de deus para um sistema 

feito de acordo com a vontade e justiça dos homens, por meio da razão universal, 

encaminhada para o positivismo. Todavia ainda existe um lado naturalista no 

reconhecimento que a razão é um fato natural, típico e exclusivo do ser humano, ou 

seja, um fato natural social. 

Savigny entendia que era necessário terem os alemães uma ciência jurídica ao 

mesmo tempo histórica, filosófica e sistemática. Histórica pois não era aleatória ou 

artificial como o Código Napoleônico, uma ciência construída sempre a partir de 

normas já existentes que vinham do povo e eram apenas ordenadas em um index, 

uma ciência do direito pela linguagem onde o espírito do povo se manifesta nas 

instituições jurídicas dessa ciência própria com consciência jurídica, uma ciência 

sistemática e histórica porque o sistema não é construído artificialmente, o Códex de 

direito deve ser sistematizado a partir de onde veio o direito, das regras anteriores da 

fonte histórica pois o Direito não veio do nada, ele sempre parte de normas que já 

existiam, de regras pré-existentes. 

Na escola histórica, uma manifestação política do liberalismo, a democracia 

representativa censitária era a soberania popular, o que foi desviado na versão 

francesa por Napoleão e seu Código, de forma que a soberania popular foi 

sequestrada pela ideia de soberania nacional. Agora a nação tinha que ser bem 

representada e a boa representação da nação exclui o terceiro estado em favor das 
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classes burguesas, o que denuncia o critério censitário de natureza econômica para 

votar e ser votado. A Escola Histórica do direito reage a isso, mas não reage com o 

jusnaturalismo, reage sim de outra forma - já havia acontecido a reforma protestante 

e não era possível uma reação semelhante, apenas uma reação mais sofisticada teria 

resultado no êxito, e essa reação foi a construção de uma ciência própria para o 

direito. 

O conceito de relação jurídica parece ser o centro do sistema de Savigny em 

sua vasta obra “Sistema do direito Romano Atual”, mas lembrando que o direito 

vigente então não era o romano, mas um direito romano atualizado nas fontes da 

escola histórica – espirito do povo alemão, jurisprudência romana compilada pelos 

especialistas em língua latina e a ciência jurídica, ou seja,  uma jurisprudência romana 

já eivada pelos glosadores e comentadores que a tornam imprecisa em relação à 

realidade histórica das glosas. Essa ciência que a pretende esclarecer e sistematizar 

parte dessa origem é a ciência jurídica desenvolvida através de uma metodologia 

jurídica e essa metodologia é hermenêutica. 

Uma das críticas ideológicas à escola histórica como já colocamos, é que ela 

trata somente dos conceitos, da história dos conceitos e deixa de lado o mais 

importante que é a sociedade. Marx usa uma dialética criticando a construção dessa 

escola - à tese da Escola Histórica de que o estudo do direito deve ser histórico, ele 

contrapõe: o estudo do direito não deve ser histórico pois o direito é produzido pelas 

relações de troca econômica para garantir a sobrevivência, cada módulo de produção 

determina e condiciona um modo de direito que muda no tempo e na sociedade, e 

chega numa síntese dessas posições dizendo que sim, o estudo do direito pode até 

ser histórico, porém um estudo histórico-social tal como o direito se apresenta 

realmente na sociedade e não como ele se representa na classe social dominante: 

seja ela burguesa, seja ela aristocrática. Assim, completamos, mesmo no caso das 

aristocracias extemporâneas da Rússia, no caso do Brasil Império e outras 

monarquias ou parlamentos que trazem no pacote todas as formas de escravidão 

corporal, social ou econômica na modernidade. Marx poderia estar colocando que 

essas deturpações sociais influenciadas pela então modernidade são manifestações 

extemporâneas, mas direcionadas pela sociedade e por essa modernidade e, ao 

acontecer isso, resignifica a própria sociedade e relações sociais assim como do 

resultado dessas partes resignificadas vem o entendimento do todo. É uma operação 
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circular, ou seja, como existe uma circularidade do tempo, existe uma circularidade de 

pensamento, eis a melhor hermenêutica. Ou seja, não poderia uma ciência do direito 

se limitar à uma compreensão resultado do estudo isolado de um fato como o que 

acontecia no corpus juris civilis, o melhor seria recolocar essa nova parte no todo 

sistemático que ela pertence, tangenciando então uma ideia de sistema e de teoria 

dos sistemas trazidas depois por Luhmann e Losano. 

Por mais que a escola histórica tenha se oposto à codificação do direito, ela 

não o fez por negar valor à sistematicidade, mas por negar valor ao projeto de 

sistematizar o próprio direito positivo à luz dos valores liberais. Porém, isso não 

significa que o direito deixe de ser um sistema, apesar de ele se revelar na forma 

fragmentária de um conjunto de elementos aparentemente heterogêneos, composto 

de subsistemas que interagem entre si, acoplando-se mutuamente e mais – 

extremamente reveladora a comparação do direito com a gramática: o papel do jurista 

é revelar o sistema do direito, assim como o papel do gramático é revelar o sistema 

da língua.  
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2.6 Jurisprudência Dos Conceitos (século XVIII e XIX) 

Georg Friedrich Puchta (1798 – 1846) é considerado o pai da Jurisprudência 

dos Conceitos, pois foi quem primeiro defendeu a ideia de Direito como uma ciência 

de conceitos. Discípulo e sucessor de Savigny na Universidade de Berlim foi 

diretamente influenciado pelo idealismo alemão e, tal qual seu professor, desenvolveu 

a ideia de Direito como um sistema. Mas, diferentemente de Savigny para quem o 

sistema se apresenta na forma de organismo onde todos os elementos constitutivos 

gravitavam em torno de um centro, Puchta propôs um sistema lógico e 

hierarquicamente organizado na forma de uma pirâmide, a chamada pirâmide de 

conceitos. 

A escola dos conceitos desenvolveu-se entre o jusnaturalismo, com quem 

tentou romper, e o positivismo, onde encontrou a sua gênese e foi resultado das 

profundas alterações sociais, políticas e ideológicas do século XIX com destaque à 

Revolução Francesa e o pensamento filosófico do iluminismo, individualista, com seus 

ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Friedrich Puchta construiu sua ideia de 

sistema a partir de um conceito geral e fundamental que ocupa o ponto mais elevado 

da sua pirâmide jurídica, o conceito supremo, do qual, por meio de um raciocínio 

formal lógico dedutivo, todos os demais conceitos que integram o sistema normativo 

são deduzidos. A esse processo o autor da ideia denomina “genealogia dos 

conceitos”, onde o conceito supremo é o conceito dotado de maior abstração e seu 

conteúdo determina o conteúdo de todos os outros, de modo que todas as 

proposições jurídicas se extraem do próprio sistema, devendo-se sempre observar a 

experiência histórica da comunidade, o “espírito do povo” (influência de Savigny em 

seu pensamento). No entendimento de Ferraz Júnior o sistema jurídico apresentado 

pelo aluno de Savigny parte do geral para o singular dentro de um sistema fechado, 

no qual se desdobram conceitos. 

Puchta adotou o historicismo na medida que entende o Direito como uma 

construção histórico-cultural, porém o nexo orgânico que Savigny diz existir entre os 

institutos jurídicos de um sistema, foi transformado por Puchta em nexo lógico entre 

os conceitos internos desse sistema, que serve, inclusive, como fonte de 

conhecimento de proposições jurídicas ainda não inteligidas, permitindo, desta forma, 
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o conhecimento de outras e novas proposições jurídicas ocultas no “espírito do direito 

nacional” mas ainda não reveladas pelo legislador.  

A Jurisprudência ou Ciência do Direito surge como nova fonte do Direito, a par 

do costume e da lei, à medida que lhe compete conhecer, identificar e revelar as 

proposições jurídicas integrantes do sistema. É o que se infere das palavras de 

Puchta, quando dizia que era então missão da ciência reconhecer as proposições 

jurídicas no seu nexo sistemático, como sendo entre si condicionantes e derivantes, 

a fim de poder seguir-se a sua genealogia desde cada uma delas até ao princípio 

comum e, da mesma forma, descer do princípio mais alto e abstrato até o mais baixo 

dos escalões da sua pirâmide. Com isso, o espírito do direito nacional que propunha 

trazia à luz as proposições jurídicas que ainda não haviam sido expressas nem na 

imediata convicção ou atuação dos elementos do povo de onde se originam, nem nas 

regras do legislador, ou seja, advêm então do raciocínio logico dedutivo da própria 

ciência jurídica. 

A característica epistemológica da Escola Histórica do Direito alemã é a própria 

compreensão cultural do Direito, consequente dessa escola, como sendo uma 

expressão sociocultural, do “espírito do povo”, fazendo do direito uma realidade 

histórico-cultural que se manifesta na vida sempre condicionado à sua própria 

realidade (cultural e histórica). Ora, o cientificismo, característica da modernidade, que 

se identifica pela confiança absoluta, dogmática, depositada na ciência moderna e na 

adoção do método científico (observação, descrição e análise lógica), próprio das 

ciências empírico-naturais como única metodologia válida, faz desse sistema 

conceitual que é o Direito, um ser dotado de uma imanente e essencial racionalidade. 

Constitui-se então essa ciência do direito uma unidade ideal-racional, auto 

subsistente, fechada em si mesma e completa na plenitude lógica do sistema 

normativo, que não admite a existência de lacunas, tratando-as como meras 

aparências, pois ou se referem a casos não jurídicos, portanto, fora do sistema 

jurídico, ou significam um insuficiente conhecimento. Essa metodologia é, portanto, 

uma construção conceitual da matéria jurídica, que se dá por meio de interpretação e 

com a aplicação do método científico, sem todavia se contentar em fazer uma mera 

síntese lógica expositivo-descritiva das normas legais, mas pretendendo obter a 

específica objetividade do direito mediante uma análise racionalmente lógica e 

conceitual-sistemática, que leva a definir a estrutura imanente dos ‘corpos jurídicos’, 
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para assim descobrir as ‘naturezas jurídicas’, as quais objetivavam essencialmente os 

institutos e as relações jurídicas reguladas pelas normas positivas. Isso, no fundo, se 

traduz em subsumir esses institutos e relações às entidades conceituais que eram 

pressupostas e se definiam no sistema. 

Esse sistema, então, começa a apresentar um dos elementos que mais tarde 

se tornará uma das características mais relevantes do positivismo jurídico, a 

preocupação com o aspecto formal, em detrimento do conteúdo. Esse método da 

escola histórica representa a tentativa de romper com o jusnaturalismo e permite o 

desenvolvimento do formalismo, que ao ser extremado, prepara o caminho para o 

nascimento do positivismo jurídico normativista, até hoje utilizado por muitos juristas. 

A Hermenêutica tem o caráter criativo da interpretação, o que é radicalizado na 

jurisprudência dos conceitos. A ideia de que a ciência é a fonte última do direito, e não 

é o legislador, não é o juiz e nem tão pouco o jurista a fonte do direito, mas sim a 

Ciência que é a produtora material e formal do sistema jurídico a partir da produção e 

validade da norma jurídica. Esse produtor da ciência jurídica, esse conhecedor e 

entendedor do conteúdo dessa ciência é um intérprete que pertencia sempre à elite 

cultural, eram os assessores do Imperador, sempre ideologicamente a serviço da 

aristocracia e contra a burguesia o que criou um embate social na época. A tarefa 

daquela ciência do direito então passou a ser uma produção dogmática superior do 

direito, onde as definições, as normas e os sistema jurídico funcionam de modo ideal 

e científico. Diferente do que acontecia no ambiente social de disputa pelo poder e 

confronto de ideologias. Fato é que a elite cultural confrontada diretamente por uma 

elite social burguesa era a indicação de uma revolução social por vir. 
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2.7 Jurisprudência dos Valores (século XIX) 

Na segunda metade do século XIX seguindo os esforços da Escola Histórica 

de Hugo e Savigny, o estudo histórico do direito romano tal como foi empreendido por 

Rudolf von Jhering conduziu gradualmente uma mudança de perspectiva no sentido 

de uma visão funcional do direito que se torna dominante por volta do final do século 

XIX. Essa escola dos valores critica a da jurisprudência dos conceitos pelo seu 

dogmatismo exacerbado e, segundo a nova concepção, o direito não constitui um 

sistema mais ou menos fechado que os juízes devem aplicar usando os métodos 

dedutivos, mas sim um sistema que parte de textos devidamente interpretados. Aqui 

o Direito passa a ser um meio do qual serve o legislador para atingir seus fins e 

promover certos valores – daí a denominação da escola. 

Jhering foi discípulo de Puchta e na primeira fase do seu pensamento, antes 

de converter-se a uma jurisprudência pragmática de perspectiva sociológica que 

passa a se chamar de Jurisprudência dos Interesses, trabalha com os conceitos, 

dentro do método histórico natural da ciência do direito e seus estudos fazem parte, 

nessa sua primeira fase, da Jurisprudência dos Conceitos. Assim como na “Espírito 

do Direito Romano”, onde o direito é um organismo, e lhe são atribuídas qualidades 

de um produto da natureza, já que ainda existia um modo de pensar das ciências da 

natureza, defendia, via de regra, o direito como um organismo, com força motora 

própria, muito embora também o apresentasse como máquina, cuja força motora é 

externa. Para Jhering, tal como o químico, o jurista deve conhecer os elementos 

fundamentais do seu campo de estudo e as suas formas de combinação numa 

química jurídica analisando os corpos singulares, reduzindo-os aos seus elementos 

fundamentais, e buscando assim os princípios segundo os quais se produzem as 

combinações químico-jurídicas. O jurista deve analisar os corpos jurídicos, reduzindo-

os aos seus elementos puros, estudar as causas e as formas de combinação, 

descobrir as relações e reações entre os vários elementos, para poder, por sua vez, 

recompô-los e reconstruí-los sobre outra base e forma. 

Sustentava assim um método indutivo baseado na decomposição dos institutos 

jurídicos particulares e das normas jurídicas em seus elementos lógicos e na sua 

posterior recomposição, numa combinação lógica de conceitos que permitiria, 

inclusive, a criação de novas proposições jurídicas a partir do próprio direito, o que se 
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deduz quando diz que os “conceitos são produtivos”, ou seja, eles acasalam e geram 

novos conceitos. Assim, a partir da observação do real e da elaboração lógica dos 

resultados dessa observação empírica, extraímos os princípios gerais subjacentes 

aos fatos observados que, logicamente combinados, produzem novos princípios e 

teorias que por sua vez produzem conhecimentos novos sobre a realidade. 

A partir de meados do século XIX, entre 1861e 866 Jhering publica em um 

periódico local, anonimamente, um texto: Cartas confidenciais de um desconhecido 

aos Editores do Tribunal Prussiano111, onde satiriza e ridiculariza os seguidores da 

metodologia conceitual da jurisprudência defendida por seu professor Puchta. Eis aqui 

a virada no pensamento de Jhering que passa a uma jurisprudência pragmática 

trazendo as ideias evolucionistas de Darwin para o organismo do direito, abandonado 

a analítica do direito e entrando no campo da chamada economia jurídica no sentido 

de resolver os problemas apresentados no caso concreto e não teorizar a respeito. 

Diferentemente de seu mestre Puchta, na verdade quase que ao contrário, que 

parte de um conceito supra positivo de conteúdo ético-jurídico para deduzir todos os 

outros conceitos, Jhering, com sua visão, agora, das ciências naturais, afasta esse 

pressuposto e parte dos fatos e fenômenos particulares para induzir os conceitos. À 

ciência do Direito compete, pelo que Jhering denomina método histórico-natural 

facilitar o entendimento por meio da simplificação da matéria, revelando os “corpos 

jurídicos” que são conceitos fundamentais simples. Explica ainda o seu pensamento, 

pensamento comparando-o ao alfabeto de uma língua - um conjunto de elementos 

simples cujas unidades (letras) em diferentes combinações, permitem a elaboração 

de palavras. Assim como as palavras são combinações desses elementos simples, as 

teorias do direito podem ser melhor entendidas se decompostas em elementos mais 

simples. Assim a técnica, em matéria de direito, é facilitar o seu conhecimento por 

meio da simplificação. 

  

                                            

 

111 GUERRA FILHO, Willis Santiago; CARNIO, Henrique Garbellini. Teoria da Ciencia Jurídica. 2a ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009, p. 65-67. 
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2.8 Jurisprudência dos interesses (século XIX e XX) 

Numa das tentativas de conciliação entre segurança jurídica e justiça a 

Jurisprudência dos interesses, que se consolidou na teoria germânica na primeira 

metade do século XX, parte da Jurisprudência alemã procurou um equilíbrio entre as 

tendências formalistas tradicionais e as ideias sociológicas então renovadoras, sendo 

que essa busca de adaptar o normativismo dominante a algumas ideias de cunho 

mais teleológico deu origem à Jurisprudência dos interesses. Essa corrente, cujo 

próprio nome mostra, veio em contraposição à tradicional Jurisprudência dos 

conceitos, é uma das mais conhecidas das escolas teleológicas e que teve maior 

influência na prática jurídica com um de seus expoentes - Philipp Heck, que no início 

do século XX e, inspirado pelo finalismo das últimas obras de Jhering, sustentou que 

a função da atividade judicial era possibilitar a satisfação das necessidades e dos 

interesses da vida presentes em uma comunidade jurídica. 

Logo após a unificação da Alemanha, o positivismo científico da escola 

pandectística foi gradualmente cedendo espaço a um positivismo legalista, baseado 

no estudo das leis elaboradas nas últimas décadas do século XIX e esse legalismo, 

que se opunha ao romanismo dos pandectistas, na prática faz pouco mais que aplicar 

a metodologia da jurisprudência dos conceitos ao direito legislado, e surge sob 

profundas críticas, já que as teorias de cunho teleológico e sociológico promoveram 

nessa mesma época uma profunda revisão acerca do sentido do direito e do papel 

dos juristas. As teorias teleológicas vêm nessa esteira de entender a finalidade última 

do direito, para essa escola, os interesses da sociedade. Teleologia, do grego telos, 

significa finalidade, portanto o estudo filosófico dos fins, isto é, do propósito, objetivo 

ou finalidade, como essa escola dos interesses.  

Assim, nesse contexto histórico, Heck entendia que a Jurisprudência, a Ciência 

do Direito, e, em particular, a decisão judicial dos casos concretos, é a satisfação de 

necessidades da vida, dos desejos e das aspirações do homem, tanto de ordem 

material como ideal, existentes na sociedade. São esses desejos e aspirações que 

ele chama de interesses e essa escola se caracteriza pela preocupação de não perder 

de vista esse objetivo nas várias operações a que tem de proceder na elaboração dos 

conceitos. 
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Nos passos de Jhering, a Jurisprudência dos Interesses partia do pressuposto 

que as normas jurídicas eram uma resposta social aos conflitos de interesses e, nessa 

medida, a relação entre interesses e normas era dupla pois, por um lado, as normas 

eram produtos dos interesses sociais e, por outro, elas tinham como objetivo regular 

os conflitos de interesses. Com isso, os interesses deveriam ser vistos tanto como 

causas quanto como objetos das normas. Esse dúplice aspecto conduz o pensamento 

jurídico a investigar historicamente os interesses que levaram à produção e 

interpretação especiais de determinada norma jurídica, pois a interpretação deverá 

sempre levar em consideração que o seu objetivo era satisfazer os interesses que a 

determinaram naquele momento histórico e, além das causas, os interesses também 

são objetos de valoração por parte das normas, pois elas ordenam os interesses 

conflitantes na tentativa de promover certos valores socialmente relevantes. 

Para Heck, a finalidade das normas é garantir os interesses que ela julgou mais 

valiosas, assim, a interpretação não se pode limitar à mera reconstrução histórica dos 

interesses causais, mas deve sim promover a realização prática do equilíbrio de 

interesses que a norma visa a garantir – o que exige um estudo teleológico, um 

pensamento em conformidade com os objetivos últimos da norma. Como a sociedade 

encontra-se em constante transformação, uma pesquisa histórica que se limite a 

identificar os interesses originais que motivaram a criação de uma norma pode levar 

a soluções que não mais satisfazem os valores que a própria norma visava a garantir, 

pois a própria forma de garantir o interesse pode ter sido modificada com o tempo. 

Assim, é preciso corrigir as ideias apuradas historicamente e reelaborar 

constantemente os conteúdos das normas, com o objetivo de adequá-las às novas 

realidades sociais. 

Evidente aqui a admissão de elementos sociológicos e antropológicos que 

possam servir como base para que se ofereça proteção adequada aos interesses que 

a própria norma visa proteger. Para Heck o juiz não deve considerar os interesses 

concretos na sua complexidade total e sua real existência, mas sim partes desses 

interesses que sejam uteis ao ordenamento jurídico112. Assim, a Jurisprudência dos 

                                            

 

112 PESSÔA, Leonel Cesarino. A teoria da interpretação jurídica de Emilio Betti. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris Editor, 2002. 
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interesses não defendia, como o movimento do direito livre, uma análise do direito 

espontaneamente criado pela sociedade, suas preocupações sociológicas vinham a 

par de uma forte dimensão legalista. Toda decisão judicial deve ser interpretada como 

um limite entre os interesses contrapostos através de juízos de ideias e do valor 

contido na própria lei. 

Portanto, face a um caso concreto, a jurisprudência dos interesses remete à 

ponderação de acordo com critérios de avaliação explícita ou implicitamente contidos 

na lei, diverso das escolas sociológicas que propunham formas até antilegalistas de 

encontrar o direito. A jurisprudência dos interesses trabalhava dentro dos limites do 

normativismo e assim, embora nem sempre se decida com base na letra da lei, mas 

respeitaria a avaliação dos interesses legalmente estabelecidos por ela e a partir dela 

para um construtivismo que não era o da dedução conceitual típica da pandectística, 

mas sim o da análise das valorações legais e de sua extensão a casos não previstos. 

 

2.9 Jurisprudência Contemporânea 

O esforço de pensar cientificamente o direito já estava presente em Savigny, 

especialmente a ideia de sistema que inspira todas as fases do seu pensamento e 

que é uma das principais características do pensamento moderno como em Luhmann. 

No século XIX, essa busca de sistematicidade conduziu o direito moderno por duas 

grandes vertentes. De um lado, o iluminismo modernizador buscou sistematizar o 

próprio direito positivo, inspirando assim os movimentos de codificação. O principal 

exemplo dessa perspectiva é a do direito francês, em que a modernização e 

racionalização das próprias normas gerou um saber técnico, que se concentrava 

apenas na aplicação prática de um direito positivo cuja sistematicidade era 

pressuposta pelos seus operadores. Uma outra foi a do historicismo germânico, que 

se opunha ao racionalismo iluminista, por meio da afirmação de uma espécie de 

primado da tradição, que o aproxima de certos valores pré-modernos, especialmente 

de um jusnaturalismo que afirma a historicidade como um critério de legitimidade. 

Dessa concepção herdamos a ideia de que o direito não resulta das escolhas 

legislativas, mas que é fruto da vontade de um povo, revelada em sua própria história, 

e que por isso ele não pode ser encontrado em uma razão abstrata e universal. Assim, 

embora o historicismo se oponha ao jusracionalismo, ele não é propriamente 
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positivista, na medida em que afirma ser natural a validade dos ordenamentos 

historicamente construídos. 

Com a crise da modernidade jurídica e a falência do modelo positivista, um 

reexame necessário e urgente com novos tratamentos cognitivos ao fenômeno 

jurídico para entendê-lo como um sistema plural, multidisciplinar, num novo paradigma 

de pensamento jurídico que, alguns autores chamam de pós-positivismo. Essa 

construção doutrinária da normatividade dos princípios vem trazer uma solução da 

antiga antinomia do Direito Natural e Direito Positivo. 

Como vimos ao longo dessa análise histórica das escolas do pensamento 

jurídico, num primeiro momento, na fase jusnaturalista, os princípios eram mero 

reconhecimento de uma dimensão valorativa ao conceito de justiça advindos de uma 

abstração ideal, sem normatividade, entendidos como axiomas jurídicos, ou seja, um 

aforismo – uma ideia que encerra um preceito moral. A Escola Histórica inicia a 

teorização de princípios, e se desenvolve no positivismo jurídico, que deixam de ser 

ideias, abstrações do ideal sem nexo com o real, e passam a ser fontes dos códigos, 

fontes normativas subsidiárias. Com o fim do jusnaturalismo os princípios passam a 

ser recebidos como postulados derivados das próprias leis, pautas programáticas 

supralegais, mas sem a normatividade devida. 

A partir das ideias de Dworkin, Müller e Alexy a força e a normatividade aso 

princípio de direito tomou corpo e a novidade com temporânea é que o pós-positivismo 

jurídico concebe princípios com uma dimensão normativa inédita, dotados de eficácia 

formal e material, assim o critério de validade das normas jurídicas deixa de ser 

meramente formal da estrutura de subsunção das regras e passa a exigir uma 

adequação material aos valores representados pelos princípios jurídicos. Assim a 

dogmática jurídica não pode ser estanque e se fechar em um método estritamente 

técnico, mecanicista e lógico formal como tinha feito até agora. Agora os valores 

inseridos nos textos legais passam a ser dotados de plena e imediata normatividade 

onde a solução do caso concreto deve estar em consonância com os princípios a ele 

relacionado sob pena de invalidade. 

E é nesse ambiente teórico de normatividade de princípios que surgem as 

modernas constituições, como a nossa de 1988 onde os princípios não são mais 

meros ideais almejados ou fontes supletivas de integração e interpretação, mas 
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passam a vigorar como normas jurídicas principais e como mandamentos de 

maximização dessas normas. 

A marca distintiva do pensamento jurídico contemporâneo que aparece em 

autores como Josef Esser e Ronald Dworkin que antecederam Drier e Robert Alexy e 

aqui no Brasil Guerra Filho e Paulo Bonavides, repousa exatamente na ênfase dada 

ao emprego de princípios jurídicos, princípios esses positivados no ordenamento 

jurídico de forma explícita ou implícita nas Constituições Federais dos Estados. Isso 

supera definitivamente o legalismo que permaneceu no positivismo normativista de 

Kelsen e Hart entre outros autores que entendiam as normas gerais de direito positivo 

se reduziam ao que hoje entendemos como regras conforme a teoria jurídica anglo-

saxônica, ou seja, normas que permitem realizar uma subsunção dos fatos por ela 

regulados imputando determinada sanção. 

Os Princípios, por sua vez, estão em um nível superior de abstração, sendo 

entre eles, igualmente hierarquicamente superiores, dentro da compreensão do 

ordenamento jurídico como uma “pirâmide normativa" ou hierarquia legal113 da Escola 

positivista austríaca, liderada por Hans Kelsen, e, se eles não permitem uma 

subsunção direta de fatos, isso se dá indiretamente, colocando essas regras sob o 

seu "raio de abrangência”, concretizando-as até o ponto em que se dá sua aplicação, 

por meio de sentenças, decretos, portarias ou outro comando legal. 

Verificamos, todavia, que os princípios podem se contradizer entre si, sem que 

isso faça qualquer um deles perder a sua validade jurídica e ser derrogado. É 

exatamente numa situação em que há um “conflito” entre princípios. Lembrando que 

entre princípio e regras não há conflito, pois, os princípios, mais abrangentes, têm 

sobreposição às regras que são menos abrangentes, portanto mais específica e 

rígidas. Nesse caso de embate entre princípios é que o chamado princípio da 

proporcionalidade mostra sua grande significação, pois é o critério para solucionar da 

melhor forma tal conflito, otimizando a medida em que se acata um e desatende outro 

princípio. 

                                            

 

113 “Hierarquia do legal”, ou seja, a proposta de escalonamento normativo de um aluno de Kelsen por 

ele adota em sua obra Teoria Pura do Direito. 
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Esse papel lhe cai muito bem pela circunstância de se tratar de um princípio 

extremamente formal e, à diferença dos demais, e de não haver um outro que seja o 

seu oposto em vigor em um verdadeiro ordenamento jurídico, daí a necessidade de 

se adequar o tradicional entendimento mecanicista, “newtoniano”, ainda predominante 

em Direito, à nova imagem do mundo surgida com a física relativista e quântica, no 

século XX, para entender, que o princípio da proporcionalidade requer o que ele 

preconiza – uma “curvatura do espaço constitucional” e também do jurídico, a fim de 

perceber que uma norma do topo da pirâmide normativa, melhor explicando, aquela 

que consagra o princípio da proporcionalidade, atua ali onde está o seu fundamento, 

que é a sua “base”, alterando-a, e, também entender, com os princípios quânticos da 

indeterminação e complementariedade, que esta norma – que bem pode ser tida como 

fundamental no sentido kelseniano - o princípio da proporcionalidade, tanto é (ou pode 

ser) princípio como regra, possuindo uma estrutura que viabiliza a subsunção de 

situações jurídicas de colisão de princípios, sem com isso se tornar, propriamente uma 

regra, pois há de ser entendido, antes e seguindo o modelo de Husserl, como o 

“princípio dos princípios” nas palavras de Guerra Filho, aquele que organiza a 

compreensão e aplicação ótima (otimizada) de um conjunto de normas, de juízos, 

contraditórios, tratando-os como contrários e compatíveis entre si. 

Fato é que os princípios realmente estão em um nível maior de abstração que 

é superior às regras, e, se não autorizam uma subsunção direta dos fatos como as 

regras, o fazem de forma indireta, pois colocam todas as regras desse ordenamento 

sob sua área de abrangência, sob seu raio de abrangência como explica Santiago 

Guerra e, para entender como podem ser albergados, numa mesma Constituição, 

tamanha pluralidade valorativa como acontece em um sociedade democrática, sem 

adesão a uma moral ou ideologia única, como ocorre naquelas tidas por mais 

modernas - com possibilidade de que convivam de maneira minimamente harmônica, 

resolvendo suas contradições, é preciso que se leve em conta essa inovação 

marcante do pensamento jurídico contemporâneo, que se faz notar em autores como 

Ronald Dworkin, Drier, Robert Alexy e Santiago Guerra. 

Esta inovação repousa precisamente no reconhecimento do caráter 

diferenciado das normas que consagram, diretamente, os objetivos maiores contidos 

na formulação e estruturação do Estado Democrático e os diversos direitos 

fundamentais que lhe são inerentes. Disso, resulta o seu reconhecimento como 
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princípios jurídicos, positivados no ordenamento jurídico, quer explicitamente - em 

geral, na constituição -, quer através de normas onde se manifestam claramente, para 

o tratamento dos problemas jurídicos. 

 

2.10 Princípio da Proporcionalidade 

O princípio da proporcionalidade, na sua forma atual, é normalmente descrito 

pela doutrina alemã como um conjunto de três subprincípios: adequação, necessidade 

e proporcionalidade em sentido estrito. A terminologia utilizada para se referir a esses 

elementos que compõem o princípio da proporcionalidade é variável. O ministro 

Gilmar Mendes chama esses critérios de pressupostos ou requisitos. Como veremos 

a seguir, Robert Alexy os chamará de máximas, já Canotilho se refere a eles como 

subprincípios constitutivos. Embora sejam diversas as terminologias, há um consenso 

entre esses autores em admitir que o princípio da proporcionalidade é formado pela 

combinação dos três elementos citados que analisaremos a tempo, cada um deles em 

particular. 

Em nosso contexto histórico social de um Estado Social Democrático de Direito 

como coloca Santiago Guerra, “as normas de direito privado não são de se considerar 

um esteio de interesses individuais como um fim em si mesmo justificado, mas devem 

antes promover o ordenamento funcional desses interesses com aqueles outros, quer 

de natureza coletiva, social ou "difusa", quer de natureza propriamente geral, 

pública.”114. 

Para os jusnaturalistas os princípios eram concebidos com o reconhecimento 

de uma dimensão valorativa correspondente ao conceito de justiça e baseados numa 

dimensão abstrata e ideal no dever ser, sem normatividade concreta. Para os 

positivistas os princípios deixam de ser entendidos como ideias e passam a configurar 

nos códigos como fontes normativas subsidiarias das leis e regras, postulados 

derivados das próprias leis. A força e normatividade dos princípios iniciada por Ronald 

                                            

 

114 GUERRA FILHO, Willis Santiago – artigo publicado em 10.05.2003 e republicado em 2005 na 

revista Mundo Jurídico www.mundojuridico.adv.br, sob o título O Princípio da Proporcionalidade em 
Direito Constitucional e em Direito Privado no Brasil -  acessado em novembro de 2013. 

http://www.mundojuridico.adv.br/
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Dworkin115 desencadeia na teoria contemporâneas dos princípios que afirma sua 

normatividade plena – dotados de eficácia formal e material e o critério de validade 

das normas jurídicas deixa de ser meramente formal e a aplicação do direito ao caso 

concreto deixa de ser estática pois os valores inseridos no texto legal passam a ser 

dotados de plena normatividade. 

Nesse momento “pós positivista” em que surgiram as modernas constituições 

como a do Brasil que trazem em seu texto não mais meros ideais a serem almejados 

nem meras fontes supletivas de integração e interpretação, mas sim normas jurídicas 

sob a forma de princípios que embasam normas sob forma de regras, o problema aqui 

enfrentado é a emergência de um princípio entendido como norma, integrador do 

sistema jurídico, como máximo da justiça equidade e equilíbrio do sistema pensado 

com a máxima da dignidade da pessoa humana. No caso de colisão entre princípios 

a racionalização acerca da deia de proporcionalidade é a solução democrática ideal 

encontrada na máxima da proporcionalidade, um princípio formal e material 

construtivo e fundamental pressuposto na reunião entre o Estado de direito e a 

democracia. 

Para entender e operar o Direito no âmbito de um estado democrático 

contemporâneo, ou em um estado social democrático como querem alguns, a questão 

de conflitos entre princípios e direitos dotados de fundamentalidade deve ser 

enfrentada, pois a estes últimos se deve igual obediência pois ocupam a mesma 

posição hierárquica normativa dentro do sistema jurídico. 

Não se pode confundir o princípio da proporcionalidade e seus subprincípios 

com regra, apesar de passível de subsumirem fatos e questões jurídicas como coloca 

parte da doutrina116. Entendemos o princípio da proporcionalidade diverso da 

definição de regra, formal e materialmente, assim como difere do princípio da 

razoabilidade que se consubstancia na proibição do absurdo em direito, da 

impossibilidade de se executar o despropositado, sem finalidade juridicamente 

plausível nem justificável. A proporcionalidade que se traduz na proibição de excessos 

                                            

 

115 Taking Rights Seriously (1977); A Matter of Principle; Law's Empire (1986 
116 Luis Virgílio Afonso da Silva. O proporcional e o Razoável, in Revista dos Tribunais, volume 789, 

2002. 
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se presta para escolher o meio mais adequado, mais exigível e respeitoso à dignidade 

humana no atingimento de determinada finalidade. 

 Sobre essa distinção, ainda, a explicação de Santiago Guerra falando da 

própria formulação da proporcionalidade do Tribunal Constitucional alemão 

(Entscheidungen der Bundesverfassungsgericht, 1971, p. 316)117: 

 "O meio empregado pelo legislador deve ser adequado 
e exigível, para que seja atingido o fim almejado. O meio é 
adequado, quando com seu auxílio se pode promover o 
resultado desejado; ele é exigível, quando o legislador não 
poderia ter escolhido outro igualmente eficaz, mas que   seria 
um meio não-prejudicial ou portador de uma limitação menos 
perceptível a direito fundamental". 

 

 As demais manifestações do princípio da proporcionalidade, por sua vez, já 

apresentam um grau bem maior de concreção, especialmente aquele referente à 

"adequação", sendo que isso talvez leve à possibilidade de subsumir a eles fatos 

diretamente; como não ocorre com nenhum outro princípio, por exemplo em caso de 

abuso de poder. Essa peculiaridade o torna isento à crítica que se faz ao uso de 

princípios no raciocínio jurídico, de que assim o direito é visto de uma perspectiva 

deformante, "de cima para baixo", quando as leis é que fornecem o ponto de vista 

adequado e normal, "de baixo para cima": o "mandamento" ou "máxima da 

proporcionalidade", ao mesmo tempo em que ocupa o posto mais alto na escala dos 

princípios, por ser o mais abstrato deles, e que resolve o problema de sua 

contraposição, contempla, igualmente, a possibilidade de "descer" à base da pirâmide 

normativa, informando a produção daquelas normas individuais que são as sentenças 

e as medidas administrativas. 

Assim, enquanto o conflito de regras se configura em uma antinomia a ser 

solucionada pela perda de validade de uma delas em preferência da outra, deixando 

de ser cumprida uma para se dar cumprimento integral da outra conforme a 

hermenêutica clássica, as colisões entre princípios resultam numa forma diferente de 

                                            

 

117 Willis Santiago Guerra, artigo:  Ainda (E Enquanto For Preciso) Sobre o Princípio Constitucional da 

Proporcionalidade, in revista jurídica da Unifacs, edição de julho de 2007. 
http://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicao_julho2007/convidados/con2.doc 

http://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicao_julho2007/convidados/con2.doc
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“hermenêutica”, de solução, de interpretação integrativa entre eles - onde ocorre o 

privilégio de um princípio sobre outro sem que isso implique no desrespeito completo 

do outro. Não há princípio que possa pretender ser acatado de forma absoluta, pois 

possuem a característica da relatividade, e uma obediência unilateral e irrestrita de 

determinada norma numa dimensão particular ou individual, pode acabar por infringir 

uma outra coletiva ou defensora de valores difusos, por exemplo. Daí Guerra Filho 

colocar que há uma necessidade lógica e até mesmo axiológica de se postular um 

princípio de relatividade – que é exatamente esse princípio da proporcionalidade, para 

que se possa respeitar tais normas princípios tendentes a colidir nas operações 

concretas do direito118. 

Eis o porquê Guerra Filho denomina-lo de "princípio dos princípios", um 

verdadeiro principium ordenador do direito. A circunstância de ele não estar previsto 

expressamente na Constituição de nosso País não impede que o reconheçamos em 

vigor também aqui, seguindo a lição desse autor, invocando o disposto no § 2º. do art. 

5º. Da nossa Constituição Federal que assim preceitua: "Os direitos e garantias 

expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados. ”  

O princípio da proporcionalidade, indubitavelmente, consagra uma garantia, a 

que como é o próprio princípio em relação aos outros é também uma “garantia das 

garantias”, pois só por meio de sua aplicação é que se pode compatibilizar, 

concretamente, todos os outros princípios, dos quais decorrem direitos e garantias 

fundamentais e em especial a o da dignidade da pessoa humana. O conteúdo do 

princípio da proporcionalidade, esse, da mais alta abstração, diferentemente do que 

ocorre com outros princípios de mesmo nível, não é tão somente formal pois no 

momento a se decidir sobre a constitucionalidade de alguma situação jurídica revela-

se apto a subsumir fatos jurídicos de forma direta. 

Apesar de extremamente formal, e diversamente dos demais, não existir um 

outro que lhe seja oposto em um ordenamento jurídico democraticamente legitimado, 

ainda o seu conteúdo não é tão somente formal. Seu conteúdo material se revela na 

                                            

 

118 Willis Santiago Guerra Filho, artigo: “Notas sobre o Princípio da Proporcionalidade” 



130 

 

medida em que ele se faz necessário para resolver alguma situação jurídica ou ato 

normativo no próprio âmbito do processo constitucional. 

A proporcionalidade deve ser entendida como um mandamento de otimização 

do respeito máximo a todo direito fundamental, em situação de embate com outro 

princípio, na medida do jurídico e faticamente possível. Esse seu conteúdo como 

explica Santiago Guerra119 se reparte em três "princípios parciais": o denominado 

"princípio da proporcionalidade em sentido estrito" ou "máxima do sopesamento", o 

"princípio da adequação" e o "princípio da exigibilidade" ou da "máxima (ou 

mandamento) do meio mais suave" . 

Existe uma íntima conexão entre o princípio da proporcionalidade e a 

concepção do ordenamento jurídico como formado por princípios e regras, 

subespécies de normas, ideia moderna, onde tais princípios podem se converter em 

direitos fundamentais - e vice-versa. Robert Alexy120 ao atribuir o caráter de princípio 

a normas jurídicas faz com que, logicamente, reconheçamos a ideia de “sopesamento” 

dos princípios e direitos fundamentais, bem como dos interesses e bens jurídicos nos 

quais esses princípios se expressam e, quando em contradição, esperam uma 

solução que maximize o respeito a todos os envolvidos no conflito. 

Daí ser dito que as regras se fundamentam nos princípios e esses princípios 

não fundamentam nenhuma ação mas existe neles a referência direta a valores pelo 

seu mais alto grau de generalidade e abstração. Fato é que os princípios trazem em 

si mandamentos de otimização conforme consagrada explicação de Alexy121, ou seja, 

que sejam cumpridos na medida das possibilidades fáticas e jurídicas que se 

apresentarem no caso concreto – o que já remete de imediato à proporcionalidade 

que é a própria expressão desse mandamento de considerar uma gradação no 

cumprimento da norma por ele determinada, incluído aí mesmo o próprio princípio da 

proporcionalidade. 

                                            

 

119 GUERRA FILHO, Willis Santiago; CARNIO, Henrique Garbellini. Teoria da Ciencia Juridica.2ª. ed.  

–São Paulo: Saraiva, 2009. 
120 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva – São Paulo: 

Malheiros, 2011, p.93-94 
121 Idem, Op.Cit. p.90. 
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Para Guerra Filho, a solução democrática para um caso difícil, assim como para 

a solução de um “conflito” ou melhor dizendo, para os casos em que os princípios 

colidem, se dá pela racionalização e uso da regra da proporcionalidade. 

Esse princípio cuja especialidade o diferencia dos demais tanto pelo seu 

conteúdo formal como material, um princípio construtivo e fundamental, não explicito 

no texto constitucional, mas pressuposto elementar na união entre Estado de Direito 

e Democracia, cuja função hermenêutica é hierarquizar122, nas situações concretas 

de conflitos, todos os demais princípios a serem aplicados, fornecendo assim, a 

unidade e consistência desejadas pelo sistema constitucional normativo. 

A proporcionalidade é uma exigência cognitiva, de elaboração lógico racional 

do Direito voltado a garantir a paz e a justiça e não se pode falar nem aceitar a ideia 

de “fungibilidade” entre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como 

colado por alguns autores, ainda mais em se falando de metodologia de interpretação 

constitucional que se socorre o operador do direito na insuficiência da tradicional 

hermenêutica. Aqui novo paradigma de interpretação normativa em sede de direitos 

humanos deve estabelecer a proporcionalidade como “princípio dos princípios” para 

a melhor solução e adequação dos entendimentos e como ferramenta logica-jurídica 

para dimensionar e ponderar as normas no sentido de defesa e manutenção do núcleo 

de validade da dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade garante que 

nenhuma restrição a direitos fundamentais tome dimensões desproporcionais com o 

risco de desconsiderarmos esse núcleo protegido - o da dignidade da pessoa humana. 

Nos dizeres já consagrados, é “uma restrição às restrições”, ou seja, a decisão deve 

passar pelos exames da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em 

sentido estrito, subprincípios da proporcionalidade. Em sede de interpretação das 

normas constitucionais não perdemos de vista as formas tradicionais de interpretação 

através dos seus elementos gramaticais, históricos, teleológico e sistemático, mas 

garantimos com a proporcionalidade o sopesamento necessário para a defesa dos 

direitos humanos. 

                                            

 

122 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da Ciência Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 
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O fundamento dos direitos humanos é edificado em marcos específicos – o 

histórico: no pós-guerra (2ª Guerra Mundial) e na redemocratização (Constituição 

Federal de 1988); o filosófico do pós-positivismo; e o teórico da mudança de 

paradigma na teoria jurídica que não surge com o ímpeto da destruição e sim da 

desconstrução como o objetivo de superação do conhecimento convencional. Esse 

novo direito constitucional inicia sua trajetória guardando deferência relativa ao 

ordenamento positivo, mas nele reintroduzindo as ideias de justiça e de legitimidade. 

Assim, o denominado “pós-positivismo jurídico” se apresenta como uma 

solução do embate clássico, como um terceiro momento em relação ao positivismo e 

jusnaturalismo, de forma que ponderadamente não destrata as demandas do Direito 

por clareza, certeza e objetividade, mas não o concebe desconectado de uma filosofia 

de valores morais, éticos, estéticos e políticos. Não se pôde continuar com a 

separação entre Direito, moral e política, pois impossível tratá-los de forma estanque 

e achar soluções simples em divisões das ciências autônomas. Com isso não 

negamos a especificidade do objeto de cada um desses domínios, mas entendemos 

que a realidade requer uma multidisciplinaridade para garantir a eficácia das funções 

sociais do direito. 

A dogmática da interpretação constitucional clássica de método meramente de 

subsunção, com a predominância de regras e de solução previamente concebida pelo 

legislador onde o intérprete não tem a opção de ponderar escolhas próprias impede a 

busca adequada por uma solução proporcional, mais eficaz, justa e adequada a cada 

caso, ainda mais em se tratando de normas constitucionais de direitos humanos com 

especificidades como sua superioridade jurídica em relação ao resto do sistema, a 

natureza da sua linguagem, o seu conteúdo específico e o caráter político de sua 

normatização. Com isso nos colocamos no sentido de que, por essas especificidades, 

a interpretação de normas constitucionais é específica, especial em relação à 

hermenêutica comum das normas contidas em regras infraconstitucionais, estas sim, 

mais específicas e que facilmente submetem fatos à subsunção. 

Assim, pois, caminham os novos métodos de interpretação constitucional. O 

método tópico-problemático de interpretação de Theodor Viehweg em sua tópica e 

jurisprudência cujas premissas são o caráter prático da interpretação constitucional, o 

caráter aberto, fragmentário ou indeterminado da lei constitucional e a preferência pela 

discussão do problema, ou seja, uma interpretação como um processo aberto de 
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argumentação onde os interpretes se servem de vários “topói”,  ou pontos de vista – 

lugares comuns de argumentação jurídica filosófica, sujeitos à prova das opiniões prós 

ou contras, a fim de descobrir e construir, dentro das várias possibilidades derivadas 

da polissemia123 de sentido do texto constitucional, e assim alcançar a interpretação 

mais conveniente para cada caso. 

O Método Normativo Estruturante de Friedrich Müller que se propõe à tarefa de 

“interpretar-concretizar” a norma constitucional, momento em que o intérprete-

aplicador deve considerar tanto o texto que é para o autor o programa normativo, 

assim como considerar os dados coletados decorrentes da investigação da realidade 

que ele considera o domínio normativo. Para Müller o texto é apenas a “ponta do 

iceberg” do entendimento da norma, autor concretista, mas que coloca a diferença de 

que a norma a ser concretizada não está inteiramente no texto, mas na confluência 

entre texto e realidade. 

O método comparativo de Peter Häberle onde a interpretação comparativa 

pretende captar a evolução da conformação, diferenciada ou semelhante, de institutos 

jurídicos, normas e conceitos nos vários ordenamentos jurídicos no tempo e no 

espaço, com o intuito de esclarecer o significado atribuído a determinados enunciados 

linguísticos do texto utilizados na formulação de normas jurídicas. 

O método Hermeneutico-Concretizador de Konrad Hesse onde a leitura do 

texto constitucional deve se iniciar pela pré-compreensão de seu sentido o que 

demanda a atividade criativa do intérprete, diferente do método tópico-problemático 

pois pressupõe o primado da norma (pré-compreendida) sobre o problema; e diferente 

do tópico que parte do problema para a norma. 

O método Científico-Espiritual de Rudolf Smend onde a interpretação deve 

compreender a Constituição como uma “ordem de valores” e como “elemento do 

processo de integração”, assim inicialmente fundamental é a pesquisa do “conteúdo 

                                            

 

123 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª. ed., 

Coimbra: Almeida, 2003, p. 121. 
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axiológico subjacente ao texto”, pois somente assim se chegará a entender e a obter 

a “captação espiritual” desse conteúdo específico. 

Para Forsthoff, a interpretação da carta maior não se distingue da exegese das 

leis comuns, e, por isso, para compreender o significado das normas constitucionais, 

devemos utilizar os métodos clássicos da hermenêutica. 

Esse caminho histórico de diferenciação das teorias de interpretação 

constitucional é necessário na medida que pretendemos o alinhamento de 

entendimentos a partir do núcleo mais sensível das constituições modernas que é o 

valor da dignidade humana, reconhecido e garantido em sua defesa erga omnes não 

só nas considerações domesticas de cada Estado mas ainda concepções dos povos 

do mundo, num entendimento mundial para reconhecer a primazia desse valor como 

fundante de uma nova ordem jurídica mundial de respeito ao ser humano, ao 

ambiente, às formas de vida e que seja sustentável a longo termo. 

A interpretação de normas mundiais sobre direitos humanos e as teorias 

monista e dualista da normatização jurídica, como Mazzuoli124 já disse, na medida que 

os tratados de direitos humanos não são normas de direito internacional tradicionais, 

sua interpretação também deve ser realizada levando em consideração a sua lógica 

e principiologia especiais125. Nesse sentido André Ramos Tavares também entende 

que é viável admitir uma prática da hermenêutica especificamente constitucional. Isso 

ocorre por força da presença de uma série de ocorrências particulares que exigem 

uma consideração específica e própria no trato da norma constitucional126 

Sidney Guerra entende que “os direitos fundamentais não se esgotam em mera 

interpretação, mas sim na concretização. Daí a impossibilidade de a hermenêutica 

tradicional, isoladamente, contribuir para a efetivação desses direitos127” e continua 

                                            

 

124 Mazzuoli, Valerio de Oliveira. Artigo: Tratados Internacionais de direitos humanos como fonte do 

sistema constitucional, no sitio da web: 
https://www.academia.edu/10422514/MAZZUOLI_Valerio_de_Oliveira._Os_tratados_internacionais_d
e_direitos_humanos_como_fonte_do_sistema_constitucional_de_prote%C3%A7%C3%A3o_de_direit
os._In_Revista_CEJ_n._18_2002_p._120-124. 
 
125 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 203. 

 
127 GUERRA, Sidney. Direitos Humanos: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 216-217) 

https://www.academia.edu/10422514/MAZZUOLI_Valerio_de_Oliveira._Os_tratados_internacionais_de_direitos_humanos_como_fonte_do_sistema_constitucional_de_prote%C3%A7%C3%A3o_de_direitos._In_Revista_CEJ_n._18_2002_p._120-124
https://www.academia.edu/10422514/MAZZUOLI_Valerio_de_Oliveira._Os_tratados_internacionais_de_direitos_humanos_como_fonte_do_sistema_constitucional_de_prote%C3%A7%C3%A3o_de_direitos._In_Revista_CEJ_n._18_2002_p._120-124
https://www.academia.edu/10422514/MAZZUOLI_Valerio_de_Oliveira._Os_tratados_internacionais_de_direitos_humanos_como_fonte_do_sistema_constitucional_de_prote%C3%A7%C3%A3o_de_direitos._In_Revista_CEJ_n._18_2002_p._120-124
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dizendo que dessa maneira, importa utilizar os métodos tradicionais assim como os 

novos, e lembra que interpretar a Constituição é concretizá-la, e tal atividade funda-

se em princípios interpretativos, dentre os quais se destaca o princípio da unidade da 

Constituição. Sobre esse específico ele e outros autores entendem que concretizar é 

algo mais do que interpretar, é aperfeiçoar e conferir o sentido da norma, ou seja, é 

interpretar com criatividade, seguindo princípios que direcionam a atividade e 

preconizam a ponderação nas situações conflituosas, inclusive aquelas que envolvem 

problemas relativos aos direitos fundamentais. E aqui o princípio da proporcionalidade 

é parâmetro de solução de embates entre princípios no caso concreto.  

E é nesse contexto que, em sede de normas constitucionais, a visão clássica 

dos direitos e garantias fundamentais enquanto direitos e garantias individuais, 

liberdades públicas, voltados exclusivamente contra o Estado, supera o entendimento 

simples em que esse Estado teria o dever de tão somente abster-se da prática de atos 

que os ameaçasse ou violasse. Hoje os direitos fundamentais garantidos em 

Constituição são dotados do aspecto prestacional, ou seja, da possibilidade de exigir 

ações por parte do Estado para implementá-los e mais que isso – atribui-se a esses 

direitos uma eficácia reflexa ou eficácia perante terceiros o que os torna aptos a 

proteger seus titulares também contra ameaças e violações por parte de seus pares, 

considerados de forma individual e singular ou coletiva, como esclarece Guerra Filho: 

“[...] na forma de "poderes sociais", representados por grandes organizações da 

sociedade civil organizada e/ou do setor empresarial”. 

É assim que os direitos garantidos na Constituição devem ser conformados, 

ponderados e adequados aos princípios fundamentais constitutivos do Estado 

Democrático de Direito cujo valor mote, mais expressivo e norte normativo é a 

proteção da dignidade da pessoa humana, e para resolver os chamados conflitos 

entre princípios constitucionais que têm todos a mesma posição hierárquica normativa 

e aos quais devemos idêntica obediência, não podendo um se sobrepujar e anular o 

outro seguindo a hermenêutica das regras, utilizamos do recurso a um “princípio dos 

princípios128”, o da  proporcionalidade, que determina a busca de uma solução onde 

                                            

 

128 Expressão originalmente usada por Guerra Filho. 
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se respeita mais, em determinada situação, um dos princípios em conflito, procurando 

respeitar o mínimo dos outros sem ferir o seu “núcleo essencial”, núcleo esse 

constituído pelo valor da dignidade da pessoa  humana. Esse princípio da 

proporcionalidade, não explicitado de forma individualizada em nosso ordenamento 

jurídico, é exigência primeira e inafastável da própria fórmula política do “Estado 

Democrático de Direito”, uma vez que é esse princípio que permite o respeito 

simultâneo dos interesses individuais, coletivos e públicos e tem sua validade 

sistêmica na nova formação do conjunto de normas constitucionais, ou como querem 

alguns autores, tem seu fundamento no chamado princípio do Estado de Direito, na 

legalidade, na inafastabilidade do controle jurisdicional, no princípio republicano da 

cidadania, e decorre do regime dos princípios adotados na nossa Constituição ou 

decorre da cláusula do devido processo legal. 

Interessante aqui, em sede de estudo da teoria jurídica a partir do valor máximo 

protegido pelos princípios constitucionais, a exata compreensão do significado do 

princípio da proporcionalidade que nos leva ao estudo da construção histórica do 

sentido de norma desde Kelsen a Austin, Hart e Dworkin até Alexy. Isso requer o 

entendimento da transformação do próprio modo de se conceber a tarefa da ciência 

jurídica não mais como simples interpretação e aplicação de normas jurídicas com a 

estrutura de subsunção de regras que trazem descrição de dada situação, formada 

por um fato ou uma espécie e princípios como uma orientação geral e referência direta 

a valores. O melhor entendimento é que regras se fundamentam em princípios que 

contém os valores de criação normativos, são mais abstratos num grau de 

generalidade mais alto que regras, mas generalidade no sentido de classe de 

indivíduos à que a norma se aplica e não no sentido de não possuir por essa 

generalidade característica normativa como querem alguns autores. 

Por mais abstratos deve-se entender que os princípios têm como característica 

uma maior abstração no sentido das espécies de fatos que a norma nele contida 

abrange. Podemos identificar com maior facilidade diante do “fato-espécie” ao qual se 

adequa a uma descrição contida numa regra se ela foi observada ou infringida, já nas 

normas contidas nos princípios isso deve ser observado com mais cautela pois 
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princípios são “determinações de otimização129” que se cumpre na medida das 

possibilidades fáticas e jurídicas que se oferecem concretamente caso a caso. 

Diferente do conflito de regras quando ocorre uma antinomia, ou seja, na 

contradição direta entre dois dispositivos de regras, onde resolvemos pela perda da 

validade de uma delas e cumprimento da outra, na colisão entre princípios, apenas 

privilegiamos um deles em detrimento do outro, conforme o caso concreto, de forma 

que esse acatamento de um não implique no desrespeito completo do outro. Já na 

hipótese de choque entre regra e princípio, sempre deve prevalecer o princípio uma 

vez que ele embasa a regra, daí dizermos que, a rigor, não há colisão direta entre 

regras e princípios. 

Guerra Filho aponta ainda uma característica que distingue regras de princípios 

- a relatividade dos princípios. Isso porque não há princípio que possa ser acatado de 

forma absoluta em toda e qualquer hipótese, pois sempre haverá uma condição 

valorativa que pode ser, por exemplo, uma condição individual face a coletiva ou uma 

geral face a outra especial. Daí o professor Willis Santiago Guerra Filho explicar que 

há uma “ ... necessidade lógica e, até, axiológica, de se postular um “princípio de 

relatividade”, que é o princípio da proporcionalidade, para que se possa respeitar 

normas, como os princípios, tendentes a colidir, quando se opera concretamente com 

o Direito130”.   

Essa ideia de proporcionalidade é fundamental para viabilizar a dinâmica da 

acomodação dos diversos princípios, expressos ou implícitos, no texto legal ou nas 

normas em geral, mas também como forma de um verdadeiro topos argumentativo, 

como um lugar jurídico comum de argumentação, ao expressar um pensamento que, 

além de geralmente aceito como justo e razoável, é de comprovada utilidade no 

equacionamento de questões práticas, não só do direito doméstico como no 

internacional sempre que a questão versar sobre a descoberta do meio mais 

adequado para atingir determinado objetivo. 

                                            

 

129ALEXY, Op.Cit. p.116. 
130 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op.Cit.p.156 
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2.10.1 Materialidade do princípio da proporcionalidade 

Esse princípio não está explicito nem se encontra formalmente localizado em 

nosso ordenamento jurídico como está o da dignidade da pessoa humana no artigo 

1º. Da Constituição Federal, mas trata-se de uma exigência inafastável da fórmula 

política adotada em nossa constituição cidadã pelos seus idealizadores ainda mais 

em se tratando do respeito devido e simultâneo dos interesses individuais, coletivos e 

difusos. 

Para entender o próprio alcance do princípio da proporcionalidade analisamos 

seu conteúdo que, diversamente dos princípios que se situam em seu mesmo nível 

de abstração, não é tão somente formal como no seu uso nos momentos em que se 

há de decidir sobre a constitucionalidade de alguma situação jurídica. Existe nele um 

aspecto material nos quais alguns constitucionalistas entendem como uma proposição 

jurídica à qual se pode e se deve subsumir fatos jurídicos diretamente, tal e qual como 

ocorre com normas que são regras. O princípio da proporcionalidade, entendido como 

um mandamento de otimização do respeito máximo a todo direito fundamental do 

sistema jurídico quando em conflito com outro, na medida do jurídico e faticamente 

possível, tem um conteúdo que se reparte em três “princípios parciais”: “princípio da 

proporcionalidade em sentido estrito” ou “máxima do sopesamento”, “princípio da 

adequação” e “princípio da exigibilidade” ou “máxima do meio mais suave”.  

 

2.10.2 Princípio da proporcionalidade em sentido estrito 

O “princípio da proporcionalidade em sentido estrito” determina que se 

estabeleça uma correspondência direta entre o fim a ser alcançado por uma 

disposição normativa e o meio a ser empregado, de forma que esse meio seja aquele 

juridicamente melhor possível. Ou seja, acima e antes de tudo, que não seja ferido o 

“conteúdo essencial” de direito fundamental, com o desrespeito inaceitável da 

dignidade da pessoa humana, ao mesmo tempo que, mesmo em havendo 

desvantagens para interesses individual ou coletivo, geradas pela disposição 

normativa defendida, as vantagens que decorrem para os interesses superam as 

desvantagens. 
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Aparece exatamente na situação em que há embate entre princípios e aí mostra 

sua grande significação pois é o critério para solucionar da melhor forma tal conflito, 

otimizando a medida em que se acata um e se deixa de atender o outro. Determina 

assim, que se estabeleça uma correspondência direta entre o fim a ser alcançado por 

uma disposição normativa e o meio empregado, e que esse meio seja, juridicamente, 

o melhor possível. Isso significa que, acima de tudo, nunca se fira o assim chamado 

"conteúdo essencial" (Wesensgehalt) de direito fundamental, o que acarretaria um 

desrespeito intolerável da dignidade humana - consagrada explicitamente como 

fundamento de nosso Estado Democrático, logo após a cidadania, no artigo 1º da 

Constituição Federal de 1988. 

Adequação e exigibilidade (ou indispensabilidade) determinam que, dentro do 

faticamente possível, o meio escolhido se preste para atingir o fim estabelecido seja 

adequado e exigível, o que significa não haver outro, igualmente eficaz, e menos 

danoso a direitos fundamentais.  

    

2.10.3 Materialidade da proporcionalidade 

Os fundamentos das noções que geram a ideia de proporcionalidade, noções 

hoje adotadas em um técnico no direito público e na teoria do direito germânicos, ou 

seja, a de uma limitação do poder estatal em benefício da garantia de integridade 

física e moral dos que lhe estão sub-rogados, tem sua origem, com o nascimento do 

moderno Estado de direito, garantido e fundado em uma constituição, ou seja em uma 

documento formal onde se declaram e normatizam os  propósitos de se manter o 

equilíbrio entre os poderes que formam o Estado, assim como o respeito mútuo entre 

esse Estado poder os indivíduos submetidos a esse poder através do reconhecimento 

e positivação de determinados direitos fundamentais. 

Esse contrato entre poder e súditos já vem desde a Bill of Rights, de 1689, que 

reconheceu alguns direitos ao indivíduo como o direito de liberdade, o direito a 

segurança e o direito à propriedade privada, direitos estes que já haviam sido 

consagrados em outros documentos, entretanto como eram constantemente violados 

pelo poder real foram recordados na esperança de que daquela vez fossem 

respeitados. Assim também aconteceu antes, na Magna Carta inglesa, de 1215, na 

qual aparece com toda clareza manifestada a ideia de proteção do indivíduo contra o 
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Poder do Estado ao estabelecer: "O homem livre não deve ser punido por um delito 

menor, senão na medida desse delito, e por um grave delito ele deve ser punido de 

acordo com a gravidade do delito".  

Essa crença na existência de princípios gerais dedutíveis da natureza humana, 

nos quais se devia basear a elaboração científica do Direito é mote do jusnaturalismo, 

de cunho racionalista, e nesse diapasão de ideias em 1791, SUAREZ, em conferência 

proferida diante do Rei da Prússia propõe como princípio fundamental do Direito 

Público a limitação do Estado em cercear a liberdade dos indivíduos somente na 

medida em que for necessário, para que se mantenha a liberdade e segurança de 

todos, de onde se origina o fundamental do Direito de Polícia, terminologia hoje 

entendida como o Direito Administrativo. 

Quanto a saber donde se deriva o princípio da proporcionalidade, se do 

princípio estruturante do Estado de Direito, ou daquele da dignidade da pessoa 

humana, que se vincula ao outro princípio estruturante de nossa ordem constitucional 

– e, logo, de toda a ordem jurídica - que é o Princípio Democrático, Guerra Filho, 

passando em revista as linhas evolutivas gerais do tratamento desse assunto na 

doutrina alemã, de onde se projetou para outros sistemas jurídicos, adota o 

posicionamento que vincula o princípio da proporcionalidade à Cláusula do Devido 

Processo Legal (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º., inc. LIV. 

 

2.10.4 Multidimensionalidade da Proporcionalidade 

É necessário entender que o princípio da proporcionalidade é multidimensional 

pois é um direito fundamental, no sentido material, enquanto norma que consagra, 

como um princípio, a própria ideia do direito, simbolizada pela balança que sopesa os 

argumentos. Assim como tem também, como se estrutura, ou seja, na forma de uma 

proposição normativa para se aplicar à situação de conflito entre os demais princípios, 

a natureza de regra, estabelecendo ainda, em uma dimensão processual, um 

procedimento para dirimir tal conflito. Eis que nele encontra-se sintetizados os 

aspectos fundamentais de uma ordem jurídica, que são aqueles materiais, formais e, 

dentre estes últimos, os processuais (e procedimentais), necessariamente vinculados 

a instituições que com eles operam. 
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O reconhecimento dessa multidimensionalidade, não só do princípio da 

proporcionalidade, mas também de todos os demais direitos e garantias fundamentais 

normatizadas no texto constitucional, resulta da percepção da tarefa básica a ser 

cumprida por uma comunidade política, que é a harmonização dos interesses de seus 

membros, individualmente considerados, com aqueles interesses de toda a 

comunidade e, sendo assim, tem-se o compromisso básico do Estado Democrático 

de Direito na harmonização de interesses que se situam em três esferas 

fundamentais: a esfera pública, ocupada pelo Estado, a esfera privada, em que se 

situa o indivíduo, e um segmento intermediário, a esfera coletiva (ou metaindividual), 

em que se tem os interesses de indivíduos e coletividades enquanto membros de 

determinados grupos, formados para a consecução de objetivos econômicos, 

políticos, culturais e outros. 

Realmente somente essa harmonização possibilita o melhor atendimento dos 

interesses situados em cada uma das esferas citadas pois o excesso de privilegio de 

um em detrimento das demais gera a instabilidade da ordem normativa e só a 

proporcionalidade pode gerar a circunstância de atender a todos os interesses, sem 

perder de vista que interesses coletivos, na verdade, são o somatório de interesses 

individuais, assim como interesses públicos são o somatório de interesses 

particulares, individuais e coletivos, não se podendo, realmente, satisfazer um sem 

contemplar o outro. 

Talvez por essa tarefa afetar diretamente o tratamento dos grupos na 

sociedade, o centro de decisões politicamente sensível sofre um deslocamento dos 

outros poderes e instâncias para o judiciário que passa a ser um instrumento 

privilegiado de participação política e exercício permanente da cidadania. O 

reconhecimento de uma multidimensionalidade, não só do princípio da 

proporcionalidade, mas também de todos os demais direitos e garantias 

fundamentais, resulta da percepção da tarefa básica a ser cumprida por uma 

comunidade política, que é a harmonização dos interesses de seus membros, 

individualmente considerados, com aqueles interesses de toda a comunidade, ou de 

parte dela. Em sendo assim, tem-se o compromisso básico do Estado Democrático 

de Direito na harmonização de interesses que se situam em três esferas 

fundamentais: a esfera pública, ocupada pelo Estado, a esfera privada, em que se 

situa o indivíduo, e um segmento intermediário, a esfera coletiva, em que se tem os 
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interesses de indivíduos enquanto membros de determinados grupos, formados para 

a consecução de objetivos econômicos, políticos, culturais ou outros. Note-se que 

apenas a harmonização das três ordens de interesses possibilita o melhor 

atendimento dos interesses situados em cada uma, já que o excessivo privilégio dos 

interesses situados em alguma delas, em detrimento daqueles situados nas demais, 

termina, no fundo, sendo um desserviço para a consagração desses mesmos 

interesses, que se pretendia satisfazer mais que aos outros. Para que se tenha a exata 

noção disso, basta ter em mente a circunstância de que interesses coletivos, na 

verdade, são o somatório de interesses individuais, assim como interesses públicos 

são o somatório de interesses individuais e coletivos, não se podendo, realmente, 

satisfazer interesses públicos, sem que, ipso facto, interesses individuais e coletivos 

sejam contemplados. 

Compreende-se, então, como o centro de decisões politicamente relevantes, 

no Estado Democrático contemporâneo, sofre um sensível deslocamento do 

legislativo e executivo em direção ao judiciário. O processo judicial que se instaura 

mediante a propositura de determinadas ações, especialmente aquelas de natureza 

coletiva e/ou de dimensão constitucional - ação popular, ação civil pública, mandado 

de injunção etc. - torna-se um instrumento privilegiado de participação política e 

exercício permanente da cidadania – como entendem Ada Pellegrini Grinover e Fábio 

Konder Comparato. 

Especial atenção merece, assim, o problema do estabelecimento de formas de 

participação suficientemente intensiva e extensa de representantes dos mais diversos 

pontos de vista a respeito da questão a ser decidida no âmbito de ações 

constitucionais. Procedimentos instaurados por ações coletivas, como a ação popular 

e a ação civil pública, funcionam como verdadeiros instrumentos processuais de 

participação política, que permitem aos cidadãos o exercício da cidadania ativa, isto 

é, permitem uma participação pluralística dos representantes dos mais diversos 

segmentos da sociedade, com a interpretação que lhes é peculiar, inclusive do texto 
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constitucional, formando o que o constitucionalista alemão Peter Häberle131 chamou 

de "sociedade aberta dos intérpretes da Constituição".  

As decisões a respeito de problemas envolvendo conflitos sociais sobre 

interesses coletivos da natureza daqueles acima mencionados não só encontram uma 

regulamentação insuficiente, como também, por sua novidade, não seria de se ver aí 

algo de muito inconveniente, pois é melhor mesmo que eles sejam inicialmente 

tratados e resolvidos no âmbito de procedimentos judiciais. Esses procedimentos 

devem ser estruturados de forma a permitir a mais ampla participação de "sujeitos 

coletivos", com a integração do maior número possível de pontos de vista sobre a 

questão a ser decidida, havendo ainda de se prever a possibilidade de a decisão se 

tornar, a um só tempo, vinculante para casos futuros semelhantes e passível de ser 

modificada, diante da experiência adquirida em sua aplicação. 

Ocorre, então, que em geral os interesses coletivos, conquanto respaldados 

em normas de nível constitucional, não o são por leis regulamentadoras dos direitos 

fundamentais, delas advindos, e não é por isso que se vai admitir o seu desrespeito. 

Caberá, assim, ao Judiciário suprir a ausência completa e os defeitos da produção 

legislativa, no sentido da realização dos chamados "Direitos fundamentais de terceira 

geração", ou "direitos de solidariedade", precisamente  os direitos sociais, econômicos 

e culturais, relativos à preservação do meio ambiente, das peculiaridades culturais de 

minorias, étnicas ou "éticas" etc. Vê-se, portanto, como efetivamente se pode 

sustentar a tese de que o Judiciário deve assumir, na atualidade, a posição mais 

destacada, dentre os demais Poderes estatais, na produção normativa. 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

131 Häberle, Peter. Op.cit, p. 297. 
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2.10.5 Proporcional e Razoável 

O nosso princípio da Proporcionalidade é de interesse máximo na doutrina 

brasileira, no entanto, por vezes é tratada como mero sinônimo de razoabilidade, seja 

pela doutrina, seja pela jurisprudência, uma identificação de conceitos errônea ainda 

mais em se tratando de proporcionalidade no controle judicial da constitucionalidade 

das leis restritivas de direitos fundamentais. Inicialmente o termo “princípio da 

proporcionalidade” é discutido pois, Robert Alexy se refere a esse instituto como regra 

e esse autor difere princípio jurídico como mais abstrato e abrangente de regra jurídica 

como dever definitivo e subsunção, mais rígida e específica.  

Assim passamos a enfrentar a tarefa de esclarecer essa norma da 

proporcionalidade. Trata-se de uma regra (no sentido lato) de interpretação e 

aplicação do direito, em nosso ordenamento jurídico é um princípio constitucional e 

um mandamento de otimização do respeito máximo a todo Direito Fundamental de 

nosso ordenamento jurídico. Aqui falaremos de sua aplicabilidade na interpretação e 

aplicação dos direitos fundamentais de nossa constituição. A proporcionalidade deve 

ser usada especialmente em casos onde ocorre o embate de normas princípio, como 

no exemplo de um ato estatal, destinado a promover a realização de um direito 

fundamental ou de um interesse coletivo que implica na restrição de outro ou outros 

direitos fundamentais132. Atua também como, sem a precisão técnica que o tema 

exige, uma proibição de excesso, como proibição da omissão ou da ação insuficiente 

do Estado no reconhecimento, garantia e defesa dos direitos humanos. 

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não se confundem 

apesar de possuírem objetivos semelhantes de controlar ações do Estado, esse 

controle é exercido de formas diversas e cada instrumento possui características e 

funcionalidades próprias que os distinguem. Na tecnicidade do direito não se trata de 

preferência terminológica substituir proporcional e razoável. Nesse momento o 

                                            

 

132 Virgílio Afonso da Silva artigo publicado na Revista dos Tribunais 798 (2002): 23-50. Revista dos 

Tribunais 798 (2002): 23-50. O proporcional e o razoável. 
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corolário da navalha de Ockham nos é extremamente útil para entender a 

especificidade de cada conceito. A razoabilidade remonta a Inglaterra Vitoriana e lá 

se fala em princípio da irrazoabilidade e não em princípio da razoabilidade. Cortando 

da história o excesso de definições para um mesmo instituto, diferenciamos esses 

dois termos distintos que remontam à origem do princípio da irrazoabilidade, na forma 

como aplicada na Inglaterra, conhecido também como teste Wednesbury, que implica 

tão somente rejeitar atos que sejam excepcionalmente irrazoáveis. Um teste do 

absurdo, do não razoável de tal forma que se uma decisão é tão absurdamente 

irrazoável que nenhuma autoridade razoável a tomaria, a corte pode intervir. Percebe-

se, portanto, que o teste sobre a irrazoabilidade é muito menos intenso do que os 

testes que a regra da proporcionalidade exige, e tem por objetivo somente afastar atos 

absurdamente irrazoáveis. E sua origem não se encontra, como querem alguns 

autores, na Carta Magna de 1215 no longínquo século XIII como salienta Afonso da 

Silva, nem mesmo em nenhum outro documento legislativo posterior, mas em decisão 

judicial proferida no ano de 1948 no século XX. 

Inclusive no sistema europeu de direitos humanos existem decisões da própria 

H Corte Europeia de Direitos Humanos pela desproporcionalidade de uma medida, 

mesmo admitindo a sua razoabilidade o que explicita que tratamos de institutos 

diversos133. O princípio da proporcionalidade, originalmente regra da 

proporcionalidade no controle das leis restritivas de direitos fundamentais surgiu em 

tarefa jurisprudencial do Tribunal Constitucional alemão e não é uma simples pauta 

de tribunal que sugere ou aconselha que as decisões devam ser razoáveis, nem é 

uma simples análise da relação meio-fim como às vezes encontramos em nossa 

doutrina pátria. Na forma desenvolvida pela jurisprudência constitucional alemã, a 

proporcionalidade tem uma estrutura racional e metodologicamente definida que 

passa a decisão pela análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade 

em sentido estrito, aplicados assim, nessa ordem já pré-definida pelos juízes, que 

conferem à proporcionalidade a individualidade que a diferencia da mera 

razoabilidade. 

                                            

 

133 Caso Smith and Grady v. United Kingdom [1999], §§ 137- 140. 
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 Os subprincípios do princípio da proporcionalidade são: adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito e são um método de solução de 

embates entre princípios, assim como de decisões judiciais que requerem uma 

sequência lógica e ordenada de análises a começar pela análise da adequação do 

ato, que precede a análise da necessidade que, por sua vez, precede a análise da 

proporcionalidade em sentido estrito. 

Portanto a aplicação da proporcionalidade nem sempre implica na análise de 

todas as suas três sub-regras que só é exigível em casos extremos. Assim também a 

análise da necessidade só é exigível se, e somente se, o caso já não tiver sido 

resolvido com a análise da adequação; e a análise da proporcionalidade em sentido 

estrito só é imprescindível se o problema já não tiver sido solucionado com as análises 

da adequação e da necessidade. Mas devemos ter em vista que a aplicação da regra 

da proporcionalidade pode esgotar-se com o simples exame da adequação da decisão 

para a promoção dos objetivos pretendidos. 

A Adequação como subprincípio do princípio da proporcionalidade, no Brasil, 

em um difundido conceito, sugere que um meio deve ser considerado adequado se 

for apto para alcançar o resultado pretendido. Mas os problemas da tradução dos 

termos geram talvez uma imprecisão. O tribunal Constitucional alemão entende que 

os meios utilizados pelo legislador devem ser adequados e necessários à consecução 

dos fins visados. Ou seja, o meio é adequado se, com a sua utilização, o evento 

pretendido pode ser "alcançado", mas num melhor entendimento, uma medida 

somente pode ser considerada inadequada se sua utilização não contribuir em nada 

para fomentar a realização do objetivo pretendido. A ideia de fomentar a realização 

pode ser melhor usada para aqueles que não possuem a facilidade com o idioma 

alemão, língua na qual consegue-se expressar, sem dicotomias, ideias precisas e 

especificas sobre as coisas.  

Não superado o conflito pela análise da adequação passamos então à análise 

da necessidade do ato. Um ato estatal que limita um direito fundamental é somente 

necessário caso a realização do objetivo perseguido não possa ser promovida, com a 

mesma intensidade, por meio de outro ato que limite, em menor medida, o direito 

fundamental atingido. 
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Suponha-se que, para promover determinado objetivo os poderes estatais 

adotem uma medida (M1)134, que limita um direito fundamental previsto. Se por acaso 

existir uma outra medida (M2) que tanto quanto a primeira seja adequada para 

promover com igual eficiência o objetivo, mas, diferente da primeira medida, limite em 

menor intensidade o direito fundamental, entende-se que a medida M1 não é 

necessária. 

A diferença entre o exame da necessidade e o da adequação é clara: o exame 

da necessidade é um exame imprescindivelmente comparativo, entre medida M1 e 

M2, ao passo que o exame da adequação é um exame absoluto. É claro que não se 

pode excluir a possibilidade de que as medidas sejam, de fato, necessárias. Mas a 

essa conclusão só pode chegar quem as compara com medidas alternativas. Essa é 

a essência do exame da necessidade. 

A Proporcionalidade em sentido estrito é a última fase do sistema da 

proporcionalidade. Ainda que uma medida que limite um direito fundamental seja 

adequada e necessária para promover um outro direito fundamental, isso não 

significa, por si só, que ela deve ser considerada como proporcional. Necessário é 

ainda um terceiro exame, o exame da proporcionalidade em sentido estrito, que 

consiste em um sopesamento entre a intensidade da restrição ao direito fundamental 

atingido e a importância da realização do direito fundamental que com ele colide e que 

fundamenta a adoção da medida restritiva. Sopesamento esse, que a 

proporcionalidade em sentido estrito exige, único capaz de evitar que determinado 

tipo de medidas descabidas seja considerado proporcional. Após ponderação 

racional, não há como não decidir pela liberdade, ainda que isso possa, em tese, 

implicar um nível menor de proteção à saúde pública. 

 

 

 

                                            

 

134 Exemplo em: Revista dos Tribunais (2002): 23-50. Artigo -O proporcional e o razoável Virgílio 

Afonso da Silva 
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2.10.6 Proporcionalidade e o Estado Democrático de Direito 

Nossa modernidade, segundo entende Foucault, teria nascido como 

pensamento de Immanuel Kant na medida em que ninguém melhor que este filósofo 

prussiano do século XVIII teria se pronunciado sobre a dimensão do indivíduo e sobre 

a consciência ética do dever. Para outros, nossa modernidade nasceu da razão 

cartesiana, no pensamento mesmo de Descartes e com ele a consciência da 

subjetividade cognitiva no século XVII. Este então, seria o início da era da 

modernidade como forma de dominação e colonização do mundo pela razão. Para 

Habermas a modernidade nasceu com Hegel no final do século XVIII e início do século 

XIX e seu racionalismo onipresente seria a máxima manifestação da vontade 

colonizadora moderna do mundo. 

Mas, independentemente do momento preciso do seu nascimento, a 

modernidade tem resultados hoje que podemos observar em nosso cotidiano, no 

modus vivendi moderno, centrado numa ideia do sujeito de conhecimento, na forma 

de cidadania constitucional acoplada a um sistema de Estado de Direito numa 

democracia representativa e garantidora de uma organização do estado para o 

progresso social, econômico, cientifico e reconhecedor e garantidora cima de tudo dos 

direitos humanos. 

Não obstante de como estas classificações aconteçam, quando partimos nessa 

aventura de entender como o pensamento se relaciona com o seu tempo, em especial 

no contexto da epistemologia do pensamento jurídico fundamentador de uma teoria 

jurídica a partir da dignidade da pessoa humana, podemos identificar um momento 

presente consequência de um conjunto de ideias que favoreceram o aparecimento e 

a justificação das mudanças ocorridas que se consolidaram na arquitetura do Estado 

Moderno. Passados o pensamento de, por exemplo, Jean Bodin135 (séc. XVI) que 

                                            

 

135 Jean Bodin – jurista francês do século XVI autor da obra Os Seis Livros da república onde defendia 

a soberania absoluta e recomendava a tortura. 
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trazia consigo uma reflexão totalmente voltada para a compreensão da importância 

da ideia de soberania e do direito divino dos reis, em pleno momento de nascimento 

do Estado Moderno, cuja sedimentação primeira se dá, segundo alguns autores, no 

plano da geopolítica, em pleno século XVII. Ora, em parte, a ideia de legalidade está 

atrelada na capacidade de ser soberano, de modo que a soberania aparece como um 

conceito fundamental na construção do Estado Moderno. Platão, em sua obra 

República, já entendia que:  “A primeira marca do príncipe soberano é o poder de dar 

lei a todos em geral e a cada um em particular136”. Ainda que justificando a limitação 

no exercício da soberania pelo seu detentor em leis divinas e naturais, Bodin, acaba 

por incentivar e incrementar conceitualmente a formação do imperativo filosófico da 

modernidade, segundo o qual, sem uma ordem central, torna-se impossível qualquer 

projeto para a construção de uma sociedade moderna. Há um certo reforço dos 

poderes centrais, em detrimento até mesmo dos poderes de resistência que tornam a 

ideologia da supremacia estatal – que haverá de vigorar na modernidade, uma 

espécie de consenso intelectual, se se for considerar o conjunto dos estudos a 

respeito do tema. 

Outra importante referência do período é encontrada em Nicolau Maquiavel, 

séculos XV a XVI, que evoca no pensamento filosófico-político de seu tempo uma 

reflexão que demonstra uma preocupação que corre muito próxima do próprio diário 

de vida do príncipe, sendo que seu mais reconhecido escrito, O Príncipe, no ano de 

1513, descreve e orienta o soberano para a ação, dá conselhos de como governar e 

de como manter o governo. A convergência das preocupações com a estabilidade do 

poder leva Maquiavel a dissociar qualquer espécie de sentimento ético-subjetivo do 

príncipe das próprias finalidades de exercício da soberania ao impor as regras do jogo 

político. A separação e o afastamento entre ética e política começam a se dar num 

momento em que a própria dissociação da aliança entre Igreja e Estado passava a se 

tornar possível e sustentável, na medida em que acontecia a própria falência das 

instituições religiosas que perdia seu poder espiritual-temporal sobre os espíritos. 

Exatamente por construir uma nova moralidade para a política, Maquiavel se destacou 

                                            

 

136 Platão, República I, 10. 
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como um pioneiro das preocupações políticas mais práticas, introduzidas como 

questão de reflexão na medida em que o poder carece de sustentação, inclusive, 

filosófica. Nesse sentido, na filosofia política do soberano os fins podem justificar os 

meios. 

E não podemos pensar a modernidade sem Thomas Hobbes, filósofo inglês do 

século XVI, que se destaca por colocar o seu pensamento a serviço da unidade do 

poder estatal. Sua obra, O Leviatã, torna-se esta espécie de monstro-ficção que está 

acima de tudo e de todos na medida em que se coloca a serviço das causas de 

unificação de laços extremamente frágeis entre cidadãos. Em nome da conservação 

do espírito do todo, pode-se justificar, nessa concepção, antes que homens em estado 

de natureza puro venham a se eliminar uns aos outros, a pena de morte, tortura e 

escravidão e outros recursos extremos para a manutenção da ordem. O pensamento 

hobbesiano é marcantemente voltado para uma clara definição do imperativo conjunto 

de poderes e tarefas assumidos pelo Estado Moderno, que deve se distinguir das 

partes-componentes – os cidadãos. As ideias de liberdade de mercado e da mão 

invisível de Adam Smith, constroem os fundamentos para o liberalismo moderno, que 

remontam a John Locke, filósofo inglês da segunda metade do século XVII também 

contratualista assim como Hobbes, especialmente trazidos pela obra de Adam Smith, 

A Riqueza das Nações, tornando-se grande via de escape para os intentos 

capitalistas, na medida em que a posse de direitos, a estabilização das fronteiras, as 

garantias de Estado, a proteção e garantia do direito de propriedade, bem como outros 

fatores de acumulação bem-estruturados, permitiram o fortalecimento e o crescimento 

de uma burguesia ascendente desde o século XVIII, cada vez mais interessada na 

solidificação da ideia de Estado Liberal. 

Esse pensamento econômico liberal, como o de Smith, está empenhado em 

promover o comércio livre como forma de progresso econômico, e, nesta visão, as 

regras de mercado funcionam mais eficazmente que as regras de Estado. Aliás essa 

pode ser considerada a chave econômica de sua obra: quanto mais amplo for o 

circuito comercial, mais especialização e mais progresso haverá. Se cada um se 
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dedica a uma tarefa especial, cada um vai desenvolver o que faz melhor, logo terá 

todo o tempo para dedicar-se exclusivamente a isso137. 

Há nisto uma clara preocupação com o crescimento, com o progresso, com a 

ampliação do mercado, com a lei do esforço pessoal, este que é o axioma moral do 

individualismo burguês. Isso porque o liberalismo descobriu a chave do progresso. 

Em A Riqueza das nações do ano de 1790, Smith se pergunta o que está 

acontecendo, por que as nações estão enriquecendo? É um fenômeno absolutamente 

novo na história – o liberalismo é a resposta do por que está ocorrendo essa revolução 

cujo mote é o progresso econômico-social. A fórmula é uma mistura de segurança 

jurídica, livre comércio e competição acirrada. O progresso é uma regra do jogo 

estável que instaura e regula a competição. Logo, os indivíduos começam a ‘florescer’, 

a ser cada um a flor especial e única que deveria ser no mundo. 

Nesse quadro, a pessoa teria que se esforçar ao máximo o tempo todo para o 

progresso – os que não se estabelecem são considerados incompetentes e 

sucumbem ao ser econômico mais forte. Sobre esse sistema pode haver correções 

marginais e secundárias, mas pretender substituí-lo é ilusório: o subdesenvolvimento 

não é uma situação, mas um erro, e a ideia de que o subdesenvolvimento seja uma 

‘fase’, como a adolescência, é falsa. A Índia é velhíssima e subdesenvolvida, a 

Austrália é jovem e tem um alto grau de desenvolvimento assim como outros novos 

mundos. Velhos ou novos, os países subdesenvolvidos são os que não aceitam a 

fórmula do progresso segundo o pensamento do livre mercado138 ”. 

Smith, além de observar a dimensão econômica, em seu texto Teoria dos 

Sentimentos Morais de 1759, fala sobre a justiça e afirma que ela trata do cimento das 

relações sociais. Ora o direto da época, meados do século XVII, para Smith, se 

configurava como um mero instrumento para garantir a fixação da dominação 

econômica pelas classes burguesas, impedindo que o Estado se intrometa na 

dimensão econômica, âmbito onde deveria reinar a mais ampla liberdade dos agentes 

econômicos. 

                                            

 

137 Grandona, os pensadores da liberdade, 2000, p. 59 
138 Idem opie. p. 58. 
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Um importante passo no sentido da compreensão da dinâmica do poder e da 

necessidade de sua distribuição por leis a órgãos competentes para legiferar, julgar e 

executar, independentes entre si e monitorando-se uns aos outros, vem por 

Montesquieu, que no século XVIII enfatiza sua reflexão sobre a questão da 

participação da lei na formação da arquitetura do Estado, e a isso seus estudos o 

conduzem, especialmente em O Espírito das Leis de 1748, a partir da evidência da 

necessidade de tripartição de poderes para o exercício da atividade política, 

constituída a partir do paradigma da legalidade e da objetividade de uma Constituição 

que representa as forças sociais e os interesses gerais da sociedade. Sem a divisão 

das tarefas e atividades do Estado, parece que se dilui a organicidade desse ente e 

se compromete a própria capacidade de produzir e distribuir justiça em condições 

severas de avaliação político-institucional. E isto que o leva a afirmar que há, em cada 

Estado, três espécies de poderes: o poder legislativo, o poder executivo das coisas 

que dependem do direito das gentes, e o executivo das que dependem do direito civil, 

Ele chama este último o poder de julgar e, o outro, simplesmente o poder executivo 

do Estado139. 

É certo ainda que nosso Estado Moderno depende visceralmente da obra O 

Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, do séc. XVIII, para a sua construção, 

uma vez que haverá de, com sua teoria contratualista e suas inspirações jus 

naturalistas, ensinar a liberalização das concepções limitativas do poder de Estado, 

na medida em que nem a soberania e nem o hobbesianismo eram satisfatoriamente 

suficientes para equilibrar as tensões e diferenças entre classes sociais. A diretriz de 

Rousseau é no sentido da democratização do poder, o que significa que a vontade 

geral e a soberania são populares, sendo os detentores e exercentes do poder apenas 

os representantes dos poderes a eles delegados e limitados em suas ações. Suas 

ideias são inspiradoras da Revolução Francesa na medida em que a luta popular 

francesa se torna uma causa de direito natural libertário face às opressões das cortes 

e do clero, sabendo que o terceiro estado encontrava-se completamente alijado das 

deliberações de Estado. O pensamento de Rousseau determina a imprescindível 

                                            

 

139 Montesquieu, Do Espírito das Leis, Livro XI, capítulo VI.  
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postura de afirmação das democracias modernas e dos limites ao exercício do poder 

pelo soberano, que, ao contrário de Hobbes, não está acima da lei, mas que se 

encontra na condição de seu fiel cumpridor. 

Immanuel Kant, filosofo legatário e entusiasta crítico da Revolução Francesa, 

no século XVIII tece um conjunto teórico refinado, de marca racionalista, inaugurando 

o criticismo, bem como declarando a inabilidade da razão em penetrar os “arcanos da 

metafísica” e os segredos divinos, trazendo consigo, ao mesmo tempo, o idealismo 

moral, a liberdade como premissa ética do dever, e mais especificamente uma ética 

deontológica, subjetivista e racional-dedutiva, bem como a concepção do direito como 

instância capaz de regular o contraste entre as liberdades individuais em atrito, 

representando a força do impositivo categórico na dimensão prática da vida social. 

A presença do pensamento kantiano no século XVIII e nos seguintes é 

marcante, sendo talvez até mesmo determinante para o nascimento do pensamento 

hegeliano, no século XIX. Sua doutrina do Estado e do poder circunscrevem-se nos 

limites do próprio anseio de liberdade alardeado pelos seus escritos, onde se 

encontram ideias que propugnam a máxima liberdade individual, assim como também 

a máxima responsabilidade individual, bem como a máxima capacidade para realizar 

esta responsabilidade individual. Os reflexos e as crenças da Revolução Francesa 

ainda eram muito recentes de modo que foram encampados e absorvidos sutilmente 

pela doutrina filosófica kantiana, que vislumbrava novos ares de autonomia e 

racionalismo para a modernidade. 

A Aufklärung - entendida aqui como a “iluminação” no sentido do 

esclarecimento da idade das luzes, é a saída do homem de sua imaturidade auto 

imposta e essa imaturidade é a incapacidade de possuir entendimento sem a 

orientação para um outro uso dessa razão. Sapere aude! Ouse conhecer, exclamava 

o filósofo - tenha coragem de usar o seu próprio entendimento no caminho do 

esclarecimento. Portanto, este é o lema da iluminação que não pode ser melhor 

compreendida senão por sua presença em Kant, pois o novo é entendido como capaz 

de engendrar desejáveis mudanças para a vida individual. Os ecos da Revolução são, 

de modo otimista, lidos e interpretados pelo subjetivismo idealista kantiano, que dá 

formação e fundamentação aos grandes pilares para a construção da ideia de Direito 

Moderno onde a minha liberdade vai até onde ela se esbarra na do outro, e, para a 

autonomia crítica da razão na condução e realização do dever. É isto que faz com que 
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a função do filósofo conforme afirma Kant na Crítica da Razão Pura, não é meramente 

a de um artista que se ocupa de concepções, mas de um doador de lei, que legisla 

para a razão humana140. 

Já em G. W. F. Hegel no século XIX, razão e Estado se consolidam através de 

seu idealismo, ao mesmo tempo em que o fim da história parece declarar-se numa 

visão capaz de perceber no Estado a máxima realização da razão nos tempos. Com 

sua clássica sentença segundo a qual o que é racional é real e o que é real é 

racional141, o entrelaçamento do real com o racional é visto apenas como uma 

declaração da plenipotenciária onipotência da razão na construção e “re-construção” 

da própria natureza. Em seu pensamento, deleita-se aquele que pretende ver no 

Direito o momento em que o espírito determina a liberdade, na medida em que é 

através do Direito que serão regulados os comportamentos de múltiplos sujeitos, na 

projeção da liberdade em sua exterioridade, ainda mais considerando-se a tarefa de 

fixar-se limites entre o justo e o injusto, entre o lícito e o ilícito. O império da razão 

encontra sua máxima manifestação em Hegel, o que, sem dúvida nenhuma, consolida 

a perspectiva de tecnização e racionalização modernos. 

No entanto, as desigualdades, a exploração, a apropriação de bens pela classe 

burguesa são temas que estão flagrantes para Karl Marx, aluno de Savigny líder 

intelectual da escola histórica do direito,  que inaugura no século XIX também, uma 

análise crítica da economia e da política, especialmente em O Capital, na medida em 

que a dominação de classes, a revolução industrial e a exploração do homem pelo 

homem se tornam evidências resultantes do próprio processo de acumulação primitiva 

dos bens, desde o final da Idade Média. Na passagem do Medieval à Modernidade, o 

crescimento econômico era um fato escancarado para os olhos dos teóricos, e Marx 

enfrenta a questão detectando que a riqueza das nações estaria sendo dirigida a uma 

só classe, dela excluída a classe proletária. Suas críticas ao capitalismo, bem como 

seu idealismo revolucionário pelas classes exploradas denominadas de proletariado, 

em direção ao comunismo cego, conduzem a um acirramento das necessidades de 

                                            

 

140 BAUMAN, Zygmount. Modernidade e ambivalência – Rio de Janeiro: Ed Jorge Zahar, 1999. p. 20 
141 Hegel, Princípios da filosofia do direito, 1990, p. 13 
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revolução social e econômica que insculpem na mentalidade de meados do século 

XIX e do século XX a ideia de oposição de classes e a dicotômica oposição 

capitalismo/comunismo. A crítica marxista, unida aos escritos de seus 

contemporâneos e intérpretes, forma um grande caudal de fundamentos filosóficos 

para a reivindicação social e para a luta trabalhista que inauguraria décadas de lutas 

sociais e econômicas ao longo do século XX. O ideal comunista é a manifestação 

direta de uma reação opositiva ao imaginário geral da modernidade, a um só tempo 

realizando a modernidade homogeneizadora com um viés não-razoável que recai no 

totalitarismo do Partido (igualitarista, opressor e hierarquizado), como afirma a filósofa 

húngara Agnes Heller, acabando inclusive por reagir modernamente à indesejada 

modernidade (capitalista, individualista e burguesa), como afirma Bauman: “O 

comunismo moderno foi um discípulo super receptivo e fiel da Idade da Razão e do 

Iluminismo e, provavelmente, o mais consistente dos seus herdeiros do ponto de vista 

intelectual” 142. 

A razão e o espírito jusnaturalista dos direitos humanos, como uma 

recuperação das fontes formais naturais do direito, que pode se identificar com 

diversos nomes, pensadores e tendências diversas, como em Locke com seu 

individualismo, reconhecimento da propriedade privada, identificação de uma 

sociedade civil como salvaguarda da paz; em Rousseau no seu contratualismo na 

recepção dos direitos naturais e na fundação da desigualdade entre homens, na 

identificação de direitos civis como extensão dos direitos naturais; e em Hobbes na 

definição de Estado soberano e hegemonia de poder para regular, na identificação da 

sociedade civil como prevenção ao extermínio de todos contra todos. 

Aliás, todos os esforços da Modernidade são, como tentamos tratar, no sentido 

de apresentar raciocínios plausíveis e laicos, fora do jus naturalismo, para a 

fundamentação do convívio e do bem-estar em sociedade. Já o que vemos ser 

consagrado na Revolução Francesa é exatamente outra visão de mundo, expressa 

no art. 2 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789: “A 

finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e 
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imprescritíveis do homem. Tais direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança 

e a resistência à opressão”. 

Deste emaranhado de ideias, deste contexto de contraposição às forças 

medievais, surge uma concepção de mundo que haverá de fundamentar os chamados 

direitos humanos, pois, em verdade, a discussão sobre os direitos naturais fazia com 

que estes navegassem apenas no plano dos direitos pensados filosoficamente, mas 

não pudessem ser invocados como direitos efetivos socialmente. O que se percebe, 

a partir do marco filosófico e civilizatório da Revolução Francesa em 1789, é a 

transformação dos direitos pensados em direitos efetivados, de modo a que boa parte 

do ideário e do projeto dos filósofos modernos se tornasse cartilha de cidadania a 

partir da eclosão do movimento popular francês. A este respeito, Comparato se 

coloca: 

“Dentre as obras de todos os philosophes do século, as 
de Montesquieu e Rousseau foram as que mais influíram sobre 
o espírito dos revolucionários de 1789: aquele, pela idéia da 
necessidade de uma limitação institucional de poderes dos 
governantes, e este, pelo princípio de que a vontade geral do 

povo é a única fonte de legitimidade dos governos143” (SIC - 

Comparato, A afirmação histórica dos direitos humanos). 
 

 

A legalidade, assim, está representando a um só tempo um freio para as ações 

do Estado (liberdade dos modernos), requisito indispensável para o laissez faire, e 

também um importante instrumento de consagração dos direitos que decorrem da 

natureza, o jus naturale, e que devem ser reconhecidos e respeitados pelo Estado. 

Esta concepção, que afirma a ligação liberdade-legalidade, é a tradução mais exata 

da própria concepção, desenvolvida no pensamento kantiano, da liberdade de um que 

se projeta sobre a dimensão da liberdade do outro, cujo único controle deve ser dado 

pelo Estado, através da lei. O artigo 4º. da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789, é de leitura obrigatória neste momento: 

                                            

 

143 COMPARATO, Fabio Konder.  A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos 3ª. ed., São Paulo: 
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“A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não 
prejudique a outrem: em conseqüência, o exercício dos direitos 
naturais de cada homem só tem por limites os que assegurem 
aos demais membros da sociedade a fruição desses mesmos 
direitos. Tais limites só podem ser determinados pela lei”. 

 

Com a positivação dos direitos reclamados dentro do ideário intelectual 

moderno, os assim chamados direitos naturais acabam por se exaurir no estatuto dos 

recém chamados direitos do homem e do cidadão. Isto também representou uma 

conquista dos próprios pensadores jus naturalistas, como afirma Luhmann,23 na 

medida em que não se pode conceber o direito natural sem que este direito seja 

socialmente garantido em sua vigência, sobretudo em face dos abusos de Estado e 

dos privilégios das classes dominantes. Em especial, considerando-se a consagração 

deste ideário de contenção da arbitrariedade pela legalidade, o art. 6º. da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789: 

“A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos 
têm o direito de recorrer pessoalmente, ou por meio de 
representantes, à sua formação. Ela deve ser a mesma para 
todos, quer proteja, quer puna. Todos os cidadãos, sendo iguais 
aos seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as 
dignidades, cargos e empregos públicos, segundo sua 
capacidade e sem outra distinção a não ser a de suas virtudes 
e seus talentos”. 

 

Isto foi exatamente o que permitiu a formação de uma cultura da positivação 

dos direitos humanos, que passou a se dar através das legislações nacionais em 

formação, das Constituições e de Declarações Internacionais, a exemplo do que 

ocorreu na Declaração de Direitos da Constituição de 1791 na França:  
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 “A Constituição garante, como direitos naturais e civis: 
1º Que todos os cidadãos sejam admissíveis aos cargos e 
empregos, sem qualquer outra distinção, a não ser a de suas 
virtudes e talentos; 2º. Que todos os tributos sejam repartidos 
entre todos os cidadãos e de modo igual, na proporção de seus 
recursos; 3º. Que os mesmos crimes sejam punidos com as 

mesmas penas, sem distinção alguma de pessoas144”.  

 

O passo seguinte aconteceu com a positivação – no sentido de inserção de 

normas no sistema jurídico formal, e a “trivialização145” no sentido de disseminação 

das ideias e valores dos direitos naturais. É certo que se a positivação do ideário 

jusnaturalista representa um importante passo adiante na construção de um acervo 

codificado de normas estatais reconhecedoras de direitos naturais e imanentes à 

pessoa humana, mas realmente, após esta conquista, percebe-se que o processo de 

positivação dos direitos naturais em direitos humanos acaba por trivializá-los no 

sentido de vulgariza-los e banaliza-los a ponto de o argumento de ofensa a dignidade 

da pessoa humana é de uso corriqueiro sem a exata concepção do termo, o que pode 

acabar por desvalorizar esse valor no próprio espírito do povo. Esta percepção trazida 

pelo professor Eduardo Bittar está enquadrada dentro de um conjunto de outras 

transformações que se dão na concepção de mundo após o iluminismo e o pós 

iluminismo dos séculos XVIII e XIX, e que não deixam de se processar ao longo da 

modernidade do século XX, e é exatamente isto que levará ao desgaste as 

concepções de direitos humanos oriundas e praticadas a partir daí. 

No contexto de positivação dos direitos, inclusive dos direitos naturais, surgem 

as escolas positivistas, iniciadas pela escola histórica com Hugo e Savigny e 

aperfeiçoadas em Kelsen que foram seguidas por Austin, Hart e só encontraram novos 

ares em Dworkin, positivismo esse que cria uma descabida oposição aos 

jusnaturalistas na medida em que defendem uma certa oposição do direito positivo 
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2008. 



159 

 

em face dos direitos naturais como explica Bobbio146 em sua obra, mais adiante 

tratada quando falarmos do antigo e atual embate e disputa dessas duas ideias de 

direito. 

Os debates acabam por julgar as concepções do jusnaturalismo iluminista e 

racionalista de místicas na medida em que acreditam na tradução da natureza em lei 

ou trazem o jusnaturalismo como uma espécie de filosofia introdutória ao positivismo 

normativo. Num período marcado pela ascensão da razão em detrimento da sensação 

e intuição, pela ascensão da cultura cientificista metodológica e positivista, as mais 

profundas questões da filosofia acabam por se resumir em questões postas e 

impostas pelo dogmatismo científico-positivo, o que cria em Kelsen a necessidade de 

uma teoria estanque, pura em relação às outras fontes de conhecimento onde o valor 

e a questão da justiça, para a Filosofia do Direito, é julgada como uma espécie objeto 

incognoscível, e, portanto, não científico para suas perspectivas teóricas. A justiça 

passa a não ser categoria do direito e sim da moral social. 

Na vontade do legislador que impera absoluta, o Direito positivista normativo 

representa a vontade do legislador, legítimo e válido se fruto do arbítrio desse próprio 

legislador o qual pode revogar uma biblioteca inteira de estudos por decreto. Como 

afirma Bobbio147, o positivismo jusfilosófico inventa a indisposição entre o direito 

positivo e o direito natural: 

“Voltando ao assunto de nosso curso, o positivismo 
jurídico é uma concepção do direito que nasce quando ‘direito 
positivo’ e ‘direito natural’ não mais são considerados direito no 
mesmo sentido, mas o direito positivo passa a ser considerado 
como direito em sentido próprio. Por obra do positivismo jurídico 
ocorre a redução de todo o direito a direito positivo, e o direito 
natural é excluído da categoria do direito: o direito positivo é 
direito, o direito natural não é direito. A partir deste momento o 
acréscimo do adjetivo ‘positivo’ ao termo ‘direito’ torna-se um 
pleonasmo mesmo porque, se quisermos usar uma fórmula 
sintética, o positivismo jurídico é aquela doutrina segundo a qual 
não existe outro direito senão o positivo” (Bobbio). 
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Esta visão, profundamente influenciada pelas categorias do pensamento 

positivista e cientificista, ainda carregada por um conjunto de outras transformações 

sociais e técnicas que criam as figuras modernas do homo faber e contemporânea do 

animal  laborans, cuja filosofia assegura ao direito, enquanto objeto de consumo, uma 

enorme disponibilidade de conteúdos148” permite a construção de direitos super 

fluídos, na medida em que sua presença em sociedade é reconhecida e obrigatória, 

filosoficamente pertinente e politicamente correta, mas sempre tão abstrata e tão 

carente de sedimentação prático-operacional que nunca, ou quase nunca, podem ser 

cobrados ou tornados medidas de transformação da sociedade. 

A banalização dos importantíssimos direitos naturais em estatutos de direitos 

humanos positivados torna-os, além de direito positivo, cujo conteúdo pode ser 

revogados e substituídos a qualquer tempo, uma experiência trivializada de direitos, 

para utilizar-me de uma linguagem empregada por Tercio Sampaio Ferraz Junior. A 

fungibilidade do que se põe como conteúdo de um “direito humano” torna-o tão frágil 

e tão substituível quanto qualquer outro direito, na medida em que sua difusão não 

garantiu a salvaguarda real das pessoas contra o arbítrio. De fato: “A 

constitucionalização dos direitos do homem, no mundo contemporâneo, na forma de 

declarações conjugadas a garantias, torna os, pois, direitos triviais na proporção em 

que eles proliferam, se difundem e se alteram”.149 

O que se pode reter como síntese destas reflexões é a preocupação aqui 

estabelecida de buscar os fundamentos e as origens do que se chama hodiernamente 

de “direitos humanos”, sabendo dos problemas de eficácia que testam a própria 

existência jurídica desta categoria especial de direitos.O projeto da modernidade 

resultante do Iluminismo busca ainda garantias reais e positivas de direitos a 

salvaguardar a pessoa humana face aos abusos e ausência de limites do poder do 

Estado. A concepção de direitos humanos nasce por um lado, dessa transformação 

em objeto positivo de direito, em princípio, por conta de uma oposição à 
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fundamentação metafísica dos direitos, e, em por outro lado, como uma perspectiva 

de projeção futura de um ideário garantidor democrático e das liberdades inerentes à 

pessoa humana. 

Nessa construção histórica dos direitos humanos que parte de seu 

reconhecimento declarado cujos valores vem sendo garantido por uma normatização 

positivada e neopositivista, nessa neo-modernidade a teoria dos direitos humanos 

como Paulo Ferreira da Cunha150 coloca renovou o entendimento do Direito, embora 

ainda em construção a teoria humanista do direito, e longe de sua inteira 

harmonização: 

“[...] vem como um “sopro de ar fresco epistemológico 
[que] permite hoje pensar conscientemente três épocas (três 
paradigmas) no Direito, depois da sua afirmação 
epistemológica, no ius redigere in artem: o direito objetivo 
clássico, o direito subjetivo moderno, e hoje, o direito social, 
que, todavia, ainda aguarda a sua revolução copernicana, ou 
einsteiniana..., e de que os direitos humanos são uma espécie 
de profeta anunciador. ”  

 

E continua dizendo que os direitos humanos persistem hoje como uma 

instância crítica, política e contraria ao positivismo clássico Direito, apesar de terem 

seu fundamento numa espécie de direito humanismo positivista, cujo ritual de 

elaboração e exegese se consubstancia em textos “pseudo-protectores” (sic) que 

acabam por cristalizar e engessar o próprio reconhecimento e aplicação das garantias 

desses direitos. 

E não só isso - os direitos humanos para esse autor se consubstancia como 

uma nova religião – um re ligare do Homem à sua Natureza, do Direito à Justiça, e 

que se encontra ameaçada por heresias que a podem fazer sucumbir por completo. 

Em especial o que ele denomina de “heresia pseudo-anti-discriminatória”, que 

rotulada como direito à igualdade, acaba por construir exatamente o contrário, 

erguendo inadvertidamente barreiras de novas desigualdades.  

                                            

 

150 CUNHA, Paulo Ferreira. O ponto de Arquimedes: natureza humana, direito natural, 

direitos humanos. Coimbra: Almedina, 2001 
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3 EPISTEMOLOGIA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

3.1 Epistemologia Jurídica 

O início desse texto trata da epistemologia e, em especial, da epistemologia 

jurídica a ser estudada através do conceito da dignidade da pessoa humana sob a 

perspectiva de fundamentadora dos direitos humanos. Para tanto, depois de revistas 

as teorias do conhecimento do direito na história, passamos então, ao estudo da 

própria epistemologia dos direitos humanos, palavra que vem do grego “epistéme” e 

"logos" de onde temos já uma primeira ideia etimológica: o estudo do conhecimento. 

Ideia vaga e genérica que parte da etimologia da palavra, mas já nos mostra o longo 

caminho a ser perseguido. Epistemologia pode ser entendia também como o ramo da 

filosofia que se ocupa do conhecimento humano, de todo o conhecimento humano, e 

assim melhor designada de "teoria do conhecimento". 

Todavia continuamos apenas arranhando a superfície do campo de estudos e 

meditações sobre o assunto. Por que a necessidade de debruçarmos detidamente 

sobre uma teoria do conhecimento? Eis a questão que nos leva adiante nesse 

momento. Trata-se de teoria científica do conhecimento, mas parte necessariamente 

da filosofia em especial das investigações filosóficas sobre o conhecimento, sobre 

aquisição do conhecimento, sua formação e desenvolvimento e debates acerca das 

categorias de certo e errado ou verdadeiro e falso e até mesmo da teoria da educação 

do próprio ensino do conhecimento. 

As ciências sociais, a antropologia e psicologia e outras matérias do 

conhecimento também possuem seu arcabouço de teoria do conhecimento específica 

para cada um dos seus postulados ou hipóteses, mas nas investigações filosóficas 

sobre o conhecimento, sobre o questionamento – que é isso? Chegamos ao cerne da 

questão – que é o ser? Ou que é ser nesse tempo e espaço? Questões essas 

respondidas de alguma forma pelos métodos científicos sem dúvida, mas para um 

real e profundo debate sobre o ser, só o amor à sabedoria pode nos levar adiante, 

pois esse amor nos faz mais sensíveis à natureza do problema. Não que seja mais 
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fácil interrogar que responder, mas questionar constantemente nos leva a uma busca 

por uma resposta cada vez mais clara e precisa e, especialmente, sem 

comprometimentos à descoberta. Para tanto o estado de meditação sobre o assunto, 

debruçar-nos atentamente sobre um tema, sem expectativas outras que não 

simplesmente pensá-lo em sua totalidade e relações, ou seja, o necessário estado de 

espírito do homem conhecido como a ataraxia151 grega é fundamental. 

A epistemologia como teoria do conhecimento, ligada ao fenômeno jurídico, 

pode ser entendida como o estudo do conhecimento jurídico, nas palavras de Maria 

Helena Diniz: 

 “... é a teoria da ciência do direito um estudo sistemático 
dos pressupostos, objeto, método, natureza e validade do 
conhecimento jurídico-científico, verificando suas relações com 
as demais ciências, ou seja, sua situação no quadro geral do 

conhecimento" nos dizeres de Maria Helena Diniz. 152”   

 

 

Assim também podemos entender que a epistemologia trata da gênese jurídica, 

das questões filosóficas acerca do conhecimento da origem dos fundamentos 

jurídicos da teoria, ou como prefere Reale Junior, a ontognosiologia153 ao falar de 

gnosiologia orientada no sentido das objetividades. 

Trataremos do tema Epistemologia, aqui, perguntando sobre a própria questão 

abordada, numa primeira etapa usando da metodologia analítica, analisando o 

conceito de conhecimento jurídico ao longo da história, em suas diversas escolas de 

interpretação do fenômeno jurídico, como se distinguem os diversos conhecimentos 

encontrados, seus âmbitos e limites, e diferenciá-lo de outros domínios cognitivos e 

depois analisando a teoria do conhecimento jurídico dos direitos humanos a partir dos 

                                            

 

151 Para os filósofos gregos antigos (cépticos, epicuristas e estóicos) era a completa ausência de 

perturbações ou inquietações da mente. Ideal caro à filosofia helênica da tranquila e serena felicidade 
obtida através do domínio das paixões, desejos e reações sensoriais. 
152 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito, São Paulo: Saraiva, 2014.p.6. 
153 REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito.5ª.ed. – São Paulo: Saraiva, 1994. 
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valor intrínseco e essencial da dignidade da pessoa humana como base e fonte formal 

e estrutura de interpretação dos princípios e regras jurídicas. 

Questionaremos então a questão de como adquirir e desenvolver determinado 

conhecimento, em especial o jurídico e em grau de direitos humanos, utilizando-nos 

de algumas formas de aquisições primárias desse conhecimento. O que pretendemos 

aqui é contribuir para algumas outras formas de investigações sobre o tema talvez até 

fugindo do dogmatismo estático e estéril, da escolástica jurídica, e nos aventurando 

pelo terreno da zetética jurídica154 e por fim da filosofia jurídica. E ainda, numa última 

etapa, questionamos a razão e a racionalidade tão importante da era das luzes, do 

limitado farol que o iluminismo se propôs, esquecendo que o que não é iluminado por 

esse “foco de luz” ainda assim existe, apesar de não observado. Existem métodos de 

investigação, fixação de crenças, pontos de partidas comuns, que também são válidos 

como lugares comuns de argumentação onde a razão, a intuição e experiência têm o 

mesmo peso nas diversas balanças que se equilibram no fiel desse ratio do ser 

humano. 

Superamos os céticos na discussão se é realmente possível adquirir 

conhecimento, e as opiniões que se assentam em indícios que não conseguem ser 

justificados já é o início da perquirição filosófica para o próprio conhecimento e sua 

justificação – diverso do que entende o cepticismo filosófico, entendemos que o valor 

do conhecimento, em especial o aqui tratado da dignidade da pessoa humana como 

epistême jurídica dos Direitos Humanos Universais, é o objetivo primeiro desse 

questionamento filosófico como guia de ações concretas com base no  amor filia em 

busca da paz e do progresso. 

Se entendermos que a idade moderna se inicia com Renée Descartes e com o 

cartesianismo decorrente das ideias do autor do Método, que entendeu superar a 

filosofia aristotélica e seu embate com a teologia cristã, que faz um corte radical com 

esse passado e traz a nova lux, ou seja, caso a modernidade seja uma visão do mundo 

                                            

 

154 A zetética coloca o questionamento como posição fundamental, o que significa que qualquer 

paradigma pode ser investigado e indagado, assim como qualquer premissa tida como certa pela 
dogmática pode ser reavaliada, alterada e até desconstituída do ponto de vista zetético. A palavra 
"zetética" possui sua origem no grego zetein que significa perquirir, enquanto "dogmática" origina 
também do grego dokein, ou seja, doutrinar. 
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e do nosso conhecimento dele a partir dos alicerces da razão, precisamos entender 

as razões da razão de Descartes. Ora, ao promover esta reconstrução, o autor afirma 

que aceita como princípios básicos apenas aqueles que, logicamente falando (método 

racional), não podem ser colocados em dúvida. Com efeito, utiliza o argumento cético 

como um filtro para eliminar todas as opiniões duvidosas – ou seja, devemos aceitar 

apenas as proposições que resistam ao mais determinado assalto cético. Mas, por 

confiar no fato de ter encontrado tais proposições, Descartes não é realmente um 

cético, não obstante, a sua "dúvida metódica" ou metodológica pelo Método, nos 

coloca os problemas do ceticismo no centro da primeira reflexão. 

Com isso dizemos que não propomos aqui nenhuma virada radical de 

conhecimento, nenhum método original ou novas proposições científicas, mas 

testemunhamos que colocar as preocupações com o ceticismo no centro da 

epistemologia torna muito claro o que distingue a reflexão filosófica acerca do 

conhecimento e do seu próprio objeto de estudo, algo como filosofar sobre a filosofia, 

observar-se como observador - e voltaremos a esse ponto mais adiante - mas, por 

agora, tal reflexão responde a preocupações profundas sobre se de fato o 

conhecimento é possível. Isto não pode ser considerado uma matéria científica estrita 

na medida em que o cepticismo questiona todo o alegado conhecimento, incluindo o 

próprio científico. Ora, a perspectiva racionalista pode ser aplicada a ela própria e 

quando fazemos isso temos a epistemologia: um estudo segundo uma tradição de 

reflexão metacrítica sobre os nossos objetivos e procedimentos epistemológicos e 

descobrimos uma tradição de investigação centrada e objetivada no tipo de questões 

que iniciamos. 

Não usaremos o termo epistemologia aqui como a filosofia da ciência por 

entendermos que filosofia e ciência são campos distintos de investigação. Todavia 

entendemos possível filosofar sobre a teoria do conhecimento e filosofar sobre a 

ciência, pois a filosofia da ciência ocupa-se tanto da epistemologia da ciência quanto 

da metafísica e da lógica da ciência, mas nesse texto, procuramos não abusar dessas 

digressões para não fugir do objetivo imediato e mediato traçados no título que é a 

dimensão da teoria do conhecimento jurídico a partir do conceito de dignidade da 

pessoa humana. 

Assim, epistemologia jurídica é aqui o estudo e debates sobre a gênese 

jurídica, ou seja, de onde se origina o objeto do estudo jurídico, e assim passaremos 
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para um conhecimento de abrangência internacional sobre a epistemologia da 

dignidade da pessoa humana como objetivo de entender e orientar as 

fundamentações dos Direitos Humanos a partir desse núcleo. 

Para tanto, imprescindível é o estudo da história para a compreensão do mundo 

jurídico, ainda mais quando tratarmos daqueles direitos essenciais à pessoa humana. 

Não será possível compreender os direitos humanos e os direitos fundamentais sem 

relacioná-los à História, pois eles não surgem como uma revelação, como uma 

descoberta repentina de uma sociedade, de um grupo ou de indivíduos, mas sim 

foram construídos ao longo dos anos, frutos não apenas de pesquisa acadêmica, de 

bases teóricas, mas principalmente das lutas contra o poder. Nesse sentido Norberto 

Bobbio afirma que: 

“Os direitos do homem, por mais fundamentais que 
sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas 
circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas 
liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, 

não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. ” 155 

 

José Joaquim Gomes Canotilho também partilha de entendimento semelhante:  

“A colocação do problema – boa ou má deixa claramente 
intuir que o filão do discurso subseqüente – destino da razão 
republicana em torno dos direitos fundamentais – se localiza no 
terreno da história política, isto é, no locus globalizante onde se 
procuram captar as idéias, as mentalidades, o imaginário, a 
ideologia dominante a consciência coletiva, a ordem simbólica 

e a cultura política. ” 156 

 

Os direitos essenciais da pessoa humana nascem das lutas contra o poder, das 

lutas contra a opressão, das lutas contra o desmando, gradualmente, ou seja, não 

nascem todos de uma vez, mas sim quando as condições lhes são propícias, quando 

se passa a reconhecer a sua necessidade para assegurar a cada indivíduo e à 

sociedade uma existência digna. Assim entendemos necessário um estudo histórico 

                                            

 

155 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Nova ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 5. 
156 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2004, p.9. 
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a respeito dos direitos essenciais da pessoa humana para entender como, quando, 

em que contexto, eles surgiram para a humanidade. Ainda busca-se explicar a sua 

positivação dentro de um sistema jurídico, sendo, portanto aceitos frente ao poder 

político e independentes da vontade deste sistema. 

A construção e a conquista dos direitos humanos são fenômenos jurídico-

sociais históricos, com isso queremos dizer que tiveram um início. Nasceram como 

decorrência e consequência direta do maior conflito armado que a história humana já 

vivenciou e das atrocidades cometidas durante a 2a Guerra Mundial que mostraram a 

fragilidade em que os homens se colocaram ao buscar a solução do conflito pela via 

da Guerra e não pela via da Paz.  

Por outro lado, os direitos humanos sempre existiram, talvez não como os 

entendamos hoje, daí seu nascimento moderno, mas foi a necessidade de reconhecê-

los e aplicá-los a partir do genocídio e do holocausto que trouxeram uma necessidade 

urgente e um novo paradigma nessa, por nós considerada, construção histórica e na 

formulação de uma garantia além das fronteiras de cada país, na união de esforços 

na busca da paz. 

Vários instrumentos que continham a semente da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos como a Constituição do bom povo da Virgínia, a constituição 

americana e a francesa semearam o terreno de direitos reconhecidos mundialmente 

cuja filosofia principal é de base humanista. Partem todos do mesmo e mais inato 

princípio do reconhecimento da dignidade da pessoa humana, fundamentando um 

vetor axiológico de interpretação dos vários instrumentos garantidores dos direitos de 

liberdade e igualdade, acima de toda e qualquer distinção. Assim toda pessoa 

humana, tem plena e total capacidade para gozar os direitos e as liberdades sem 

distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política 

ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer 

outra condição como posto no artigo II da Declaração Universal de Direitos do 

Homem. 

O senso comum e o lugar comum de argumentação sobre o ser humano, a 

partir da ideia de pessoa humana identificada em Jacques Maritain, nos leva a uma 

solução para a própria continuação da humanidade, a um consenso universal de 

convívio pacífico e interdependente. Os direitos humanos, assim, são reconhecidos e 

implementadas sua necessidade clara e urgente de defesa. Num mondo pós-guerra, 
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de catástrofes criadas pelo homem, genocídios e holocausto, só resta o entendimento 

de que a defesa de direitos não resulta da disputa de força, mas sim da própria 

redenção da força, partindo de sua abstração como ideal de justiça até sua 

concretização, numa democracia que o próprio Maritain entendia como muito mais 

que um sistema de governo da maioria; era uma “maneira humana de viver”. 

E não só a jurisprudência como outros sistemas teóricos buscam essa via da 

paz e cooperação universais sobre o reconhecimento e garantias desses direitos 

humanos primordiais. Dentre os tantos outros sistemas de normas a religião, em 

especial a católica, se apresenta como um guia aos povos do ocidente, desde as 

primeiras boas novas de Pedro, primeiro Papa e de Paulo, o convertido de Damasco, 

os ensinamentos ecoam não só aos povos da religião católica como também a todos 

os homens de boa vontade que reconhecem a fraternidade como meio de se alcançar 

a paz. 

Aqui, abordados tantos dispositivos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos como da encíclica “Pacem in Terris”, escrita anos depois, encontramos 

definições que por si só mostram a concordância desses documentos, cujos pontos 

fundamentais coincidem. Um na base de uma filosofia puramente laica e universalista 

e outro no de uma filosofia ao mesmo tempo humanista e teocêntrica. 

Ambos os textos tratam dos direitos do homem à existência, à liberdade à 

propriedade privada, mesmo sobre os bens de produção como um meio apropriado 

para afirmação da dignidade da pessoa humana e para o exercício da 

responsabilidade em todos os campos da vida. E é fator da mais serena estabilidade 

para as famílias como paz e prosperidade social, busca da felicidade, da integridade 

física e moral e a conquista de recurso correspondentes a um digno padrão de vida. 

Dentre esses recursos estão os reconhecidos como os da existência mínima: 

alimento, vestuário, moradia, repouso, assistência sanitária e serviços sociais 

indispensáveis. E nessa existência humana, a família, baseada na união livre dos 

seres humanos deve ser considerada como o núcleo formador fundamental e mais 

natural da vida humana em sociedade, e como tal, merece especiais medidas tanto 

de natureza econômica e social como, e na mesma medida e proporção, cultural e 

moral, que contribuam para consolidá-la e ampará-la em suas próprias e fundamentais 
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funções como foi assim reconhecida e protegida nos termos do artigo XII da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem157. 

É direito da pessoa escolher o seu próprio estado de vida, trabalho, religião e 

relações sociais de acordo com as suas preferências e, a partir daí, constituir sua 

família – família essa, núcleo estrutural das sociedades e célula mater do Estado, 

cujos componentes tem o direito ao desenvolvimento e merece especiais medidas de 

proteção tanto de natureza econômica e social, como cultural e moral que contribuam 

para consolidá-la e ampará-la no desempenho de suas funções. Assim como seus 

componentes têm iguais direitos como a liberdade de iniciativa, ao trabalho digno, que 

não se lhe minem as forças físicas nem se lese a sua integridade física, moral ou 

patrimonial, como tampouco sejam comprometidos o seu desenvolvimento são em 

especial dos seres humanos em formação. 

Dessa dignidade da pessoa humana deriva também o direito de exercer 

atividade econômica socialmente responsável, de justa remuneração do trabalho e 

proporcionais aos recursos disponíveis, permita ao trabalhador e à sua família um teor 

de vida digna. O papa Pio XII, a esse respeito já colocava que ao dever pessoal de 

trabalhar, inerente à natureza, corresponde sempre um direito, igualmente natural – o 

de o homem poder exigir que suas tarefas lhe provenham e à sua família dos itens 

indispensáveis à vida. E da dignidade humana deriva ainda o direito de exercer uma 

atividade econômica socialmente responsável, com justa remuneração e recursos 

proporcionais que lhe permitam uma vida com condizente dignidade. 

Resultado do entendimento de ambos os textos é que compete à própria 

pessoa humana a legítima tutela de seus interesses, direitos e próprios deveres, de 

modo eficaz e imparcial, dentro das normas objetivas da justiça de segurança jurídica 

pra pleno desenvolvimento de suas capacidades. Essa relação entre direitos e 

deveres na mesma pessoa, partindo de um princípio onde esse direito e deveres 

                                            

 

157 Artigo 12°: Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu 

domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões 
ou ataques toda a pessoa tem direito a proteção da lei. Disponível em 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf 



170 

 

vinculam-se entre si numa coexistência quase ontológica, deriva mesmo e tem sua 

fonte nos princípios do direito natural. 

Dessa forma o direito à vida interliga-se ao dever de se conservar em vida; o 

direito um digno teor de vida se coloca ônus de viver dignamente, ao direito de 

investigar livremente a verdade o dever de buscar um conhecimento dessa verdade 

cada vez mais vasto e profundo. Dessa reciprocidade de direitos e ônus temos que a 

cada direito natural corresponde o dever de reconhecimento e o respeito desse 

mesmo direito erga omnes – eis o sentido jurídico da fraternidade da trilogia da 

revolução francesa. 

Partindo do pressuposto que o ser humano é realmente um ser social, 

fundamental que convivam em harmonia uns com os outros e com o planeta, 

promovendo o bem mútuo, construindo uma comunidade mundial de responsabilidade 

plena. Essa convivência universal na verdade, na justiça, no amor e na liberdade 

comuns são guiados pelo amor e pela prosperidade fraternal das relações na medida 

da responsabilidade nas ações de cada pessoa. Nesse ponto a encíclica entende que 

essa realidade é eminentemente espiritual cujos valores vivificam e orientam a própria 

cultura, o desenvolvimento social e econômico, os regimes políticos e a ordem 

jurídica.  

Nesse entendimento, a ordem que se busca é de natureza moral e ética de 

uma sociedade bem constituída, fecunda e nos trilhos da dignidade de pessoas 

humanas e o Papa finaliza o texto com o pensamento de São Tomás cuja razão 

humana tem na lei eterna (divina e natural) a regra da vontade humana, medida de 

sua bondade. De onde se defere que essa bondade humana depende mais ainda da 

lei eterna que da própria razão. 

 

3.2 Características dos Direitos Humanos 

São características fundamentais à moderna concepção de Direitos Humano a 

sua universalidade que se consubstancia em um princípio da preeminência do ser 

humano, ou seja, o homem como fonte de todos os valores, assim os direitos humanos 

são universais pois aplicáveis a toda pessoa humana indiscriminadamente. Outra 

característica é a sus indivisibilidade pois os direitos humanos são um todo indivisível 

de forma que só é possível a realização dos direitos civis e políticos se forem 
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igualmente efetivados os direitos econômicos, sociais e culturais. Assim como sua 

interdependência na medida em que essa característica iguala as dimensões dos 

direitos numa aplicação conjunta, numa existência interdependente e inter-

relacionada para mútua efetivação. Outra característica é a sua universalização - a 

proteção aos direitos humanos não cabe somente aos órgãos internos dos Estados e 

suas políticas públicas, mas à comunidade internacional como um todo onde até a 

soberania do estado pode ser limita em favor da proteção dos direitos humanos. 

 

3.3 Fontes em Direitos Humanos 

O tema das Fontes do Direito é preliminar a todas as questões levantadas, fala 

sobre a teórica do conhecimento de um valor essencial a ser defendido pela sociedade 

através de, entre outras, a norma jurídica. Trata-se da validade à origem das 

categorias de norma. 

O conceito tradicional de fonte de direito entende que as normas que formam 

o direito positivo não têm uma origem única, elas tanto podem ter origem na atividade 

legislativa e jurisdicional do Estado como podem ser criadas sem a intervenção direta 

de um órgão estatal. Assim chamamos de fontes do direito cada um dos diversos 

processos de criação de normas jurídicas, entendidas estas como regras 

heterônomas e coercitivas que são impostas a uma determinada sociedade. E as 

fontes que dão origem a normas específicas cuja validade é formalmente reconhecida 

pelo Estado são as chamadas fontes do direito positivo. 

Em cada diferente momento histórico, a organização política de cada povo, 

admite como válidas as normas criadas por determinados processos e não admite a 

validade das regras criadas por outros meios. Dessa forma, as fontes reconhecidas 

dependem da organização do Estado em cada período histórico e, conforme nosso 

tempo em um Estado Democrático de Direito duas são as fontes do direito positivo: 

as leis e os costumes. Entretanto, há outros processos de criação de normas jurídicas, 

cuja aceitação como fonte de direito positivo é mais controversa - em especial, a 

jurisprudência e a doutrina. 

A classificação mais tradicional difere as fontes entre formais e materiais, mas 

antes de passarmos brevemente a essa análise das diversas fontes do direito positivo, 

convém trazer a ideia de que independentemente de qual seja o processo de 
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produção das normas, elas sempre são elaboradas a partir das necessidades sociais, 

desde a Roma antiga até as modernas Cortes Interamericanas de Direitos Humanos. 

Isso pois o direito apenas existe dentro de uma sociedade determinada e é sempre 

um resultado dos interesses e valores do grupo social que o institui. Para traduzir essa 

ideia numa posição mais formal, muitos afirmam que as necessidades sociais são a 

fonte material do direito. 

Entretanto esses imperativos sociais apenas exigem que seja elaborada 

alguma norma para disciplinar a situação de conflito e para resolver eventual lide, mas 

não determina qual será a regra vigente na sociedade, haja visto o marco civil da 

internet e as tentativas de normatização da rede mundial de computadores não 

conseguirem definir exatamente que processos e procedimentos criarão as normas 

jurídicas p regulamentarão a matéria. Eis o papel das fontes formais do direito – o dos 

processos de criação de normas como as leis, os costumes a jurisprudência e 

princípios gerais, entre outros. 

Lembramos que não existe oposição entre os conceitos de fonte formal e 

material, eles se complementam no sentido que de um decorre o outro e não são duas 

espécies do gênero Fontes, e se prestam para classificação onde a palavra fonte tem 

um sentido diverso nessas duas expressões de forma que apenas as fontes formais 

são fontes de normas jurídicas. As fontes materiais não criam regras específicas, mas 

apenas exigem que alguma norma seja criada. Trata-se, pois, de duas abordagens 

complementares sobre os modos de criação do direito. 

Em uma abordagem positivista, dominante hoje, o estudo do Direito se resume 

a análise do direito positivado em normas e, dessa forma, a discussão sobre as fontes 

materiais tende a se transformar em um mero debate sobre as razões que moveram 

o legislador a positivar certas regras e não outras. Para o positivista, grosso modo, a 

fonte formal é a motivação do legislador e à dogmática jurídica.  Todavia, importa 

muito pouco à dogmática a determinação de quais foram os elementos que motivaram 

o legislador a criar as normas jurídicas, já que elas valem independente da sua 

vontade e a tarefa da dogmática de fato, a dogmática contemporânea do direito se 

assemelha a um cemitério de ideias mortas. Nessa medida, a questão das fontes 

materiais nunca alcançou grande relevância dogmática, embora seja uma questão 

muito trabalhada nos campos da sociologia e da história. As fontes formais do direito 
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positivo contemporâneo são a lei, o hábito e o costume como elementos do direito 

consuetudinário, jurisprudência, doutrina, analogia e princípios gerais do direito  

Hábito e costume, em um senso comum, significam condutas habituais, que 

repetimos sempre, mas esse termo tem um sentido específico jurídico pois costume 

é um tipo de norma, um comando heterônomo que deve ser seguido por todos os 

integrantes de uma comunidade e cujo descumprimento possibilita uma sanção a 

exemplo do direito consuetudinário do Reino Unido. Há uma diferença entre o hábito 

e a regra quanto à obrigatoriedade da conduta – os hábitos não são obrigatórios e não 

existe uma norma implícita que obrigue ao cumprimento de um hábito, são condutas 

repetidas, mas não em obediência a uma norma, assim, não podem ser consideradas 

costumes. 

Em oposição aos hábitos, existem condutas que repetimos na busca de 

obedecer a determinadas regras, como por exemplo respeitar a fila na agencia 

bancária, por exemplo, que não é um mero hábito, pois há uma norma social que exige 

de todos essa conduta. Quando alguém fura a fila, todos entendem que não se trata 

apenas de romper um padrão usual de conduta, e que existe o descumprimento de 

uma obrigação. Assim, respeitar a fila não é um simples hábito, mas um dever imposto 

a todos. Nessa medida, podemos afirmar que respeitar a fila é um costume: uma regra 

social obrigatória que surge espontaneamente na sociedade. Ao contrário das leis, os 

costumes são normas que não provêm da atividade legislativa das autoridades 

políticas, mas da consolidação dos usos tradicionais de um povo ou comunidade. 

Contudo, a obrigação de respeitar a fila é um costume pois regra nascida 

espontaneamente na sociedade, mas não é um dever jurídico, ou seja, nem todas as 

regras costumeiras podem ser consideradas normas jurídicas, salvo a exceção da 

legislação municipal de preferência a idosos, gestantes e portadores de necessidades 

especiais. Dessa forma, costumes são as regras que surgem espontaneamente em 

um grupo social e que representam a expressão jurídica dos valores culturais de uma 

comunidade. E ao conjunto das regras costumeiras que podemos qualificar como 

jurídicas damos o nome de direito consuetudinário (ou costumeiro). 

Para a caracterização de um costume necessários três requisitos: deve haver 

um padrão de comportamento reiterado, habitual, entre os membros de um 

determinado grupo; esse comportamento deve ser repetido por um número 

significativo de membros da comunidade, pois o costume é uma atitude coletiva; e 
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deve necessariamente existir certo consenso sobre a obrigatoriedade da conduta, 

pois não se trata de um mero hábito, mas de uma norma social que pode ser exigida. 

Deve existir a crença de que se trata de obedecer a uma norma obrigatória, 

pois é essa consciência da obrigatoriedade que permite a passagem do ser (repetição 

de condutas) para o dever-ser (orientação normativa de condutas). Assim, é a 

consciência da obrigatoriedade que separa o costume do simples hábito coletivo e 

que nos permite construir uma norma jurídica a partir de uma conduta repetida pelos 

membros de uma coletividade, tema muito estudado por Austin e Hart. Como os 

Estados atuais buscam centralizar tanto o poder político quanto o poder de criar 

normas jurídicas, normalmente fazem valer as obrigações consuetudinárias apenas 

quando os costumes foram anteriormente positivados na forma de leis. 

As leis são as normas jurídicas, que regram o comportamento humano, que 

não surgem espontaneamente no seio de uma comunidade como o costume, ao 

revés, são elaboradas pelos governantes e impostas ao grupo social sob ameaça de 

um mal no caso do seu descumprimento, são, portanto, expressões normativas do 

poder estatal. 

Contudo o Estado não é a única instituição social que elabora normas jurídicas, 

por vezes ele reconhece a validade jurídica de regras criadas por outras ordens de 

poder como por exemplo os estabelecidos pelos particulares. A pacta sunt servanda 

é vontade entre as partes maiores e capazes para decidir sobre objeto lícito e possível 

e faz lei entre essas partes contratantes. É considerado direito válido desde 

observados os requisitos específicos. Assim, no atual modelo jurídico, as leis são a 

principal fonte de direito. 

A lei deixou de ser instrumento para a implementação de programas políticos 

ou de mudanças nos costumes e transformou-se na fonte de direito mais importante 

da época contemporânea. Não devemos estranhar, pois, que várias correntes 

jurídicas tendam a reduzir o direito à lei.  

A Teoria Política tradicional divide a organização Estatal nos três poderes 

desde Montesquieu, acontece que a atividade de legislar, ou seja de criar leis assim 

entendidas como comandos imperativos de conteúdo original baseada nos valores do 

povo e na diretriz política pública, não é exclusiva do Poder Legislativo. Todos os 

poderes a exercem de uma forma ou de outra em maior ou menor medida, assim 

como com as outras atividades executiva e jurisdicional. Regras são criadas a todo 



175 

 

tempo pelo Executivo e não vai longe o tempo em que medidas provisórias 

legiferavam e governavam nosso país. Mas lei em sentido estrito e forma é ato do 

Legislativo sujeita à hierarquia pré-determinada do nosso ordenamento jurídico 

positivo. 

A nossa Constituição Federal está no topo como norma positiva de maior grau 

hierárquico e estabelece, inclusive, os processos de criação legislativa. Ao lado dela 

em Direitos Humanos temos Tratados e Pactos internacionais de direitos Humanos 

aos quais o Estado brasileiro se comprometeu, conjunto hoje denominado por núcleo 

constitucional. Logo abaixo da Constituição, em sentido formal, vêm as leis 

complementares à constituição e depois as ordinárias – com a mesma hierarquia, mas 

com competências e processo de formação e admissão diferentes. As leis ordinárias 

estão acima das medidas provisórias que, embora editadas pelo presidente da 

República, têm “força de lei” e, dessa forma, podem regular as matérias que podem 

ser objeto de leis ordinárias, inclusive revogando a legislação anterior. 

Alguns autores colocam os tratados Internacionais com a mesma força 

hierárquica que das leis ordinárias e das medidas provisórias, outros preferem 

diferenciar as leis que tratam de direitos humanos como algo hierarquicamente 

superior às leis ordinárias, supralegais, mas infraconstitucionais, indo de encontro 

coma própria constituição que ao elencar os tipos legais não identifica essa espécie. 

Abaixo dessa camada legislativa ordinária da legislação federal vêm os 

decretos editados pelo Presidente da República, que são normas elaboradas para 

organizar a administração pública ou para regulamentar as leis, as portarias, que são 

os instrumentos utilizados pelos ministérios para regular as matérias relativas à sua 

competência específica que não inovam no campo normativo. 

Outra fonte formal é a nossa Jurisprudência, aqui não usada no sentido de 

Teoria do Direito, mas sim como um resultado de entendimentos de magistrados 

competentes para a decisão de um caso concreto que expõe a hermenêutica dos 

dispositivos normativos e criam assim um entendimento específico. Assim acontece 

quando entendemos jurisprudência enquanto um conjunto de decisões convergentes, 

tomadas pelos órgãos do Poder Judiciário, que julgam reiteradas vezes a mesma 

matéria e fixam uma determinada linha de interpretação. Outro uso corrente desse 

termo é na designação da dogmática jurídica, caso em que é normalmente escrita 

com inicial maiúscula (Jurisprudência), ou como tradução equívoca do termo inglês 
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jurisprudence. Assim como, num outro uso linguístico a jurisprudência significa a 

atividade judicial decisória dos juízes e tribunais. Pode-se afirmar, por exemplo, que 

"o papel da jurisprudência é importante", querendo-se dizer que a atividade decisória 

dos juízes é importante porque determina a forma de se aplicar uma norma jurídica a 

um caso concreto. 

Há uma grande controvérsia sobre se devemos considerar a jurisprudência 

como fonte do direito positivo no atual sistema jurídico, desde a escola histórica e a 

escola da exegese até os dias de hoje. Segundo a visão mais tradicional trazida por 

Paulo Nader: 

 "a jurisprudência, que se forma pelo conjunto uniforme 
de decisões judiciais sobre determinada indagação jurídica, não 
constitui uma fonte formal, pois a sua função não é a de gerar 
normas jurídicas, apenas a de interpretar o Direito à luz dos 

casos concretos158" 

 

Outros autores recusam a ideia de limitação da função jurídica apenas a 

exegese e entendem que não é possível negar a função real de fonte do direito, 

desempenhada pela jurisprudência159, questão sensível que trata da admissibilidade 

ou não de que os juízes criem direitos e obrigações, ou seja, fonte do Direito. 

No início da formação do common law, considerava-se que as decisões 

judiciais eram uma simples aplicação dos costumes e que, por isso, não criavam 

direitos, mas apenas aplicavam o direito existente aos casos conflituosos. Essa visão 

ingênua foi há muito abandonada e substituída pela admissão do papel criativo dos 

juízes, reconhecendo-se que as ligações entre os precedentes e os costumes são 

bastante indiretas e que, além disso, muitas decisões judiciais são tomadas sem que 

se possa relacioná-las com qualquer direito anteriormente positivado. Todavia, esse 

posicionamento não faz parte do senso comum dos juristas nos países filiados ao 

sistema romano-germânico, no Brasil inclusive. Normalmente, considera-se que a 

função dos tribunais é meramente a de aplicar o direito e recusa-se a atividade 
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criadora dos juízes, sendo clássica a seguinte metáfora, sugerida por Montesquieu160 

onde os juízes da nação não são senão a boca que pronuncia as palavras da lei, seres 

inanimados que desta não podem moderar a força nem o rigor. 

A jurisprudência, em sentido estrito, entendida como a sucessão de decisões 

judiciais no mesmo sentido, influencia diretamente o direito, ou seja, quando é 

apresentada ao Judiciário uma questão jurídica polêmica, os vários juízes iniciam por 

decidir da forma mais variada os casos relativos ao tema controvertido nessa 

imensidão territorial do nosso país. Com o tempo, os recursos ajuizados contra as 

sentenças dos juízes de primeiro grau vão chegando aos tribunais, que escolhem uma 

das interpretações possíveis para as normas envolvidas e passam a decidir os casos 

idênticos de forma semelhante. Quando essas decisões formam um conjunto 

consistente, que permite afirmar que uma determinada opinião é a posição adotada 

pelo tribunal, dizemos que se estabeleceu uma jurisprudência sobre o tema. Dessa 

forma, a jurisprudência dos tribunais fixa um padrão para a atividade decisória da 

corte. 

Nos países da common law, não há dúvidas sobre o fato de a jurisprudência 

ser fonte de direito, pois as decisões de um tribunal vinculam os seus julgamentos 

futuros, bem como as decisões dos juízes que lhe são subordinados. Já aqui no Brasil, 

que faz parte da tradição romano-germânica, sob a égide da civil law as decisões de 

um tribunal, ainda que reiteradas e convergentes, não o obrigam a julgar os casos 

futuros de maneira idêntica nem obrigam que os juízes de instância inferior sigam as 

mesmas diretrizes, com exceção da instituição da Súmula vinculante. Assim, a teoria 

tradicional afirma que a jurisprudência não é fonte formal de direito positivo, pois ela 

não cria regras jurídicas obrigatórias. 

Todavia, entendemos que embora a jurisprudência não crie normas 

obrigatórias, no sentido de se poder exigir de um tribunal a vinculação às decisões 

anteriores, uma flutuação exagerada das decisões judiciais faria com que o judiciário 

não conseguisse garantir minimamente a segurança nas relações jurídicas e a 

estabilidade social. Assim, a partir do momento em que uma linha jurisprudencial é 
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fixada pelos tribunais competentes superiores máximos, existe uma probabilidade 

muito grande de que a corte julgue os casos futuros de acordo com os padrões desse 

entendimento, e, embora as cortes não tenham a obrigação de seguir os precedentes 

judiciais, a sociedade tem a expectativa de que o Poder Judiciário siga as linhas 

jurisprudenciais previamente estabelecidas, expectativa se segurança jurídica que é 

normalmente é cumprida. 

Admitimos então o caráter criativo da atividade judicial e o fato de que o 

Judiciário normalmente segue as linhas jurisprudenciais estabelecidas, de onde é 

difícil excluir a jurisprudência do rol das fontes formais do direito positivo brasileiro nas 

linhas de Miguel Reale:  "numa compreensão concreta da experiência jurídica [...], não 

tem sentido continuar a apresentar a Jurisprudência ou o costume como fontes 

acessórias ou secundárias"161. 

A Doutrina como o conjunto das opiniões expressas pelos juristas, práticos e 

teóricos, a respeito dos problemas jurídicos, remete-nos às práticas dogmáticas 

religiosas e se nos aparenta como uma questão de fé ou subordinação. Todavia, a 

escolha desse nome evidencia uma característica típica da ciência jurídica: sendo ela 

uma ciência dogmática, os juristas, tal como os teólogos, estão vinculados a alguns 

pontos de partida inquestionáveis - os dogmas – os quais, sejam os da teologia ou os 

do direito, não são válidos porque se demonstrou serem verdadeiros, mas apenas 

porque a sua aceitação é exigida pelas concepções doutrinárias dominantes. 

Dessa forma, a expressão doutrina jurídica, utilizada de forma muito mais 

frequente que a expressão da zetética: teoria jurídica, ressalta o caráter dogmático da 

Jurisprudência. No caso da ciência do direito, a influência positivista fez com que se 

buscasse desenvolver uma ciência jurídica cuja única finalidade deveria ser a mera 

descrição das relações entre as normas que compõem um dado ordenamento jurídico, 

chegando autores a escrever obras inteiras sobre o melhor entendimento da 

conjunção aditiva “e”. 

Para alguns juristas, as teorias científicas não são capazes de criar direitos, 

mas apenas de melhorar o nosso conhecimento sobre as normas vigentes, assim, por 
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causa da forte influência positivista, a tendência usual de quem olha para o direito 

contemporâneo é o de afirmar que as teorias científicas não podem ser consideradas 

fontes de direito. Todavia uma observação histórica nos permite entender que a 

opinião dos especialistas pode ser uma fonte legítima de direitos e obrigações, 

embora ela não tenha esse status no atual modelo jurídico, ainda, pois a instituição 

de uma norma jurídica é sempre um fato de poder, uma afirmação de autoridade 

impositiva. No atual momento histórico, a autoridade da doutrina não é reconhecida 

por nenhuma estrutura de poder, de forma que os posicionamentos dos juristas não 

podem ser alçados ao patamar de norma jurídica. 

A mediação, a arbitragem e o poder negocial, no direito positivo vigente 

reconhece a todas as pessoas a autonomia para contratar e o processo de um 

particular decidir sobre a melhor solução desse contrato. Dessa forma, nós podemos 

estabelecer direitos e obrigações convencionais, por meio de um acordo de vontades 

formalmente declaradas por maiores e capazes que versem sobre objeto lícito e 

possível assim entendido pelo ordenamento jurídico vigente naquela sociedade 

organizada. 

Acordo de vontades mais simples e mais frequentes da vida cotidiana, 

normalmente, desenvolvem-se nos quadros do direito positivo, que tem regras 

específicas quanto a eles - nesses casos, embora não seja criada uma regra original, 

é criada uma nova obrigação jurídica para as partes. Todavia nada impede que em 

casos mais complexos, um acordo de vontades crie direitos e obrigações para ambas 

as partes que não estejam previstos em qualquer norma e, nessa medida, cria regras 

jurídicas absolutamente novas. Todavia, embora os contratos devam ser 

reconhecidos como fontes de direito, devemos ressaltar que as normas por eles 

estabelecidas são obrigatórias apenas para as partes contratantes (inter pars) e não 

para terceiros (erga omnes). Trata-se, pois, de normas específicas e não de regras 

gerais e abstratas. 

A discussão acerca das fontes de direito tem uma profunda significação 

ideológica, pois não está em jogo apenas a correção de uma teoria científica, mas a 

definição das instituições que têm o poder de editar normas jurídicas obrigatórias. 
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Como coloca Warat162, não existem teorias jurídicas ingênuas - quando um jurista 

afirma que a lei é a única fonte do direito positivo atual, ele coloca o poder do Estado 

acima de todas as outras instituições sociais, quando nega à jurisprudência o caráter 

de fonte do direito, ele reforça a teoria clássica da tripartição dos poderes, que atribui 

papel de criação jurídica unicamente aos poderes legislativo e executivo. Trata-se 

então de uma discussão sobre a legitimidade que têm certas organizações para criar 

padrões de conduta obrigatórios, sobre a jurisdição no sentido de jus dicare, de quem 

tem o poder de dizer o que é o direito. 

A teoria tradicional das fontes do direito vinculada todo o direito em direito 

legislado, nas sociedades europeias, desde a queda do feudalismo, o poder político 

tornou-se cada vez mais centralizado nas mãos do Estado que venceu a queda de 

braço coma Igreja pelo controle normativo da sociedade e, com isso, a lei foi ganhando 

espaço frente às outras fontes do direito, especialmente frente aos costumes. Esse 

movimento culminou nas revoluções burguesas, que tinham como uma de suas 

bandeiras o governo das leis e não dos homens e buscavam centralizar no Poder 

Legislativo a criação das normas jurídicas que dariam estabilidade e segurança nos 

moldes positivistas normativistas. 

Nesse movimento de legalização do direito, desde o movimento da codificação 

do direito por Napoleão, está a teoria tradicional das fontes, que atribui à lei o papel 

de fonte primordial, nos costumes a fonte secundária e nega à jurisprudência e à 

doutrina a qualificação de fontes. Até o século XVIII, a vida era regulada basicamente 

pelos costumes e durante os séculos XVI a XVIII, a doutrina e a jurisprudência eram 

os fatores preponderantes para as decisões judiciais. Contrapondo-se a essa 

situação, a Revolução Francesa no século XVIII elevou a lei, fruto da atividade do 

Poder Legislativo, à qualidade de fonte primordial do direito e submeteu a ela todas 

as outras formas de criação de normas jurídicas. 

É nesse contexto que nasce a teoria tradicional das fontes do direito, mas 

deveria ser denominada de teoria das fontes das normas jurídicas pois implica uma 

redução de todo fenômeno jurídico à aplicação de regras a casos concretos 
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esquecendo-se da multidimensionalidade das fontes tratadas por muitos autores e 

sintetizada por Miguel Reale em seu modelo Tridimensional de fato, valor e norma. 

Dentro do conceito de fonte, rejeitamos veemente a ideia de que o direito é 

somente norma, e fontes do direito não se resume a regras jurídicas e a superação 

desse conceito tradicional, superar as limitações de nosso sistema jurídico geradas 

pela redução do direito ao aspecto normativo. Somente então poderemos falar 

propriamente em fontes do direito e não em fontes de normas jurídicas positivadas 

pelo Estado. A expressão fonte do direito pode ser entendida como a origem ou a 

causa do direito, assim como o repositório de onde é possível extrair informações, 

valores, e o próprio conhecimento sobre o direito e, ao darmos esse passo, abre-se 

um novo horizonte para a discussão sobre o papel das leis, da jurisprudência, da 

doutrina, dos contratos e dos costumes, todos esses elementos muito importantes na 

formação do direito e na atividade jurídica prática em especial para a discussão e 

acepção de conceitos internacionais de sistematização e efetividade dos direitos 

humanos. 

Fontes formais internacionais do direito positivo, ou seja, fontes formais da 

norma jurídica internacional são os acordos e tratados internacionais que podem ser 

formulados sob diferentes padrões como convenções, pactos, protocolos, cartas, 

convênios e outros. Diferentes nomes para denotar solenidade como no Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ou na Carta do Atlântico, 

ou para denotar a natureza suplementar do acordo ao documento inicial como 

Protocolo Facultativo. Aqui também em âmbito internacional valem as fontes das 

normas jurídicas como Costumes, Princípios Gerais do Direito, e a Jurisprudência de 

Cortes Internacionais. A Convenção de Viena de 1969 é a “Lei dos Tratados”, o 

instrumento jurídico que disciplina como os tratados devem ser elaborados, e a 

observância às fontes do direito vem consagrada pela doutrina moderna no princípio 

do devido processo legal, visto sob o aspecto substancial. 

Importante aqui ressaltar as Fontes Internacionais Históricas dos Direitos 

Humanos que são as Cartas, Declarações, Tratados e Pactos que construíram e vêm 

construindo os direitos humanos em todos os povos, de forma gradual e constante na 

invariável axiológica da dignidade da pessoa humana, as quais analisaremos os 

principais instrumentos desde a origem até a criação do Sistema Global de proteção 

aos Direitos Humanos. 
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Os principais documentos escritos sobre Direitos Humanos antes da 

Declaração Universal de Direitos do Homem de 1948 foram a Magna Carta (João Sem 

Terra), 1215; Petition of Right (Rei Charles I), 1628; Habeas Corpus Act (Charles II), 

1679; Bill of Rights, 1689; Act of Seattlement (William III), 1701; Declaração de Direitos 

da Virgínia, 1776; Declaração de Independência dos Estados Unidos da 

América,1776; Constituição dos Estados Unidos da América,1787; Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, 1789 (revolução Francesa e Assembleia Nacional 

Constituinte); Constituição Francesa, (1791), (1795), (1848 2ª. Republica); 

Constituição Mexicana,1917; Declaração Soviética dos Direitos do Povo Trabalhador 

e Explorado,1918 (Republica dos sovietes); Constituição Alemã (Weimar), 1919. 

As Fontes Normativas Internacionais de Direitos Humanos propriamente ditas 

são: a Carta das Nações Unidas (ONU), 1944; Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, 1948; (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM); Pacto 

Internacional Dos Direitos Civis e Políticos,1966; Pacto Internacional Dos Direitos 

Econômicos, Sociais E Culturais,1966; 

As Fontes do Sistema Especial de Proteção dos Direitos Humanos são aquelas 

com a finalidade específica de proteção de pessoas ou grupos particularmente 

vulneráveis, que demandam essa especial proteção e temos como exemplos: a 

Convenção Internacional Sobre a Eliminação Da Discriminação Contra A Mulher, 

1979; a Convenção Internacional Sobre A Eliminação De Todas As Formas De 

Discriminação Racial, 1966; o Protocolo Sobre O Estatuto Dos Refugiados,1966; a 

Convenção Internacional Contra O Genocídio, Tortura e Outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes, 1984; 

Sistema Regionalizado de Direitos Humanos é um conjunto de três sistemas 

definidos por regiões territoriais que buscam internacionalizar os direitos humanos 

nesse âmbito regional e geopolítico como o Sistema Europeu, o Sistema 

Interamericano e o Sistema Africano. E podemos citar alguns exemplos de Fontes 

Formais Internacionais de Direitos Humanos específicas de cada sistema como a 

Convenção Americana de Direitos Humanos,1969, conhecida como Pacto de San 

Jose da Costa Rica; o Protocolo à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos 

Referente à Abolição da Pena de Morte,1990; a Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher,1994. 
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Acompanhando esse sistema internacional de reconhecimento e produção de 

fontes formais de normas jurídicas, temos as fontes formais internas de Direitos 

Humanos a começar pela nossa Constituição Federal de 1988 que é um marco 

jurídico da transição democrática e consolida a ruptura com o regime autoritário militar 

instalado em 1964. Essa Carta Suprema de direitos consolida a institucionalização 

dos direitos humanos no Brasil e é o documento jurídico mais abrangente e 

pormenorizado sobre esses direitos elaborados até então fazendo dos Direitos 

Humanos um fundamento do próprio Estado Democrático de Direito. 

 

3.4 O Neotomismo em Maritain funda a pessoa humana 

O Tomismo parte da filosofia de Aristóteles, mas ao chegar no ponto culminante 

da hierarquia dos valores aristotélica, o tomismo reconhece como valor supremo o 

Deus cristão, e transcende o filosofo grego trazendo a revelação como fonte 

sobrenatural de apoio e pontuando que a razão humana, dom divino, é exatamente o 

que permite a comprovação do Criador. 

Cabe ressaltar que Tomás não identifica a lei eterna com a vontade divina, mas 

com os princípios infinitos, universais e imutáveis da razão divina. Tampouco ele 

chama de naturais as normas reveladas nas escrituras, mas apenas aquelas que são 

acessíveis ao homem pela sua própria razão, o que o levou a criar uma categoria 

particular para designar os princípios da lei eterna que conhecemos apenas em virtude 

de sua revelação a pessoas eleitas pela divindade: a lex divina. Por fim, ele chamou 

de lex humana aquela que é estabelecida convencionalmente pelas sociedades 

políticas. Entre essas quatro categorias São Tomás definiu uma hierarquia. No topo a 

lei eterna, que se refletia nas leis naturais e divinas, todas perfeitas e insuscetíveis de 

modificação pelo homem. Em último lugar, vinha a lei humana, de caráter imperfeito 

e mutável, que se deveria mirar nas leis naturais e divinas e nunca poderia transgredi-

las, sob pena de se não poder ser considerado direito, mas apenas uma espécie de 

abuso e de arbitrariedade. O ‘método escolástico’ impressiona pela racionalidade da 

sequência das ideias, mas assenta também numa grandiosa ilusão: seria possível, 

através da pura dedução, determinar o direito concreto a partir de um dever-ser cada 

vez mais elevado e, ao mesmo tempo, cada vez mais abstrato e formal, sem atender 

à realidade empírica; uma ilusão na qual se cai constantemente, até aos nossos dias 
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e assim, em algumas modalidades da teoria processual da justiça procura-se chegar 

a conteúdos através de um procedimento puramente formal 

Uma semelhante relação entre direito, divindade e racionalidade é aquela 

elaborada por Hugo Grócio, no século XVII, que o definiu como "um ditame da justa 

razão destinado a mostrar que um ato é moralmente torpe ou moralmente necessário, 

segundo seja ou não conforme à própria natureza racional do homem, e a mostrar 

que tal ato é, em conseqüência disto, vetado ou comandado por Deus, enquanto autor 

da natureza"[1]. Segundo Grócio, o direito natural era composto por certos princípios 

gerais como a necessidade de manter as promessas feitas, respeitar o que pertence 

aos outros ou reparar os danos causados culposamente, princípios que poderiam ser 

racionalmente percebidos na natureza. Para esse autor, tais princípios eram 

entendidos como a base de uma sociedade organizada e justa, de tal forma que, sem 

a sua observância, seria impossível uma convivência harmônica entre as pessoas. 

Assim, Grócio aproxima-se de Tomás de Aquino, ao combinar, na mesma concepção, 

a origem divina das regras naturais e a sua percepção pela natureza racional do 

homem. 

Em todas essas teorias, não havia propriamente uma oposição entre direito 

positivo e direito natural: pois o que se buscava era justamente compatibilizar esses 

dois elementos, garantindo simultaneamente uma justificação para a obrigatoriedade 

do direito positivo e uma limitação à autoridade política. O direito positivo era 

entendido como um complemento necessário do direito natural, que concretizava as 

suas orientações e possibilitava a garantia efetiva da ordem. Todavia, os governantes 

nunca poderiam violar o direito natural, pois a sua origem divina tornava-o a fonte da 

própria autoridade política das instituições sociais. 

A filosofia tomista possui uma dupla condição na distinção entre fé e razão onde 

filosofar é fruto da razão pela iluminação da luz divina, natural. Sua teologia é baseada 

na revelação, revelação essa divina e validada pela fé – fenômeno sobrenatural 

insuscetível de compreensão e passível, somente de aceitação. Assim seguindo a 

filosofia de que a primeira coisa que o homem conhece, é o sensível, a primeira 

revelação teológica, é a existência de Deus – como ser transcendente cujo universo 

a esse deus tende, tanto no início como no fim, sendo assim a primeira causa do 

universo e do existir humano e esse Deus contem em seu próprio ser o eterno devir. 
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A filosofia difere da filosofia de Maritain que, como todo monista como eram 

Parmênides, Demócrito, Descartes, Spinoza e Hegel, reconhece no ser um conceito 

unívoco, ou seja, ser é sempre um e sempre um mesmo objeto onde as distinções 

são apenas fenomenológicas caminhando sempre na direção do materialismo e 

idealismo monista. O Panteísmo que se caracteriza como doutrina filosófica de uma 

extrema aproximação ou identificação total entre Deus e o universo, concebidos como 

realidades conexas ou como uma única realidade integrada. De outro lado, a filosofia 

daqueles que entendem o ser como conceito equívoco, onde as coisas são 

absolutamente distintas das outras, ou seja, os seres têm origens peculiares e 

diversas entre eles, leva ao inevitável ceticismo pela própria dificuldade de proceder 

ao conhecimento destes seres diante da heterogeneidade de ser e estar de cada um 

deles. Estes são denominados como céticos, como Heráclito e Hume. 

Tomás de Aquino entende a realidade não como uma única estrutura e o 

intelecto pode conhecer o individual dentro do comum e do geral. Na Suma Teológica 

o Aquinate aborda Deus do ponto de vista de origem das coisas, ou seja, da 

gnosiologia, e traz a máxima filosófica que o Criador de tudo e todos, o homem já o 

conhece de imediato, e assim, identificando o ser Deus com a sua existência nega 

diferenças estruturais entre ser e existir. Essa ideia descarta a filosofia até então 

sedimentada de localizar a ideia que se faz das coisas, já que o pensamento é o local 

onde as coisas da natureza se processam em conhecimento. 

Ora, se o “ser” já existia antes do “eu” as ideias o do ser não estão no eu (si) o 

que determina que a essência do ser não provém do sujeito que o conhece. Todavia 

esse “eu” se própria das ideias para conhecer qualquer outra coisa, inclusive o “eu” 

mesmo (si). Platão entendia que as ideias estavam fora das coisas e Santo Agostinho 

dizia que as ideias estavam em Deus. Já Aristóteles entendia que para se chegar a 

essência das coisas somente poder-se-ia partir do sensível de cada ser num processo 

de abstração para alcançá-la e essa essência somente poderia ser alcançada em 

ideia. 
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Santo Tomas defende que as ideias estão nas coisas, de fato, mas estes 

registros das ideias estão na mente infinita de Deus que as registra e toda a realidade 

é matéria que possui forma163, assim o infinito que é existente e tem uma essência, 

advém de um Ato Puro, para Tomas, divino do Deus criador, que concebe todas as 

ideias. 

Esse realismo tomista a filosofia é aberta e clássica uma vez que o pensamento 

se ajusta ao objeto cognoscível, encontrado e reconhecido como ser real, ou seja, o 

racional se submete ao real do objeto. Eis a reconstrução do homem perdido na 

modernidade – a porta de entrada da filosofia no Tomismo se dá pela metafísica que 

ilumina as questões da existência, do sujeito e objeto, observam a existência do 

mundo comum, mundano, seres feitos de matéria e inteligência que permite o 

conhecimento da coisa de forma conceitual, reproduzindo na mente do sujeito que 

conhece a essência do objeto conhecido. 

O Racionalismo puro retrocede o acesso ao ser completo. A descoberta da 

realidade racional do céu e da terra rompe com a fé e faz ruir parte da concepção 

clássica de mundo imanando toda a filosofia pós-moderna. A nova geografia, física, 

química e quântica exigem a devida cautela cartesiana mais preocupada com a 

apuração da verdade pura racional do que com a realidade e meio do objeto estudado 

e, esquece completamente a capacidade limitada do pensamento em desvelar o que 

e o quem existe. 

A gnosiologia passa a ser matéria única, origem do conhecimento próprio 

cientifico. A ontologia é, então, a solução primeira e última de todas as questões 

físicas e as de depois da física. “Penso logo existo” leva a conclusão que o 

pensamento mesmo não se engana e o torna inquestionável mesmo que não 

coincidente com a realidade de não pensar. O que existe é quem pensa, o objeto 

pensável é dubitável, mas o pensamento de quem o pensa não é, ou seja, o 

pensamento passa a criar o objeto, o sujeito e o mundo onde tudo isso se encontra. 

A primazia está então no sujeito observador e não no objeto observado. 

 

                                            

 

163 Como em Aristóteles. 
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3.4.1 Humanismo integral  

O Humanismo Integral defendido pelo pensador francês pode ser 

compreendido dentro do contexto mais abrangente do desenvolvimento do 

Neotomismo, ou seja, dentro do ressurgimento da filosofia de Tomás de Aquino. 

Todavia não se trata de mero ressurgimento do pensamento tomista antigo, pois as 

intenções e tarefas propostas por neotomistas retornam às fontes, às correntes 

tradicionais da época do Iluminismo, tarefa essa empreendida primeiro na Itália por 

Vicente Buzzetti (1777-1824). Vale ressaltar que, neste primeiro momento do 

Neotomismo, haviam embutidas ainda algumas ideias da Escolástica do século XVIII 

influenciada pelo extremo racionalismo. 

Epistemologicamente falando o nascimento e desenvolvimento de modo 

sistêmico do novo tomismo procurou incorporar a moderna ciência natural e formas 

de uma psicologia empírica, assim a assimilação dos modernos conhecimentos por 

parte da antiga filosofia natural e da psicologia filosófica exigiu reformas mais ou 

menos profundas em certos pontos de doutrina e dogmática ao mesmo tempo que o 

progresso da fisiologia e da psicologia experimental fecundaram os estudos de crítica 

do conhecimento. 

Após o período de orientação exclusivamente positivista, que reduzia a filosofia 

à epistemologia, despertou no final do século XIX um filosofar nos pensadores cristãos 

que entendiam que a tarefa principal de uma filosofia humanista mundial era a 

conciliação com a filosofia moderna, não só com a filosofia contemporânea, mas 

também com os grandes filósofos da Idade Moderna. Sem essa conversa, sem esse 

diálogo com esses filósofos, ficamos órfãos e não temos condições de compreender 

o movimento filosófico atual. 

O desinteresse pela escolástica moderna, em especial a partir do século XVII, 

consistiu exatamente em não haver repercutido de maneira viva no ambiente 

intelectual da época, o que deixou que a filosofia moderna seguisse um caminho 

próprio que converte essa escolástica em assunto puramente interno de seminários e 

de escolas de Ordens religiosas. O que Santo Tomás realizou em relação a Aristóteles 

não o fez a escolástica relativamente aos pensadores da Idade Moderna. 
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No entanto, como toda filosofia, para o Neotomismo transformar-se em força 

filosófica viva e atuante no mundo contemporâneo, deveria instalar-se na 

problemática atual e desenvolver, dentro dela, de maneira original, as grandes ideias 

fundamentais que lhe são peculiares. E foi exatamente nesse esforço que se 

distinguiu Jacques Maritain que trabalhou no sentido de dar às doutrinas neotomistas 

uma veste de tal atualidade, mostrando a sua extraordinária correspondência com 

todos os problemas da filosofia moderna, que as tornou dignas de apreço e as colocou 

em ambientes laicos e protestantes que lhes eram tradicionalmente desfavoráveis. 

As linhas gerais da grande síntese realizada por Maritain apresentam cinco 

teses mais importantes em criteriologia, existência da certeza e objetividade do 

conhecimento; em cosmologia, composição substancial dos seres; metafísica, 

individualismo acentuado, construído sobre as noções aristotélicas de ato e potência, 

substância e acidente; em teodicéia164, transcendência e personalidade de Deus, 

Criação e Providência; em psicologia, espiritualismo moderado, unidade, 

substancialidade e espiritualidade da alma, distinção entre o conhecimento sensitivo 

e o intelectivo, origem sensitiva das ideias e livre-arbítrio. Mas o mais importante no 

sistema de Maritain é que, além destas características doutrinais intrínsecas, sua 

filosofia se distingue pela tendência a construir uma síntese geral do saber humano, 

pela orientação aristotélica de suas especulações e pela harmonia de suas teses com 

as verdades reveladas da teologia cristã. 

O termo Humanismo talvez foi usado pela primeira vez na língua alemã, pelo 

mestre e educador bávaro F.J. Niethammer165 em sua obra Der Streit des 

                                            

 

164 Em Leibniz - conjunto de argumentos que, em face da presença do mal no mundo, procuram 

defender e justificar a crença na onipotência e suprema bondade do Deus criador, contra aqueles que, 
em vista de tal dificuldade, duvidam de sua existência ou perfeição. 
165 Friedrich Philipp Emanuel Niethammer (1766 - 1848), alemão teólogo, religioso protestante, filósofo 

da escola Luterana e reformador educacional. Estudou no monastério de Maulbronn, e logo depois 
estudou na Tübinger Stift, junto com os filósofos Hölderlin (1770-1843), Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770-1831) e Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854). Ocupou o cargo de 
Oberschulkommissar (administrador da escola superior) de Franconia, e tornou-se Comissário Central 
de Educação e membro do o protestante Geral Consistório da Bavaria. 
Niethammer concordava com o “philanthropinists” da época e entendia que uma medida de autonomia 
era essencial na educação, acreditava que um senso de civismo e civilidade eram vitais na educação 
de uma criança, e fez esforços para combinar o melhor de philanthropinism com o melhor do 
"humanismo", designando para tanto, uma palavra que ele deriva de Cicero, a "humanitas". 
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Philanthropismus und des Humanismo in der Theorie des Erziehungsunterrichts 

unserer Zeit (1808). Niethammer entendia por Humanismo a tendência a destacar a 

importância do estudo das línguas e dos autores “clássicos” (latim e grego). Na Itália, 

o termo foi utilizado para designar os mestres das chamadas “humanidades”, isto é, 

aqueles que se consagravam aos “studia humanitatis”. O humanista era, pois, aquele 

que se dedicava às ditas “artes liberais” e, dentro destas, especialmente às que mais 

levavam em conta o “geral humano”: história, poesia, retórica, gramática e filosofia 

moral. 

Segundo nossa linha de pensamento, o termo Humanismo pode ser aplicado 

(retrospectivamente na hsitória) ao movimento que surgiu na Itália, em fins do século 

XIV, e prontamente se estendeu para outros países durante os séculos XV e XVI. 

Característico dos humanistas é o fato de terem herdado muitas tradições dos mestres 

medievais de gramática e de retórica, os chamados “dictadores”, e de terem 

acrescentado a essas tradições a insistência no estudo dos grandes autores latinos e 

da língua e da literatura gregas. 

Em nossos dias fala-se de Humanismo não apenas para designar o movimento 

descrito anteriormente, mas também, ou sobretudo, para qualificar certas tendências 

filosóficas, especialmente aquelas nas quais se ressalta algum ideal humano. Como 

os ideais humanos são muitos, proliferaram-se os Humanismos. Assim, temos um 

humanismo liberal, um humanismo socialista, um humanismo existencialista, um 

humanismo científico ou positivista, um humanismo cristão, um humanismo integral 

ou “humanismo da encarnação” no sentido de Maritain e muitas outras, quase 

incontáveis, variedades. O Humanismo Integral de Jacques Maritain se propõe a 

estabelecer uma metafísica cristã e reafirma o primado da questão ontológica sobre 

a gnosiológica, permitindo evitar os erros e distorções em que, a seu ver, desembocou 

o idealismo moderno. 

Diante do panteísmo em seus aspectos racionalista e irracionalista, face ao 

antropocentrismo, que significa a negação da transcendência, Maritain sustenta o 

personalismo enquanto filosofia que, sem negar a subsistência do homem nem sua 

independência diante das coisas, não equivale tampouco a fazê-lo fundamento último 

das coisas. O homem é, para o filosofo francês, uma pessoa e não apenas um 

indivíduo isolado ou o servo de qualquer falsa transcendência puramente terrena. E 
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assim, como tal, esse ser homem está vinculado com Deus e na direção desse deus 

ele realiza a expansão de todas as suas possibilidades. 

Desta forma, só pelo caminho do personalismo cristão se poderá, de acordo 

com o filósofo, superar a dificuldade interna do idealismo moderno e, ao mesmo 

tempo, ampliar o campo do saber humano, que dessa maneira integrará em sua 

unidade não apenas a ciência e a filosofia, mas também a sabedoria tal como definida 

e concebida por Santo Agostinho.  

 

3.4.2 Maritain e o Humanismo integral 

Jacques Maritain nasceu na Paris do final do século XIX, em 1882, numa família 

tradicional, republicana e antiliberal, estudou Filosofia na Sorbonne na época que 

prevalecia uma orientação positivista e ateia. Estudou ainda Biologia em Heidelberg 

e se casa com uma judia. Essa invasão na história de vida do filósofo é aqui colocada 

para explicar sua inquietude sobre as questões existenciais e a falta de respostas que 

o cientificismo da época lhe trazia. Estudando com Henri Bergson, cuja obra 

exemplificada nos “Ensaios sobre os dados imediatos da consciência, Matéria e 

Memória”, “A evolução criadora” e “As duas fontes da moral e da religião”, dá ao 

pensamento de Maritain a ideia do sentido do absoluto, ideia essa incorporada na 

metafísica "maritainista". Foi um dos principais divulgadores da filosofia de Aristóteles 

e São Tomás de Aquino, defende a filosofia tomista contra correntes de pensamento 

seculares e desenvolve uma filosofia política humanista e cristã. 

Desse esforço resultaram, nos anos seguintes, as principais exposições do seu 

pensamento político: O Humanismo Integral (Humanisme Intégral, 1936), Da Justiça 

Política (De la justice politique, 1940), Os Direitos do Homem e a lei Natural (Les droits 

de l’homme et la loi naturelle, 1942), Cristianismo e Democracia (Christianisme et 

démocratie, 1943), entre outros. Como embaixador da França no Vaticano envolveu-

se diretamente na preparação da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

O que entendemos como sistema filosófico de Jacques Maritain exerceu 

profunda influência no pensamento ocidental durante o século XX em especial na 

América Latina cristã. No Brasil esse sistema foi adaptado e disseminado amplamente 

pelos neotomistas. Talvez um dos maiores divulgadores do maritanismo na década 

de 30 e 40 aqui no Brasil tenha sido o Padre Teófanes Augusto de Barros, Padre 
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Teófanes como era conhecido. Músico, poeta, filósofo, teólogo e professor, fez 

Licenciatura em Filosofia na Universidade Católica de Pernambuco e foi ordenado 

Presbítero no ano de 1934. 

O assim denominado “corpus maritainista” no quadro geral da Filosofia Cristã 

Contemporânea, devidamente chinfrado, marcado de forma indelével, pelo 

Neotomismo é a estrutura de pensamento do filosofo francês da qual apresentamos 

aqui uma pequena introdução e geral visão. Desse sistema nasce em Maritain a 

proposta de Humanismo Integral que funda um paradigma que pode ser considerado 

junto aos valores sociais de liberdade, igualdade e fraternidade como princípios que 

regem os valores do códex de uma sociedade e passam a lhe dar um novo padrão de 

validade de conduta humana166. 

 

3.4.3 Conceitos-chave do pensamento de Jacques Maritain 

Jacques Maritain funda toda a sua teoria política na ética metafísica e na 

teologia cristã. A sua obra é herança da filosofia aristotélico-tomista, o que significa, 

desde logo, uma característica da sistematicidade. Maritain não chega a conclusões 

que não derivem da aplicação dos princípios mais gerais, e não existe ciência 

particular que não se subordine à ciência humana suprema: a Metafísica. 

Por isso, talvez a primeira chave para compreender o seu pensamento político 

é observar o lugar da política no seu sistema. Maritain segue a distinção aristotélica 

entre filosofia especulativa e filosofia prática – a especulativa tem na procura do 

conhecimento um fim em si mesmo, é descritiva, enquanto que a prática é normativa, 

procura aquilo que o homem, enquanto homem, deve fazer – inclui toda a filosofia da 

ação humana, assim, a moral é a ciência prática por excelência: é ela que fixa as 

regras ideais dos atos humanos, enquanto humanos, e porque toda a regra indica um 

meio para um fim determinado, dirige os atos humanos para o seu fim último. 

                                            

 

166 CAMPOS, Fernando Arruda. Tomismo e Neotomismo no Brasil -  São Paulo: Ed Grijalbo Ltda., 

1968. 
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Os seus princípios formadores são orientados pela Ontologia e pela 

Antropologia, mas também pelos dados da experiência sensível, segundo a lição de 

Aristóteles, Maritain coloca a política como uma ciência subordinada à Moral. É, pois, 

neste sentido, em que, aproximando-se de Aristóteles, Maritain se opõe 

diametralmente a Maquiavel – a boa política não é a política não-moral: a política é 

essencialmente moral, porque é na essência agir bem ou mal, e fazer correta ou 

incorretamente, e não a arte do príncipe de conquistar e conservar o poder 

Para Maritain (seguindo São Tomás), o fim último subjetivo do homem é a 

felicidade, e o ser humano nada pode querer que não vá no sentido da felicidade, ou 

seja de um bem infinito, que só Deus, que é o Bem Maior, pode dar ao homem – assim 

Deus é o sentido último da existência humana. Perante os outros bens finitos a que o 

homem tende, há uma indeterminação radical da vontade que confere ao homem o 

livre-arbítrio. É da noção de liberdade que desponta o reconhecimento do ser humano 

como pessoa, ou seja, um indivíduo que a si mesmo se determina pela razão e pela 

vontade. Não se trata aqui de uma simples liberdade no sentido de ausência de 

coação de um agente exterior, mas de uma independência espiritual que faz de cada 

homem senhor de si. 

Maritain diferencia assim duas espécies de aspirações da personalidade 

humana: as conaturais, estritamente humanas, que correspondem às suas 

necessidades terrenas, que são satisfeitas em sociedade; e as transnaturais, que 

respeitam à pessoa enquanto tal, e que aspiram a uma liberdade sobrenatural, 

metafísica, que só pode ser encontrada em Deus. O humanismo de Maritain 

reconhece as duas dimensões do homem para o desenvolvimento de todas as suas 

potencialidades, assim, as aspirações conaturais são satisfeitas pela conquista da 

independência do homem, face à natureza e pela sua conformação livre com a justiça 

- que é aquilo em que consiste a verdadeira liberdade terrestre. A emancipação 

política jamais pode ser feita com base numa concepção antropocêntrica da 

autonomia humana pois diviniza o homem como o centro do universo e dissolve a 

ideia de bem comum e de fraternidade humana. A obediência do indivíduo à norma 

justa é a verdadeira liberdade e os direitos do homem só podem ser garantidos sob 

um princípio religioso – o reconhecimento de Deus como meta da existência humana. 

A necessidade da relação de autoridade entre os homens é para Maritain uma 

exigência do direito natural, todavia o filósofo distingue autoridade – o direito de dirigir 
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e comandar – de poder – a força que se dispõe para obrigar, que é condição de 

eficácia daquela. A autoridade não se opõe à liberdade – consubstancia-a, porque 

obedecer a quem tem o direito de exigir é um ato racional, e a vontade do homem está 

ordenada à razão; mas por isso mesmo, onde não há justiça não há autoridade. 

A autoridade não compromete a liberdade; nem mesmo a igualdade entre os 

homens. A unidade do gênero humano é um dado adquirido, o conceito homem 

exprime à inteligência uma essência uma, partilhada por cada indivíduo humano 

concreto e o cristianismo acentua essa unidade, elevando-a a parentesco por meio da 

linhagem única de Adão e a funda na universalidade da redenção operada por Cristo. 

É na unidade ontológica de igualdade entre os homens que se baseia a 

igualdade social: seja no sancionamento dos direitos fundamentais da pessoa 

humana, seja na igualdade de respeito perante todos os homens, seja na igualdade 

de todos perante a lei.  

Um problema que preocupou Jacques Maritain foi a possibilidade de a 

diversidade de credos religiosos, dentro de uma sociedade pluralista, prejudicar a 

edificação do bem comum na cidade terrestre e sua solução foi a teoria da 

comunidade analógica de ideias entre os diversos grupos sociais – o fundamento da 

analogia é o fim superior do homem: Deus. Toda a sociedade sobrevive sob um 

princípio religioso – o ateísmo, segundo o filósofo, não pode ser vivido porque é a 

recusa da existência de um sumo Bem, a que o homem, por natureza, aspira. É, pois, 

na mútua estima em Deus, e para Deus, que a convivência entre homens de diferentes 

credos se fará: reconhecendo que o outro existe perante Deus, e tem, portanto, tal 

direito à existência, por isso, o laço comum da transcendência é universal e absoluto. 

Assim, o filósofo neotomista tem uma visão humanística do homem coberta 

com um véu místico cristão e adere o humano como um ícone de Deus numa 

semiótica cristã, de base racional humanística englobando temas como vontade, 

liberdade, obrigação e moral. Trata de uma teorização de valores como ética, arte, 

educação, e Deus como início meio e fim. Trata também da didática e teoria da 

educação baseadas nesses valores como forma de melhorar o bem-estar e adaptar a 

civilização utilitária e tecnicista melhorando a relação entre o homem e os seus 

semelhantes, entre o homem e a comunidade de que faz parte, entre o homem e a 

nação a que pertence e por fim entre o homem e todas as nações. Dessa forma coloca 
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a humanidade como o conjunto de todas comunidades humanas nacionais que se 

estabelecem em uma sociedade internacional, ou seja, a humanidade. 

Valor é algo que o homem através da razão e da lógica, submetidas a moral 

pessoal e à ética social, elege para si como exemplo de conduta. Esses valores 

surgem, são descobertos e criados pelo homem, através da linguagem, em suas 

relações recíprocas, são edificantes quando resultam de um encontro amplo de 

possibilidades que promovem um crescimento e maturam com o tempo. Certo é que 

cada comunidade e cada sociedade possui valores próprios e se manifestam e se 

consolidam de formas peculiares através de textos, contos, do folclore, dos mitos, 

lendas e demais formas de criação e transmissão de conhecimento. 

Maritain entende que a pessoa humana é um todo de natureza espiritual, 

dotado de liberdade de escolha e constituindo um todo diferente (independente em 

face do mundo não podendo nem a natureza nem o Estado tocar neste universo sem 

sua permissão. 167  

“O caráter do humanismo é algo próprio do valor da 
pessoa como tal, sendo um universo próprio pessoa   e por 
questões morais e ética inabalável no sentido de violação de 
sua própria dignidade enquanto ser cultural e social. Se lhe 
pertence a liberdade como pilar de sua existência, como um ser 
racional tem impresso em sua vontade as leis e o estigma da 
moral e ética religiosa, os valores como pessoa humana tende 
a ter, em suma, consideração extra pessoal partindo de 
princípios humanitário formulado pelo homem em defesa das 
leis, tradições que exaltam e promovem o bem para a vida do 
homem. Nos tempos remotos, todo o humano estava sob o 
signo do sagrado, ordenado ao sagrado e protegido pelo 
sagrado, ao menos tanto quanto o amor lhe fazia dele viver em 

sociedade. ” 168 

 

Os valores atingidos pela mentalidade globalizada subestimam o ser pelo ter, 

os valores se mostram ligados ao contexto cultural de épocas atuais ao fator do 

trabalho e da produção. Segundo Maritain, entre duas concepções de humanismos:  

                                            

 

167 MARITAIN, Jacques. Humanismo Integral: Ed. Agir, 1941, p.10. 
168 Op.Cit.p 22 
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“dizer cultura ou civilização é dizer bem comum terrestre 
ou temporal do ser humano, se é verdade que a cultura é o 
desenvolvimento material da vida humana, que compreende 
não só o desenvolvimento material necessário e suficiente para 
nos permitir conduzir uma vida reta na terra, mas acima de tudo, 
o desenvolvimento das atividades especulativas e práticas 
(artísticas e éticas); e tudo isso que merece ser chamado 
desenvolvimento humano. Não há cultura que não seja 
humanista. Uma posição essencialmente anti-humanística seria 

uma condenação absoluta da cultura da civilização”.169 

 

O bem aqui experimentado caracteriza-se pela realização e o valor que o 

homem planta, tendo em vista sua cultura e forma de relação com a sociedade, 

através da qual é membro e participa como ser racional e cultural. A modernidade é 

seguramente um modo diverso de experimentar a história e a própria temporalidade, 

é, portanto, um enfrentar em crise de legitimação histórica que se baseia numa 

pacífica concepção linear unitária do tempo histórico. Na modernidade se concretiza 

uma inversão de valores que estão mais voltados para o possuidor. 

A vida do homem está em constante transformação cultural, linguística, política 

e religiosa e a realidade nos leva a ver o desequilíbrio do homem e certa perda de 

valores humanísticos em contrapartida da ascensão de valores objetivos, colocados 

pelas “ondas” e pelas ideologias, tendo quase liquefeito ou de fato fragmentado a 

noção de valor. 

 

3.4.4 Uma base espiritual crsitã da democracia 

Para Maritain a democracia era muito mais que um sistema de governo da 

maioria, era sim uma maneira humana de viver. O autor seguiu a ideia do intelectual 

francês Alexis de Tocqueville, que encontrou nos Estados Unidos na primeira metade 

do século XIX as ideias de democracia onde a cultura da ordem social sustenta a 

democracia e a influencia diretamente. 

                                            

 

169  Maritain, Jacques. Por um humanismo cristão. Editora Paulus – São Paulo-1999, p. 48 
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Ambos, Tocqueville e Maritain acreditavam que a democracia era muito 

suscetível ao materialismo e por isso precisava de um fundamento mais imaterial, 

mais ético, mais espiritual. Para o neotomista, sem essa precaução, a democracia se 

tornaria um sistema burguês liberal tal qual a definição de Rousseau, ao passo que 

colocando o lado espiritual da pessoa humana em primeiro plano e o lado material 

subserviente a essa ética espiritual eliminaria a tendência natural da democracia para 

o materialismo. 

Essa tendência natural seria revertida, conforme o autor, quando a democracia 

se apropriar do evangelho social do cristianismo visto que ambos compartilham de 

duas marcantes características:  a igualdade e a liberdade. Argumentou, também, que 

a democracia poderia ser mais amplamente beneficiada se fosse fundada na natureza 

espiritual do homem vivificada pela força espiritual do cristianismo. No seu trabalho 

“O Crepúsculo da Civilização”, escrito no início da Segunda Guerra Mundial, Maritain 

apresentou sucintamente sua tese sobre democracia que colocava os valores 

materiais subservientes aos valores espirituais. Foi uma alternativa extremamente 

viável às teorias democráticas dos séculos XIX e XX para o mundo cristão. 

Maritain argumentava que faltavam a essas teorias uma característica 

necessária que toda democracia deveria ter – uma “alma”. Nas palavras de Maritain:  

“A fatalidade que investe contra as democracias 
modernas é a falsa filosofia da vida, que durante um século, 
alterou seu princípio vital autêntico e que, paralisando no íntimo 
este princípio, lhes fez perder toda confiança em si próprias. 
Durante este tempo as ditaduras totalitárias, que praticam muito 
melhor Maquiavel, confiam em seu princípio, que são a força e 
a astúcia, e tudo arriscam neste ponto. A experiência histórica 
continuará até que sejam descobertos a um tempo a raiz do mal 
e o princípio enfim liberto, na sua verdadeira natureza - duma 
esperança renovada e duma fé invencível. Se as democracias 
ocidentais não devem ser vencidas e nem deve cair sobre a 
civilização uma noite de vários séculos, é sob a condição de 
descobrirem, em sua pureza, seu princípio vital que é a justiça, 
e o amor, cuja fonte é divina; e sob a condição de reconstruírem 
sua filosofia política e encontrarem assim o sentido da justiça e 

do heroísmo, encontrando Deus170”.  (MARITAIN, Jacques. O 

crepúsculo da civilização. A Ordem, Rio de Janeiro). 

                                            

 

170 MARITAIN, Jacques. O crepúsculo da civilização. A Ordem, Rio de Janeiro, v. 19, p. 189, 1939. 
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Eis o caminho que o autor segue para abraçar os direitos humanos como o 

meio privilegiado de garantir sua visão nova da ordem cristã, numa época onde as 

potências europeias começaram a interferir e intervir nos assuntos internos das outras 

nações por ideais humanitários depois da queda de Napoleão, no século XIX e a 

evolução histórica de novos códigos de ética e de normas jurídicas.  

E, quase um século depois, os piores casos registrados da humanidade de 

violências étnicas e religiosas aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial e 

deixaram essas mesmas potências extremamente preocupadas como fim da 

humanidade, com o fim do ser humano na Terra. E assim foi fundada a Liga das 

Nações em 1919, e criados os novos países na Europa Oriental seguindo a posição 

do Presidente Woodrow Wilson, de que esses territórios, como países, deveriam ser 

autossustentáveis. Todavia a desconfiança que esses novíssimos governos de então 

não respeitassem os direitos das minorias locais fez com que a condição de 

reconhecimento desses novos países fossem as garantias de respeito dos direitos 

dessas minorias existentes, e a fiscalização ficou sob a responsabilidade da Liga das 

Nações. A história mostrou que a Liga falhou absolutamente nessa função e não 

conseguiu desempenhar o papel de monitora internacional da proteção aos direitos 

das minorias na Europa. Inclusive, o aparecimento do nazismo na Alemanha ganhou 

força devido à presença das minorias alemães descontentes na Tchecoslováquia e 

na Polônia, possibilitando a criação da Alemanha Maior, revelando as limitações da 

Liga.   

Essa história insatisfatória de fiscalização dos direitos das minorias teve 

influência nos elaboradores da Nações Unidas. Nos anos de 1940 era consenso 

absoluto entre diplomatas e governos interessados em formar uma entidade 

internacional depois da Segunda Guerra que a política da Liga referente à proteção 

dos direitos das minorias na Europa Oriental fracassou. Na sua mensagem ao “Estado 

da União”, no início de 1941, contudo, o presidente dos Estados Unidos, Franklin 

Roosevelt, deu uma indicação do futuro de como o tema dos direitos humanos iria 

suplantar a preocupação dos direitos das minorias quando definiu a liberdade como a 

supremacia dos direitos humanos em todos os lugares. E, mesmo antes da entrada 

dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, na chamada reunião em alto mar 

no navio “Príncipe de Gales”, em agosto de 1941, Winston Churchill e Roosevelt 
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escreveram a “Carta do Atlântico”, dando uma visão e um ideal do Pós-Guerra. Nela, 

um dos itens listados era o entendimento de que as pessoas têm direito à auto-

determinação. Em janeiro de 1942, vinte e seis nações não somente aceitaram o 

conteúdo da “Carta do Atlântico”, mas assinaram a Declaração das Nações Unidos 

concordando em lutar guerra armada contra as potências do Eixo. A presença do 

nome “Nações Unidas” é atribuída a Roosevelt e revela sua determinação de que, à 

época, os Estados Unidos queriam afirmar uma política de cooperação internacional. 

 O interesse pelos direitos humanos ganhou força, os ingleses e os nortes 

americanos estavam querendo reafirmar os princípios da democracia liberal frente à 

autocracia fascista e as pessoas no continente europeu persuadidas dessa política 

liberal, acharam, também, que a guerra surgia por causa dos beligerantes ditadores.   

 

 

3.5 Maritain e Direitos Humanos 

Maritain, ainda em 1938 ainda não estava completamente envolvido na causa 

dos direitos humanos e chegou a colocar que a democracia não teria mais tempo para 

voar solta. O individualismo no sentido de direitos individuais e os prazeres não podem 

ser mais o seu objetivo principal. Aparentemente duas figuras influenciaram o 

pensamento de Jacques Maritain, um deles o Presidente Roosevelt ao falar sobre 

direitos humanos e sobre a importância da religião na vida cívica, em sua mensagem 

do “Estado da Nação” de 1938. Nela, insistia que a democracia, o respeito à pessoa 

humana, a liberdade e a boa-fé internacional têm na religião seu mais sólido 

fundamento e fornecem à religião suas melhores garantias. Roosevelt voltou a 

valorizar a religião numa outra carta aos Bispos Americanos, afirmando que as 

Nações Unidas querem trabalhar para a instauração de uma ordem internacional na 

qual o espírito do Cristo guiará os corações dos homens e das nações.  

Uma segunda influência de Maritain foi o Papa Pio XI que, em sua 

correspondência quase esquecida comemorando o cinquentenário da Universidade 

Católica da América em Washington, D. C., em 1938, usou o termo “direitos humanos” 

como se fosse uma ideia já bem aceita -  Pio XI diz que somente o ensino cristão 

confere sentido completo às exigências dos direitos humanos e da liberdade porque 

ele, por si, confere valor e dignidade à personalidade humana. Ambos, Roosevelt e 
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Pio XI defenderam ideias muito atraentes para Maritain que as incorporou ao seu 

pensamento e, em consequência disso, construiu uma ligação entre direitos humanos 

e os termos de pessoa e de lei natural.  

Uma correspondência entre Maritain e Yves Simon, seu aluno que estava 

ensinando filosofia política na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, em 

1938 mostra como Simon ficou abismado como muitos católicos dos Estados Unidos 

favoreceram o pensamento fascista do General Franco na Guerra Civil Espanhola e 

informou ao seu antigo mestre de que esse fato perturbador o fez lembrar de seus 

dias tristes na França frente ao nazismo e as dificuldades enfrentadas no regime 

totalitarista. Assim como Maritain, Simon também estudava o pensamento tomista, 

mas não encontrou nele nada que pudesse ajudar para confrontar os fascistas na 

Europa. 

Maritain, depois de seu afastamento de Maurras tomou uma outra direção com 

o tomismo, estava mais interessado no que chamou de uma “nova democracia” e teria 

dito a seu aluno sobre a necessidade de se distinguir claramente entre democracia 

como uma filosofia política fundada no respeito pela pessoa e a vocação para a 

liberação radicada na personalidade humana. Nesse sentido Maritain entendia que 

Santo Tomás foi um democrata e construiu uma ideia de pessoa distinguindo entre 

indivíduo e pessoa como dois aspectos da mesma realidade, mas, na ordem social 

moderna, segundo Maritain, os governos sacrificam a pessoa em favor do indivíduo, 

davam o voto, a liberdade e os direitos ao indivíduo, mas não protegiam e nem 

valorizaram a pessoa. Nasce aqui uma fundamental noção sobre a pessoa humana e 

seus valores, necessidades e integridades próprias. 

Maritain entendia que os regimes totalitários desvalorizavam ainda mais os 

seus cidadãos, tratando-os simplesmente como uma coletividade de indivíduos 

submissos ao Estado, destruindo sua dignidade como pessoas e o contexto cívico 

deveria ser exatamente o oposto. A cidade, expressão máxima de uma comunidade 

de pessoas, deve oferecer-lhes um ambiente onde, por meio da comunicação e da 

sociabilidade os indivíduos possam crescer e apreciar sua própria dignidade e exercer 

seus direitos, fazendo-os, alcançar seu próprio fim, Deus. Suas ideias fortaleceram a 

importância da pessoa humana ainda mais dando-lhe uma posição muito significante 

pelo seu pensamento, na qualidade de neotomista e existencialista, ele deu a primazia 

da existência sobre as essências no tocante aos conceitos das coisas, e da ação 
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humana como uma revelação do ser. Para Maritain, a pessoa é um ser e se revela 

pelo exercício de seus direitos humanos intrínsecos.  

 

3.5.1 Lei Natural em Maritain 

Maritain escreveu sobre metafísica, epistemologia, estética, política e moral, 

sempre buscando articular a filosofia de Tomás de Aquino com a cultura de seu tempo. 

Neotomista, Maritain trouxe as ideias de Santo Aquino para fora do mosteiro, para o 

espaço público e em especial para o acadêmico, e seu pensamento é difundido 

também na América do Sul, em especial na Argentina e no Brasil. Jacques Maritain 

apresenta sua interpretação da teoria de Tomás de Aquino, visando derivar a ideia de 

direitos da descrição tomista de natureza humana, e na obra, Man and the State 

(1951), reinterpreta os escritos de Aquino, em especial sua descrição do direito 

natural, para encontrar fundamentos para uma elaboração teórica dos direitos 

humanos. Assim, partindo da ideia de que existe uma natureza humana, que é a 

mesma em todos os seres humanos, Maritain defende que o homem possui 

determinados fins exigidos por sua natureza. A lei natural, nesse sentido, nada mais 

é do que aquilo que realiza os fins necessários e essenciais da natureza humana, 

nessa linha de pensamento, portanto, os direitos humanos derivam diretamente da lei 

natural: “O direito do homem de existência, de liberdade individual e de busca da 

perfeição da vida moral, pertence, rigorosamente falando, à lei natural.171  

No seu livro, “Direito natural e direitos humanos”, publicado em 1942, Maritain 

defendeu que a lei natural implicava a existência do conjunto de direitos humanos pré-

políticos pois a fonte dos direitos humanos é a lei natural e essa lei natural é a própria 

fonte da democracia e referenciava à Declaração de Independência americana para 

exemplificar o direito natural, argumentando que a lei natural constituiu a base para 

sustentar os direitos humanos operativos naquele estado novo no século XVIII e 

continuava a ajudá-lo a desenvolver. 

                                            

 

171 MARITAIN, Jacques. Man and the State. Chicago: Chicago University Press, 1998, p 100. 
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 A posição de Maritain impressiona porque enfrentou uma tradição intelectual 

católica que rejeitava os direitos humanos desde a Revolução Francesa, mas junto 

com Pio XI que justificou os direitos humanos sem nenhuma hesitação desenvolveu 

suas ideias e ideais buscando referendo a partir de Tomás de Aquino e em seu livro 

Maritain solidifica sua posição sobre direitos humanos intrínsecos à pessoa humana. 

 

 

3.6 Fonte dos Direitos Humanos  

Dois anos depois da criação da ONU, em 1945, o primeiro Secretário Geral da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, Trygve Lie, iniciou o processo de preparação 

da Declaração Universal dos Direitos do Homem passando a tarefa à Divisão sobre 

Direitos Humanos cujo diretor era o canadense John Peters Humphrey. A Divisão, 

futuro Conselho de Direitos Humaos, era composta por dezoito membros, entre eles 

o libanês Charles Malik, cujas habilidades linguísticas e diplomáticas foram cruciais 

na formação da Declaração e na uniformização do conceito universal de direitos 

humanos. A divisão tinha também outro membro fundamental que foi Eleanor 

Roosevelt, viúva do Presidente Franklin Roosevelt e em 1947 juntaram-se a esse 

grupo, o chinês P. C. Chang e os franceses René Cassin e Jacques Maritain. Perito 

em direito constitucional, Cassin formulou o preâmbulo da Declaração e organizou o 

texto. Os guias interpretativos fundamentais incorporados no preâmbulo, nos 

primeiros artigos e nos últimos três artigos da Declaração constituíram a contribuição 

principal de Maritain. 

 

3.6.1 O valor e a obrigação 

A responsabilidade é um elemento pessoal, intimo, da ética da pessoa e, em 

vista dessa responsabilidade a pessoa deve responder por suas ações àquele com 

quem possui vínculo pessoal. Assim a obrigação condiciona a responsabilidade que 

está inserida na constituição do próprio conceito de obrigação. Maritain entende que 

a totalidade da obrigação que sentimos pesa sobre nós mesmos, com um misterioso 

temor referencial, assim como em cada uma das obrigações pessoais e particulares 

que nos vinculam às regras sociais. 
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Assim ele constrói sua ideia de democracia - as regras sociais nos prendem a 

obrigações particulares pois é somente através da pessoa que se transforma o social, 

ou seja, se as obrigações cotidianas fazem parte do ser responsável do sujeito assim 

como faz parte o dever para com a sociedade e com a pátria. Dessa forma o ser 

humano passa a ser a alma da sociedade que pensa, age, cria, e constrói, e, diante 

dessa interação existe uma absoluta relação entre sociedade e indivíduo. 

Segundo Maritain, a obrigação moral se assenta sobre o valor e a 

responsabilidade, elemento pessoal, em vista do qual ele deve dar a resposta por 

suas ações aquele com quem possui vínculo de dependência é condicionada pela 

obrigação. Assim, se considerarmos o dever uma obrigação ela se assenta sobre o 

valor então há dever moral em face do próprio fim último da sociedade que é promover 

o bem, tanto no mundo cristão, como no muçulmano ou no budista ou no taoísta. 

 Assim, Jacques Maritain entende que o que assumirá uma importância capital 

para o homem são as relações vitais da pessoa humana com a sociedade, isto é, não 

só com o ambiente social, mas também com o trabalho comum e o bem comum. 

Segundo ele, o problema consiste em substituir o individualismo da idade burguesa 

não com o totalitarismo ou com o coletivismo da colmeia, mas com uma civilização 

personalista e comunitária, fundada sobre esse direitos humanos de trabalho e bens 

comuns e que satisfaça as aspirações e as necessidades sociais da pessoa humana 

para uma vida digna. 

 

3.6.2 O Saber Humano 

A rigor, essa questão do saber não é essencialmente um problema puramente 

técnico pois está no próprio cerne de uma reforma do homem. A preocupação à 

formação de uma hierarquia dos saberes e dos graus do saber destinado a 

proporcionar um firme alicerce à ordem intelectual que deve substituir a desordem 

moderna, a distinção e ao mesmo tempo a complementação da ciência e da 

sabedoria, o esforço para definir o campo de uma filosofia da natureza, autônoma com 

relação à metafísica e à ciência positiva, são diversos exemplos que mostram até que 

ponto a filosofia “teórica” está intimamente vinculada à filosofia “prática”. 

Na obra Humanismo Integral, Maritain propõe dar ao termo Humanismo uma 

significação nova, elucidada pelos pensamentos de Aristóteles e Tomás de Aquino. 
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Aqui é importante trazer a definição maritanista de humanismo, apresentada em seu 

livro mais famoso: 

“O humanismo tende essencialmente a tornar o homem 
mais verdadeiramente humano, e a manifestar sua grandeza 
original, fazendo-o participar de tudo o que, na natureza e na 
história […] o possa enriquecer; suas exigências são 
exaustivas, levando o homem a desenvolver suas virtualidades 
intrínsecas, suas forças criativas e a vida da razão, se 
esforçando também a transformar as forças do mundo físico em 

instrumentos de sua liberdade ”. 172 

 

Quando Maritain publicou seu livro pela primeira vez em 1936, ou o humanismo 

era socialista radical ou não era humanismo, sendo que o neotomista rejeita esse 

humanismo da época e refaz esse conceito tendo em vista as ideias do aristotelismo 

e do tomismo da primazia do espírito no homem. Nessa linha, renovando a noção de 

humanismo, atribui maior importância àquilo que, na ordem do humano, ultrapassa ou 

transcende esse humano ou, de qualquer forma, não se reduz a ele mesmo – o seu 

espírito. O Humanismo assim passa a ter fonte espiritual e é assim pois, caso contrário 

dizia o filosofo, veríamos o homem se afundar no biológico ou no social. 

Acontece que esse humanismo deveria ainda desenvolver uma filosofia prática, 

ou seja, princípios de ação. O Humanismo Integral de Maritain é cristão, concebe a 

ação do homem numa perspectiva espiritual e não materialista como fazia o 

socialismo, e apresenta quatro conceitos fundamentais, partindo da ótica neotomista: 

homem como pessoa, lei natural, direitos humanos e bem-comum. 

 

3.6.3 Pessoa humana 

O primeiro conceito fundamental no Humanismo de Jacques Maritain é que o 

ser humano é concebido com uma dignidade humana, ou seja, é mais que um ser 

mamífero e racional, é uma pessoa humana. O ser humano é pessoa por não ser 

objeto nem mero animal mamífero bípede em nosso eco sistema, mas ser dotado de 

                                            

 

172 Maritain, Jacques. Humanismo Integral. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1945. 
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racionalidade e vontade com objetivos comuns, e é pessoa humana porque também 

é dotado de uma individualidade, isto é, forma um todo completo em si, em razão e 

emoção, uma vez que possui valores humanos e um espírito digno de respeito e 

liberdade. Sobre este princípio fundamental, explica Maritain: 

“Ao afirmar que um homem é uma pessoa, queremos 
significar que ele não é somente uma porção de matéria […] O 
homem é um indivíduo que se sustenta e se conduz pela 
inteligência e pela vontade […] Não existe apenas uma 
existência física, há nele uma existência mais rica e mais 

elevada, que o faz superexistir em conhecimento e amor”.173 

 

O ser humano é um todo em si, mas é um todo aberto e que se relaciona com 

o mundo material e espiritual que o ambienta, assim também precisa viver em 

sociedade pelas próprias necessidades naturais, e afirma Maritain, “… o valor da 

pessoa, sua liberdade, seus direitos, pertencem à ordem das coisas naturalmente 

sagradas”.174 

 

3.6.4 Direito Natural 

Parte então do pressuposto, do dogma, que esses seres humanos possuem 

uma natureza comum, assim, nessa lógica formal, é consequente a ideia de que há 

uma lei natural que indica e direciona os propósitos da ação desses seres humanos. 

Eis o segundo conceito fundamental do Humanismo Maritainista. Este direito natural 

implica direito à vida, à liberdade, à saúde ao trabalho digno, à educação, à não-

exploração, dentre outros. É referente a uma ordem superior das coisas, que até 

mesmo antecede qualquer formação social. São os preceitos da natureza humana 

que, se forem seguidos, fazem a sociedade ter uma vida pacífica, com amizade e 

fraternidade entre seus membros. Neste sentido, Maritain assevera: 

 

                                            

 

173 Op. CIt. p. 16 
174 Op. Cit. p. 17-19. 
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[…] há, em virtude mesmo da natureza humana, uma 
ordem ou disposição que a razão humana pode descobrir, e 
segundo a qual a vontade humana deve agir a fim de se pôr de 
acordo com os fins necessários do ser humano. A lei não escrita 

ou o direito natural não é outra coisa”.175 

 

Assim, esse direito natural que é, além de princípio formador de qualquer lei 

(lato sensu) que exista pois constituído pelos “princípios fundamentais” de que se 

serve o direito positivo, é também a base dos direitos humanos em sentido lato e em 

sentido estrito como fundamentação de uma teoria do direito. Aqui está um conceito 

fundamental – a força dos direitos humanos reside exatamente no seu fundamento 

que é a igual dignidade de todos os seres humanos na Terra, desde sua concepção 

até sua morte natural, e, o Humanismo é, em última análise, esse respeito máximo 

aos direitos inerentes do ser humano, derivado de uma ordem superior – o direito 

natural. 

Os direitos humanos são o parâmetro onde as leis humanas são uma exegese 

da lei natural. É preciso, pois, que a sociedade, ao promover as leis que regularão as 

relações entre as pessoas e suas condutas, atente para que elas não estejam em 

desacordo com o direito natural, uma semelhante relação entre direito, divindade e 

racionalidade é aquela elaborada por Hugo Grócio, no século XVII, que o definiu como 

um ditame da justa razão, destinado a mostrar que um ato é moralmente torpe ou 

moralmente necessário, segundo seja ou não conforme à própria natureza racional do 

homem, ato esse, vetado ou comandado por Deus176. 

E é sob a regência do cristianismo que a noção de dignidade surge, no 

momento em que o Aquinate177 afirma que todos os seres humanos filhos do único 

Criador, dotados de potência para transformação de suas ações, podem consumar 

sua dignidade. O primeiro conteúdo da dignidade tem sua origem e conteúdo material 

na isonomia, na ideia de igualdade geral entre todos os indivíduos da raça humana 

que desde Tomas de Aquino já tem reflexos na ordem normativa em especial em 

                                            

 

175 Op. Cit. p. 59. 
176 Rocio, De jure belli ac pacis, (1,10). In BOBBIO, Norberto. O Positivismo Juridico, p 20. 
177 Santo Tomas e o conjunto de sua obra, passim. 
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Constantino que proíbe a pena de morte ao escravo e estabelece limites à punição 

como, por exemplo, eliminar tratamentos cruéis e degradantes àquela classe de seres 

humanos não cidadãos. 

Santo Tomas178 ressignificou os elos de solidariedade, reposicionando o 

homem além do mero animal político (social) grego para um ser social solidário e 

corresponsável pela harmonia e continuidade da convivência pacífica e virtuosa. Isso 

se dá através do amor - capacidade afetiva natural do homem que o identifica e 

singulariza de todas as outras formas de vida do cosmos. 

Já na era moderna, a sociedade se constitui sob a influência do racionalismo 

advindo do iluminismo, mas no sentido de emancipar o ser humano pela liberdade 

que é pressuposto de todos os seres da espécie humana desde seu nascimento. Aqui 

a liberdade deixa aquela ideia espacial ática, da cidade estado e se confirma como 

elemento de característica temporal – melhor dizendo, cumpre uma função social, 

onde o ser humano livre depende da intenção e dos desejos de cada homem que 

compõe o sistema social. 

Nessa mesma modernidade surgem as noções atuais de Estado – a partir do 

conceito de contrato social como condição de organização sustentável das vidas 

humanas insaciáveis em sociedade, baseada na razão humana que lhe permite 

modular sua liberdade com a necessidade de sobrevivência por meio da convivência 

pacifica e ordenada que propicia a existência social da espécie. Aqui a realidade se 

afasta do realismo aristotélico e a liberdade, no sentido de emancipação, passa a ser 

um projeto individual e sociabilidade é agora predicado do querer, assim como o 

Estado e o Direito. 

Eis o quadro do Direito liberal alcançado pela abstenção do Estado, garantido 

pela tripartição dos poderes, e a liberdade de contratar, a livre concorrência abusa da 

sua formalidade e na revolução industrial acaba com as liberdades fundamentais pela 

escassez do trabalho digno e o positivismo filosófico de Comte, numa interpretação 

mitigada do idealismo do autor, provoca o fortalecimento da indústria e da filosofia do 

Laissez faire, laissez passer, lê monde va de lui même, o que prepara a próxima fase 
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da era moderna empobrecendo a filosofia e questionamentos mais profundos, 

limitando a ciência ao método indutivo como regra da razão, abandonando a tópica e 

assentando a jurisprudência, entendida como ciência do direito, ao jus positivismo 

normativo exortado pela burguesia contra o arbítrio dos reinados, coroado pelo Código 

Civil de Napoleão, a codificação enrijece não só a zetética jurídica como limita as 

formas de raciocínio e produção de conhecimento, mas necessária para certa 

qualidade na segurança jurídica. 

Nesse clima provocado pelo positivismo, as relações de trabalho caem no 

sistema de servidão advindos da igualdade meramente formal e liberdade contratual, 

pois a lei como fonte primária do Direito esfria e desalenta o projeto emancipatório da 

modernidade e Marx, ao identificar a ideologia no caso dos galhos já trazido aqui, 

mostra a as formações das ideologia aristocrática contra a burguesia e passa a 

estudar a origem dessa estrutura de desigualdade denunciando as distorções da 

proposta daquela modernidade de então e alertando contra a ideologia de alienação. 

Convoca a então classe operária – o proletariado - a se opor dialeticamente à classe 

burguesa, instituindo a luta de classes. 

O Papa Leão XI na Encíclica Rerum Renovarum179 já pede pela dignidade da 

pessoa humana no ambiente do trabalho e do trabalhador no contrato do trabalho, 

explicando que os homens não são todos iguais, possuem diferenças e não possuem 

uma natureza idêntica e por isso mesmo o Estado não é parte legítima para substituir 

as capacidades humanas, reagindo aos interesses dos burgueses e sugere uma linha 

de proteção ao trabalhador já com a adoção de salário que garanta uma vida digna 

como trabalhador e que propicie a construção e manutenção de uma família de forma 

saudável e digna, cumprindo o mínimo existencial alimentar, jornada de trabalho 

limitada e distribuição de lucro do empresariado por questões éticas. Aqui, novamente 

é invocado um direito natural de justiça entre os homens, em especial entre 

empregado e empregador. 

Aí se coloca também a origem do Estado provedor, aquele que promove o bem-

estar social por meio da cessão de verbas ao trabalhador acidentado e na sequencia 
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parte para o cumprimento dos ideais democráticos lançando no âmbito do estado 

democrático de direito as ações de reconhecimento e defesa dos direitos sociais, 

econômicos e culturais. 

Esse Estado protetor acaba retrocedendo nas mãos de ditadores usando o 

direito positivo que legitima em uma interpretação muito rígida, em sistemas fechados 

e estanques das realidades sociais, fundamentados somente pelo formalismo, 

afastando a ficção jurídica da realidade social que dela é essência. E aqui, diante dos 

abusos e absurdos dos regimes nazistas e da solução de exceção do Tribunal de 

Nuremberg onde foi trazida, como fundamento dos crimes de lesa humanidade, 

princípio anterior e superior a qualquer positivação – a dignidade da pessoa humana. 

Nesse momento uma nova ordem jurídica se eleva, inspirada na teoria crítica 

do direito onde valores reconhecidos e derivados pela experiência humana traves do 

mapeamento cultural do conjunto dessas experiências são estruturados na base dos 

conceitos e modelos das constituições onde a dignidade passa a ser o princípio que 

fundamenta a democracia e o direito como ensina Barroso180. 

Nesse novo direito pospositivo, como nos ensina Canotilho181, nessa tentativa 

de superação dialética da então tradicional dicotomia entre positivismo jurídico e jus-

naturalismo, pautado na positivação dos princípios como uma sedimentação de 

valores, constrói a democracia a partir da instauração dos denominados direitos 

fundamentais formados incialmente pelo reconhecimento a três desses direitos 

fundamentais proporcionais aos compromissos da revolução francesa e seus ideais 

de liberdade, igualdade e fraternidade. 

A constitucionalização dos princípios deveria, como proposta em sua origem, 

aproximar a normatividade e os valores, construindo uma síntese solucionadora entre 

positivismo jurídico e jusnaturalismo. Lyra Filho coloca que a preocupação primaria da 

dogmática jurídica proposta pelo positivismo é a segurança e o jusnaturalismo propõe 

o compromisso com a justiça. Todavia a demagogia legislativa do Estado no excesso 

                                            

 

180 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constitutição.6ª.ed.São Paulo: Saraiva, 

2008. 
181 CANOTILHO, Joaquim. José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: 

Almedina, 2001. 
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de interpretações de eficácias limitadas somadas à inação do legislativo provocou um 

estado de providencia inoperante, ineficaz, burocrata e altamente ineficiente que 

delega suas funções à sociedade civil e mantendo somente para si o direito de 

fiscalização e assim surge esse modelo de estado – o estado fiscal. 

Esse inchaço normativo sem o compromisso coma judiciabilidade diante da 

descrição normativa não auto executável, exige do judiciário a realização dos direitos 

fundamentais para a instalação e manutenção do regime democrático do estado 

democrático de direito, exigindo um juiz criativo ou de uma verdadeira missão política 

encampada pelo poder jurisdicional. E, mesmo assim, nossa sociedade pós-moderna 

tem dificuldades para vivenciar a liberdade e experienciar essa dignidade. As 

formulações do direito econômico e da economia financeira que tratam de uma 

abordagem apenas parcial do ser humano, que antecipam as previsões às condutas 

e reduzem o jus a uma mera questão aritmética de risco e cálculo. 

 A economia desenvolvida de forma globalizada junto com a massificação 

cultural e disseminação quase imediata da mensagem pela rede cibernética cada vez 

mais veloz talvez tolham a construção da pessoa humana se não for observada a 

possibilidade do desvio cognitivo do homem em encarar a vida como projeto 

puramente material, não só deixando de lado mas esquecendo completamente as 

capacidades espirituais e reconhecimento de valores mais elevados que levam a 

humanidade à transcendência e verdadeiros valores da vida humana. 

Por isso a dignidade da pessoa humana deve extrapolar uma conceituação que 

se levanta ao sabor da conveniência, e para isso fundamental a conscientização do 

significado da existência humana na Terra para que a dignidade como verdadeira 

fonte e valor do direito e da sociedade possa ser construída pelo homem social e o 

Direito pospositivo seja re significado como sistema e estrutura em prol da edificação 

da pessoa humana e da convivência mutua em rumo da paz e prosperidade. 

A modernidade realmente incorporou o compromisso com o projeto de 

liberdade e como escreve Hannah Arendt182 esse projeto de liberdade cruza a 

consciência que o homem tem de si mesmo e todo o esforço de filósofos políticos de 
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tratar a liberdade como ausência de limites, uma ação humana imunizada de 

empecilhos. Essa abordagem parcial do ser humano acentua a sua estrutura material 

e glorifica o movimento capitalista liberal onde a economia ressurge como o supra 

sumo da ciência como já alertava Marx183 e pede ao mesmo tempo licença para 

elaborar uma teoria de direitos humanos embasada somente na isonomia formal o 

que limita o ser ao cidadão derivando ao sabor das marés economicistas da lei da 

oferta e da demanda, cujo livre arbítrio falsamente entendido como absoluto afasta a 

possibilidade de ser molestado pelo Estado, mas exige desse mesmo Estado 

subsídios para participar desse mercado não colaborativo como única possibilidade 

de participação e realização do sentido da vida. 

Buscar o máximo de realização é sim legitimo e desejável, mas que isso não 

se faça em detrimento do outro, dos outros e de uma justa e igualitária sociedade 

apesar das desigualdades individuais. Uma sociedade humana não é formada por 

uma multidão de individuais unidas pelo utilitarismo. A proposta da modernidade é 

que liberdade, poder e direito sejam atributos de todos, essencialmente criados por 

todos e reconhecido pela comunidade. 

Esse compromisso de liberdade e liberalização ou emancipação cai face à 

busca incansável e vazia da cultura do consumo, da divisão binária simples entre o 

globalizante e o globalizado, em busca da satisfação material e imediata como única 

forma de felicidade sem perceber a estrutura escravista do possuir, do ter para ser 

onde a verdade sobre a essência humana compromete a sua própria existência que 

busca o consumo como anestesia para essa dor existencial do homus economicus. 

Não existe isonomia do ser humano sem equalização de oportunidades reais, 

de bens de produção e de consumo, de condições equitativas e proporcionais de 

tratamento cuja ausência constituem as discriminações que geram, nesse universo 

globalizado e líquido constroem uma universalização cultural cibernética em torno do 

material. Certo é que houve avanços em direção à paz mundial no pós-guerra, no 

reconhecimento do pluralismo e na multidisciplinaridade necessária a qualquer 

tratamento da condição humana, uma certa sedimentação dos movimentos tectônicos 
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sociais em uma democracia mais estável baseada nas disposições naturais que 

constroem valores humanos de fraternidade e afetividade. Todavia essa disposição, 

se não incentivada e reconhecida como única estrada a ser pavimentada para a paz, 

será suprimida por retornos, desvios e atalhos utilitaristas. 

A defesa do hipossuficiente pelos esquemas do direito como micro 

sistematização e especialização das relações de consumo, do menor na definição de 

criança e adolescente, do idoso ou dos portadores de necessidades especiais, o faz 

como exceção da regra, mas sempre para impulsionar esse hipossuficiente ao 

consumo. Talvez o hipossuficiente encontre sua dignidade na capacidade de 

consumo e o equilíbrio na possibilidade de acesso a esse consumo, todavia as 

desigualdades absurdas e o preconceito não foram ainda bem elaborados na 

construção da humanidade livre, igual e fraterna. 

O estudo das ciências e da filosofia exige a transdisciplinariedade, assim 

também no Direito como ciência social aplicada, junto à filosofia, na construção da 

dignidade da pessoa humana como promessa constitucional garantidora do sistema 

jurídico e da eficácia e utilidade das soluções galgadas no Estado Democrático de 

Direito. Igualdade mesmo, só em matemática, dois números podem ser iguais entre 

si, numa correlação matemática, mas dois seres humanos não podem ser iguais entre 

si por que nada no mundo é igual a nada, nem mesmo a genética idêntica dos gêmeos 

univitelinos produzem a mesma personalidade que não são iguais entre si. 

Para o nome não ser desmentido pela realidade trataremos aqui Igualdade 

como um valor humano, que inspira uma norma de convivência que se traduz em um 

princípio geral do direito, e, em especial um princípio constitucional fundamental por 

ser um direito intrínseco do ser humano. Outro conceito humanista decorrente da 

igualdade é o de bem-comum entendido como a própria vida feliz em comunidade. 

Desse ponto de vista humanista podemos afirmar que o bem-comum é o próprio 

objetivo de uma sociedade orientada para os princípios humanos, o resultado prático 

da aplicação dos direitos naturais que implica o máximo respeito aos seres humanos. 

No Humanismo Cristão de Maritain somente o ser humano tem dignidade, 

porque é filho de Deus, e por isso cada indivíduo tem de ser respeitado por todos os 

outros, seus iguais. Cabe então ao Estado a ação positiva de fomento do bem-comum 

e da ordem pública como finalidade primeira e princípio fundamental da estrutura 

estatal como organização da vida em sociedade. Todavia esse Estado não pode ficar 
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em um patamar de importância superior ao ser humano pois, por se tratar de criação 

do próprio homem para dar condições de melhor vida, não tem dignidade própria, é 

apenas um instrumento do ser humano, que tenta possibilitar que este atinja seu fim 

como pessoa humana, através do bem-comum. Logo, a finalidade do ser humano não 

é satisfazer as necessidades do Estado, mas ao contrário, o Estado que existe para 

satisfazer as necessidades coletivas humanas e facilitar o atingimento da finalidade 

da pessoa humana na terra - utilizar sua liberdade, respeitando os outros, e 

desenvolver, assim, cada vez mais, seu espírito. 

Esse sistema maritanista, na linha da filosofia tomista apresenta-se como um 

divisor de águas na estrutura e função dos direitos humanos onde Maritain ilustra 

constantemente a solução tomista pelo seu confronto com as outras, mostrando, em 

cada caso, a gravidade trágica do abandono de alguns dos grandes princípios da 

“philosophia perennis” e cria um método de apresentação da filosofia de santo Tomás, 

adaptado às aspirações de nosso tempo. Parte do princípio de que o homem é 

pessoa, que deve ser compreendido na sua totalidade, de acordo com o seu 

Humanismo Integral, ou seja, pessoa humana. Assim, ele vai do engajamento sócio-

político do cidadão ao elevado estágio de transcendência humana rumo ao Absoluto, 

o deus católico e considera o homem apoiado num fundamento transcendente, aberto, 

cuja relação com Deus, salva-o e o purifica, considera o mundo como uma situação 

transitória da pessoa e apenas como momento da sua presença no ser. 

 

 

3.6.5 Justiça em direitos humanos 

O ser humano busca pelo prazer e pela segurança como todo ser do planeta 

nessa fase de evolução, o prazer ele submete ao desejo e a vontade, e se o faz à 

boa-vontade segue a ética e adequa-se ao convívio. Já a segurança ele submete aos 

valores do justo como pacificador de desejos, o que nos permite um breve mergulho 

nos entendimentos sobre o que é esse sentimento humano de justiça. Desde Ulpinao 

a definição de justiça versa sobre a conduta correta de viver honestamente, não lesar 

ninguém e dar a cada um o que é seu, como consta no Digesto, todavia não é o 

simples fato de estar escrito que a regra vale e é cumprida pelo homem e vencidas as 

formas de sanção – moral e legal pelo descumprimento dessas regras em sentido 
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geral, temos que o bem, o valor que as inspira é uma propriedade transcendental do 

homem.  

No mesmo sentido ético de desejo e vontade onde a vontade é transcendente 

aos desejos animais e sob a égide da razão e do padrão moral da boa-vontade, como 

padrão de conduta, supera o desejo para um bem maior e para alcançar a justiça e a 

paz no meio comum desse homem que assim age, nesse mesmo sentido, é nesse 

nível de supra positividade que se encontram os direitos humanos. 

A lei é resultado de um entendimento coletivo, mas a formulação da regra nela 

contida deve necessariamente ser um resultado do princípio que a origina e é 

decorrente de um valor sensível a esse povo de cujo espírito resulta o entendimento 

coletivo de suas leis. O modo através do qual a sociedade se organiza, os tipos e as 

formas de governo e os limites de sua atuação na sociedade são todos resultados de 

experiências que buscam de uma forma ou de outra trazer essa tão almejada justiça 

para o estabelecimento da paz. 

Justiça não é contrário de crime, ou de um fato ou ato, justiça é um sentimento, 

um valor pessoal que desperta sempre face a uma injustiça, face à presença de uma 

ação injusta. Na obra de Sófocles – Antígona, existe uma trama extremamente 

interessante ao direito. Antígona, filha de Édipo, possui dois irmãos Eteoclis e Polinice 

e, em determinado momento, esses irmãos disputam o trono da cidade-estado Tebas. 

Nessa disputa fratricida ocorre a morte de ambos e quem ocupava o trono era o tio 

desses irmãos Creonte, que decide que Eteoclis terá um funeral e sepultamento 

dignos daqueles que defenderam o trono, mas Polinice não, pois marchou contra a 

cidade e ajudou as forças inimigas de Tebas. A decisão de Creonte é a emanação 

legitima de uma norma de Estado, feita por meio da autoridade competente, válida e 

eficaz. O castigo para Polinice é ter deixado seu cadáver ao relento, ser devorado por 

animais e aves de rapina, passar pela execução e pela vergonha da traição. 

 

3.6.5.1 A justiça dos Antigos 

O conceito de justiça pode ser trazido como finalidade do direito como 

entendem os jus naturalistas, pode ser afastado da ciência pura como pugnou Kelsen, 

mas sempre será um conceito social, da filosofia política, entendida como teoria 

política normativa, que é o campo de investigação filosófica que tem por objeto o 
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Direito. Ela pode ser definida como o conjunto de respostas à pergunta “que é isso, o 

direito?”, ou mesmo como o entendimento da natureza e do contexto do 

empreendimento jurídico. 

A justiça dos antigos, assim deduzida dos textos clássicos da filosofia política 

ática, no texto de Platão as ideias se desenvolvem sobre a natureza do problema da 

justiça e seguindo sua forma de argumentação maiêutica o filósofo trata na obra A 

Republica, a definição de justo e de justiça, refutando seu interlocutor Trasímaco que 

entendia Justiça como a vantagem do mais forte. O diálogo se trava e desenvolve 

sobre a racionalidade da justiça que pergunta se, e porquê deve o homem ser justo.  

A resposta a essa questão é o modelo ideal de república sobre o equilíbrio entre 

a pessoa e a comunidade, entre a psique e o equilíbrio da polis que é entendida como 

equidade. 

Aristóteles, no capítulo V da Ética a Nicômaco, por sua vez, para tratar da teoria 

da justiça, cuida da variedade de problemas que podem ser discutidos pelo 

entendimento do que é o justo. Assim coloca a justiça na distribuição de honras e 

ônus, de renda e status social que é diversa daquela que vem como retificação jurídica 

nos casos de pretensões resistidas entre dano e vantagem. Diferente da justiça que 

atua sobre as relações econômicas entre os homens e diversa também da justiça 

particular doméstica, déspota do pai patrão e senhor de escravos no ambiente 

particular. 

Dessas primeiras e mais filosóficas formas de tratar o tema temos a distinção 

entre uma justiça distributiva, reguladora e comutativa sem se afastar de sua 

intrínseca e complexa relação entre a estrutura da justiça e a virtude ética que a ela 

corresponde e fundamenta. 

 

3.6.5.2 A justiça dos modernos 

A justiça dos modernos deduzida do pensamento de autores clássicos do 

pensamento político moderno como Hobbes, Locke, Rousseau e Kant que focam a 

atenção para o problema fundamental da justificação da obrigação política, cada um 

a seu modo, criam uma teoria política normativa que funda o justo nas suas 

sociedades. 
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Tomas Hobbes, no Leviatã184, traz ao mundo do século XVI a construção do 

pacto social de submissão absoluta ao soberano como resposta única e viável ao 

conflito mortal que a índole do homem provoca por ser seu estado natural essa 

constante guerra de todos contra todos, assim, para superar tais conflitos, surge o 

monstro todo poderoso como exigência da ordem social: o Estado. 

A partir dessa teorização, Hobbes traz a solução do problema da obrigação 

política como uma teoria da justiça e afirma que essa noção, a de justiça, é desprovida 

de sentido na medida em que não for entendida sob a égide da soberania, pois é o 

“querer constantemente dar a cada um o que é seu” – conceito já trazido por Ulpiano, 

mas segue: “e, por isso, não existe uma coisa própria, ou seja, uma propriedade ... 

onde não haja poder coercitivo”. Assim Hobbes deduz que, onde não há esse poder 

coercitivo absoluto, não há um estado e assim também não existe a propriedade, o 

que, entende, leva à situação em que todos os homens tem direito a tudo e a todas 

as coisas. 

A noção de justiça, nessa construção depende de um acordo prioritário 

destinado a vincular no interesse de cada um as ações de seres humanos racionais. 

O homem do seiscentismo entrega ao todo poderoso soberano seus direitos para 

gestão da harmonia da vida em grupo para que se forme essa sociedade.  

Antígona ao saber do decreto do Rei de Tebas, seu tio Creonte, solicita a ele 

uma sepultura para o irmão pois, conforme os costumes, se não sepulto sua alma não 

alcançaria a eternidade, mas não é atendida. Então, argumenta que a decisão e 

Creonte pode ser coberta de certa legalidade, mas é injusta pois impede o descanso 

da alma do seu irmão, e, fundada nessa justiça que não era a lei da cidade e sim a lei 

divina, que argumenta ela ser anterior à lei dos homens, sepulta o irmão. Descoberta 

infringindo o decreto real é condenada à morte e enterrada viva (ou emparedada) por 

ter sepultado o irmão e violado a regra de Creonte. 

A obra de Sófocles é um clássico da literatura e explica exatamente a dicotomia 

das concepções de justiça, da conduta justa, e da regra justa. Aqui o direito natural 

invocado por Antígona se contrapõe ao direito posto pelo homem rei, Jusnaturalismo 

                                            

 

184 Leviatã, capítulos XIII a XV, “Estado Natural e Contrato Social” 
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e Positivismo Jurídico se enfrentam e vão um de encontro num terreno de 

enfrentamento onde somente um pode sobreviver. O positivismo normativista de 

Kelsen, onde a norma é válida se emanada pela autoridade competente referenda o 

decreto de Creonte e o direito natural com base nos costumes credita a Antígona a 

justiça e validade de sua conduta. 

Ainda nos clássicos gregos – na obra A Republica, de Platão em seu livro II 

onde no diálogo com Glauco, o filosofo trata da justiça, ou fala da ideia de justiça e de 

sua antítese, Platão coloca seu irmão Glauco como um substituto de Trasímaco na 

discussão sobre justiça e moral, e coloca em sua boca o argumento do Anel de Giges, 

mito dobre a invisibilidade gerada por um anel mágico achado por Giges que quando 

acionado seu dispositivo tornava aquele que o usava, invisível aos olhos dos homens. 

A proposta de Glauco (trazida no dialogo por Platão0 é que somos todos injustos por 

natureza e só não agimos injustamente acolhendo nossos instintos mais básicos 

unicamente por receio da correção social que pesa sobre nós. Correção essa moral 

ou jurídica, pois sem ela, ou seja, na certeza da impunidade, faríamos de tudo para 

que nossas pretensões e ambições fossem satisfeitas sem nenhuma medida. Dessa 

forma temos que a justiça concebe dois componentes caraterísticos – a coerção social 

e o medo individual pois sem eles cada homem agira regido pelas suas vísceras mais 

desejantes e sem satisfação pois eis a natureza humana e viveríamos no estado 

natural de guerra de todos contra todos como Hobbes entende o estado natural do 

ser humano, 

Essa reflexão do Anel de Giges é uma quebra-cabeça filosófico ético-jurídico 

importante na consideração da conduta humana pois, ao contrário da ideia de Platão 

que entende que aquele que sabe o que é justiça age justamente sem a necessidade 

de coerção e, se houver mesmo justiça, o agente age sem se importar com eventual 

coerção, ao contrário do mito do anel, a justiça é uma espécie de síntese de todas as 

virtudes do homem. Nessa linha de pensamento, o medo de repreensão social ou 

moral não pode ser virtude. 

O homem justo age justamente por que sabe o que é justiça e é regido pela 

parte superior da alma platônica, que é a razão. O medo não é atributo da razão e sim 

das sensações que são parte inferior da alma e não conduzem o homem a sua virtude. 

Essa discussão coloca as duas teses face a face – a ideia de Platão sobre a justiça e 

o contrário dela. Todavia a filosofia moderna depois do século XVII especialmente, 
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está mais próxima do argumento de Glauco do que da tese de Platão que considera 

o cumprimento se uma norma pelo medo de suas consequências uma ideia 

completamente equivocada, mas que ganha sobrevida legítima e válida na história do 

pensamento jurídico em especial nos estudos de Austin sobre comando e sanção. 

Justiça é uma convenção social como defende Glauco, existe indiscutivelmente 

uma perspectiva coercitiva moral, religiosa ou social contra aquele que pratica a 

conduta e transgride a ordem estabelecida. Trata-se de um conjunto de disposições 

que sobre o justo que decidimos em nossa sociedade em nosso tempo e que difere 

ontologicamente de outra sociedade e outro tempo. 

Tratamos de certa forma de argumento sobre o justo – a caça às bruxas hoje é 

expressão idiomática, mas já foi realidade de perseguição, aprisionamento, mutilação 

e morte de mulher em fogueiras na praça pública na antiguidade. Uma cruzada 

ideológica também é expressão hoje, mas já foi sinônimo de massacre em nome de 

deus. Argumentação e retórica são o fundamento das disputas de convicções dos 

sofistas como Protágoras e Górgias que educavam a elite grega para a retórica, 

argumentação e persuasão em praça pública. Inimigos declarados de Sócrates e de 

Platão pelo fato de serem remunerados pelo seu trabalho e não serem cidadãos 

gregos. Receber pelo interesse a ser defendido – algo como um deputado nos dias 

de hoje, um despachante dos interesses de quem custeou a sua campanha, o que era 

absurdo para os filósofos gregos, mas a escravidão era perfeitamente aceita e 

entendida como a incapacidade natural de alguns seres de não serem cidadãos. 

Para os Sofistas não existia a verdade e sim o bom e melhor argumento, para 

Cícero, ao contrário, o melhor argumento não definia a verdade o certo e o justo. Em 

sua obra Das Leis – no livro II, defende que justiça não pode ser uma pura e simples 

convenção entre as pessoas - claro que a convenção existe, podemos definir o certo 

e o errado em uma sociedade e como lidar com esses conceitos o que faz de uma lei 

eventualmente justa, mas o que há de mais insensato para esse jus filósofo é acreditar 

que tudo o que é regulamentado pelas instituições ou pelas leis dos povos seja justo, 

como o exemplo de Antígona. Os povos têm suas leis, mas justiça é mais que isso, a 

lei pode eventualmente ser justa, mas não esgota a ideia de justiça e argumenta que 

se a justiça é fundada sobre uma mera convenção de interesses, sobre um acerto de 

contas entre interesses diferentes, pois convenção e é um acordo, uma composição 

entre discrepantes, ela é instável e mutável na medida em que os interesses e as 
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forças que lutam por esses interesses podem mudar e mesmo se inverter. Ou seja, 

quando se diz que a justiça é uma convenção, nada mais é que o triunfo dos interesses 

das forças dominantes sobre as dominadas naquele espaço e tempo e somente será 

justa nesse momento. 

Justiça não pode ser utilidade – uma disposição jamais será justa por ser 

somente útil, pois ser útil é apenas atender aos interesses de algum e se a justiça está 

à mercê dos interesses de alguém ela é instável e volúvel às necessidades desse 

alguém ou do alguém que for o dominante de plantão. Numa digressão lógica 

conceitual de justiça é algo, o justo é alguma coisa. Se é alguma coisa, não pode ser 

outra de acordo como princípio da identidade. Ora de justiça é isso ela só pode ser 

isso o tempo todo e não pode ser a outra coisa. Se justiça é (A), não pode ser (B) pela 

lógica da coisa ser uma a imutável segundo a lógica de Parmênides e leva Platão a 

deduzir que nada muda, que a mudança é uma ilusão e não um ser. Isso nos leva a 

concluir que a justiça é algo e esse algo é, não muda, portanto, a justiça não pode ser 

uma utilidade social que muda o tempo todo e de lugar para lugar. 

Fundamentar uma decisão na justiça, ou seja, fazer da justiça um interesse 

social também não convence, pois, o justo não pode ser interesse também. Interesse 

é a manifestação do desejo e desejo é a falta de algo. Ora, eu só desejo o que eu não 

tenho, só desejo na medida que falta o objeto interessado e fundar a justiça em um 

interesse é fundar a justiça em um desejo que falta doo justo. Desejo esse que busca 

a presença daquilo que o anula. Ora o interesse é instável por definição uma vez que 

ele precisa da falta para existir (só me interessa o que me falta) mas busca a presença 

que o elimina. Interesse é desde o início uma busca para eliminar sua própria 

condição. Assim decisões que se fundamentam na justiça como interesse social 

maquia um interesse próprio com argumentos que transcendem a si mesmo para 

convencer outros. 

Assim temos que caso a justiça fosse simples convenção social – apenas 

obediência temerosa à lei, as virtudes que não são obediência temerosa a lei não 

existiriam, mas elas existem como constata Cícero pois, ou tudo é medo ou nem tudo 

é medo e sobra a virtude. Virtude é a consciência racional de um comportamento com 

sendo honesto generoso e justo. O que caracteriza o comportamento como virtuoso 

é justamente o fato dele ser decido por princípios racionais da conduta e Cicero atesta 
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que se tudo fosse convenção e medo não existira virtude. Ou seja, quando ajo 

virtuosamente não é só por medo ou por contrato. 

E entramos aqui na disputa dos dualistas e monistas sobre a razão e o afeto. 

Os dualistas entendem que a razão supera os afetos pois as deliberações racionais 

transcendem os apetites do corpo como a vontade transcende o desejo em Kant, em 

Platão e em Descartes, já os monistas entendem que o que existe é uma única coisa, 

uma síntese de ambos, um resultado dos afetos do corpo pois as sinapses estão 

sempre em atuação, conectadas com tudo o que sentimos na consciência, fazendo 

da moral e da virtude um subproduto da confusão afetiva do homem como em 

Epiciuro, Lucrecio, Spinoza, Nietzsche, Foucault, Freud, Hume e outros, mantidas 

aqui as devidas vênias pela simplificação das ideias. 

 Cicero e Antígona dizem de certa forma a mesma coisa – se ajustiça fosse só 

uma questão de medo da repreensão não haveria virtude como por exemplo as 

condutas de Madre Tereza de Calcutá, e dizer que o justo é resultado de convenção 

é o mesmo que entender que a verdade é estabelecida por decreto. Ora, o certo o 

justo e o prudente não são decididos entre um grupo, por maior que ele seja. Ou 

acreditamos que existe um mundo de respostas certas em relação as quais corrigimos 

e redirecionamos a todo tempo nossas condutas imperfeitas, ou o que decidimos está 

certo por falta de gabarito. Sem uma métrica tudo vale. Para Cícero a verdade está 

em outro lugar e não em uma decisão, está no mundo das ideias, herdeiro de Platão 

que é. E de fato, existe uma ordem uma verdade um correto e argumentamos no 

sentido de que se o quadrado da hipotenusa é sempre igual à soma dos quadrados 

dos catetos num triangulo retângulo, não é por convenção, por mais que a matemática 

seja uma convenção numérica ela tem suas verdades que não são meras 

convenções. Assim como lei da gravidade existe e age independente do acordo entre 

nós. 

 

3.6.5.3 Justiça em Hobbes 

HOBBES tem uma concepção de que ele coloca em sua obra Leviatã, de 1651, 

o monstro todo poderoso, monstro da mitologia cristã, obra escrita num contexto em 

que acreditava que o homem em estado natural não condizia com o estado de 

civilização, não poderia ser admitido em um estado de sociedade pois na natureza 



220 

 

buscam a satisfação de seus apetites sem nenhuma regra. Assim, para viver em 

sociedade deve existir um regramento que limite esse estado natural. Assim as 

pessoas optam por abrir mão de prerrogativas suas, de saciar seus próprios desejos, 

pela segurança garantida pelas forças de polícia do Estado com medo da morte 

violenta. E conforme Hobbes, quando o homem vive em estado natural não existe 

nenhuma justiça. Mas também podemos entender que não existe nenhuma justiça 

quando uma cobra ataca um rato – aliás não existe na natureza essa noção social, 

não é justo nem injusto, é o que é. Quando um ser humano dotado de racionalidade 

e linguagem age regido somente pelos seus apetites, como uma espécie mamífera 

bípede dentro das classificações darwinianas de adaptação, também não há nenhuma 

justiça ou injustiça, há somente a mais pura e estrita naturalidade animal como em 

Mogli – o menino lobo. Todavia, quando em contrato social o homem define um certo 

número de normas sobre o que pode e o que não pode ser feito, condutas certas e 

erradas, ele instaura a justiça que é, nesse caso, resultado de um acordo, de um 

pacto, de um contrato entre as partes para diminuir os riscos de sua naturalidade. A 

natureza hobbesiana é inimiga da vida calma e pacífica. 

Assim, a justiça como acordo de vontades é algo contranatural, vai contra as 

pulsões naturais do ser humano e agora podemos sim dizer de conduta justa ou 

injusta em relação ao pacto prévio onde a sobrevivência só é capaz se mudarmos o 

estado de natureza, criando um novo mecanismo de vida, trazendo a possibilidade de 

entender frente a esse pacto um comportamento como prejudicial e portanto injusto 

face a lei que é o espelho do entendimento de justiça própria materialização do 

sentimento de justo. Dessa forma, o justo e o legal são exatamente a mesma coisa 

para Hobbes, os conceitos se confundem. 

 

3.6.5.4 Justiça em Locke 

Locke inverte a prioridade hobbesiana da existência do estado todo poderoso 

em relação ao direito natural pois para ele todo o título válido para um bem deriva de 

um direito natural, independente do Estado, pois anterior ao seu surgimento. No 

capítulo V da obra Segundo Tratado sobre Governo Civil – “Uma teoria do título 

válido”, Locke entende que a validade do título de propriedade depende do fato de 

que cada um é proprietário da própria pessoa, incluído aí o trabalho que ela tem 
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condições de desenvolver e a propriedade deriva, como exclusão dos direitos dos 

outros, da aplicação do trabalho aos bens naturais que são inicialmente comuns e 

indivisíveis e por meio do trabalho tornam-se divisíveis e particulares. 

Dessa forma o contrato social não deve privar os indivíduos de todos os seus 

direitos advindos do seu estado natural e, na verdade, nesse ponto está a força da 

teoria contratual e do próprio Estado que justamente reconhece alguns diretos 

naturais inerentes, fundamentais no corpo desse contrato social, como os direitos 

fundamentais à vida e à propriedade. Desses direitos fundamentais dependem a 

ordem igualitária e eficiente da sociedade civil e daí vem a origem da justiça – a 

eficácia da igualdade garantida pelo contrato social. A gênese do pensamento político 

moderno como ensina Bobbio oscila entre as concepções que concebem “o Estado 

como força suprema de organização de uma comunidade humana185”, principalmente 

nas reflexões de Hobbes e Maquiavel, e os que acreditam num direito natural, 

instância universal de onde é possível abstrair regras e princípios para a convivência 

humana. Locke por sua vez rompe com a ideia de um poder centralizado nas mãos 

do rei (soberano ou na figura do Leviatã), e busca eliminar os resquícios do 

absolutismo por meio de dispositivos constitucionais, o primeiro passo é a fundação 

de um governo que seja legítimo, e, portanto, inverte a relação entre poder político e 

cidadão, passando o indivíduo da condição de súdito a um cidadão de direitos. 

A sociedade civil, de acordo com Locke, é constituída sob um conjunto de 

interesses pré definidos antes de um acordo contratual – o estado de natureza não 

consegue controlar de maneira pacífica, imparcial e “justa” todas as adversidades que 

a vida em convivência está sujeita, isso porque os homens influenciados por suas 

paixões esquecem ou abandonam a lei de razão e excedem-se no exercício de sua 

liberdade ultrapassando os limites naturais da razão e da justiça caráter mais humano 

nas leis, para que elas não sejam apenas ditadas pela força, diz Locke que “O peso 

dos argumentos racionais deve ser acompanhados de humanidade e 

benevolência186”. Tal argumento evidencia a influência da moral ideal universal 

                                            

 

185 BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. Brasília: Ed. UnB, 1997. 
186 LOCKE, John. Carta acerca da tolerância; segundo tratado sobre o governo; Ensaio acerca do 

entendimento humano. São Paulo: Abril Cultural, 1978. (Coleção os pensadores) 
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presente na noção de direito natural, sobre a lei positiva. Locke e o seu jusnaturalismo 

com ênfase no reconhecimento do valor da pessoa representa talvez a mais alta 

tradição de uma ética da consciência individual oposta à ética da lei, o que nos leva a 

entender que os homens devido aos hábitos sociais de cada contexto estão sujeitos 

aos vícios, ou, as virtudes que este convívio oferece, e não interessa a Locke julgá-

los individualmente, a sua prudência na elaboração dos conceitos acerca dos órgãos 

e instituições do governo civil visa manter a dignidade humana. 

Para seguir a proposta metodológica analítica dessa dissertação, analisamos 

então as ideias de David Hume sobre a formação do Estado. Hume foi um filósofo, 

historiador e ensaísta britânico nascido na Escócia que se tornou célebre por seu 

empirismo radical e seu ceticismo filosófico e rejeitava o paradigma contratualista 

como formador do Estado e regulador da vida em sociedade. Para ele a justiça não 

depende de um acordo ordinário onde são gerados os direitos e deveres do homem 

em sociedade. Em sua obra “Tratado sobre a Natureza Humana” especificamente 

quando trata no título “As circunstâncias da Justiça”, fala que a natureza artificial da 

virtude da justiça deriva do axioma187 segundo o qual não pode haver um sentido de 

justiça primitivo capaz de instituir as normas que regulam a sociedade civil assim 

organizada uma vez que o sentimento de justiça, e toda forma de moralidade, 

depende justamente da existência anterior de convenções duradouras e estáveis. 

Dessa forma, o interesse desloca-se para as circunstâncias subjetivas e objetivas, as 

quais permitem o desenvolvimento da virtude da justiça, por meio da observação do 

justo objetivo e subjetivo, naquela organização e naquele tempo. Para esse autor, 

cético (ceticismo histórico), para compreender a ideia de justiça, necessário se faz a 

observação não só do contexto social, mas também das motivações individuais dos 

seres humanos, e aqui, como metodologia, uma teoria da justiça tenderia a ressaltar 

a importância da educação e do aprendizado moral no processo de surgimento das 

normas. 

                                            

 

187 Axiomas – segundo a lógica clássica - são verdades inquestionáveis, válidas universalmente e 

utilizadas como princípios na construção de uma teoria ou como base para uma argumentação. A 
palavra axioma deriva do grego axios = digno ou válido. Em muitos contextos de obras que tratam de 
filosofia, axioma é sinónimo de postulado, lei ou princípio. 
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Foram colocados aqui autores que compartilham, de uma forma ou de outra, 

um princípio implícito da passagem da sociedade natural para a sociedade contratual 

– a sociedade civil, como surgimento da obrigação política e a consolidação das 

instituições o que traz juntas justiça e estabilidade social. 

 

3.6.5.5 Justiça em Rousseau 

Rousseau, por seu termo, coloca no Segundo Discurso no título “Uma História 

Conjectural das Desigualdades” propõe uma tese oposta das até aqui ventiladas. Para 

esse filósofo e teórico político a falsa necessidade da justiça gera a exigência de um 

comportamento intelectual e moral, crítico em relação a essas mesmas instituições, 

pois, uma vez que aconteça a adesão a elas todos correram diretamente para suas 

próprias prisões, imaginado que garantiam a suas liberdades. Rousseau entende que 

exatamente essa passagem da natureza para a cultura, da sociedade natural para a 

civil, gera a decadência do homem – bom por natureza, e da sociedade por ele 

construída que o corrompe. A formação da sociedade política atrelada à perda da 

independência natural originária do ser humano gera as maiores desigualdades dos 

bens primários, como a riqueza, o status, o poder e o conhecimento. 

Para Rousseau uma teoria da justiça não pode se apoiar única e 

exclusivamente na necessidade de um acordo social, de um pacto comum entre todos 

criando um ser outro com poderes sobre tudo e todos. Uma teoria da justiça parece, 

ao autor, imprescindir de uma visão normativa e crítica da já existente e que sempre 

vincule a aceitabilidade de instituições dessa sociedade, tanto políticas como sociais, 

ao fato essencial de que princípios de igualdade e liberdade sejam sempre 

observados na formação e na vida efetiva do próprio contrato social. 
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3.6.5.6 Justiça em Kant 

Sobre a concepção de justiça, para encerrar essas breves pinceladas sobre o 

tema, Kant apresenta duas teorias de justiça, ou pelo menos dois aspectos 

contraditórios de uma teoria do justo, não facilmente conciliáveis. Na Fundamentação 

da metafísica dos costumes188 Kant traz a noção de autonomia que é o princípio da 

dignidade da natureza humana e de toda natureza razoável, assim a fundamentação 

autônoma da moralidade determina o campo ético imparcial e universalista da Justiça. 

Por outro lado, a outra definição -  na Doutrina do Direito (Rechtslehre) onde a questão 

versa sobre construir um conceito geral de direito de forma que o arbítrio de cada um 

possa existir com o arbítrio do outro segundo uma lei universal. Ou seja, diverso da 

autonomia moral, deparamos com princípios jurídicos e constitucionais que regulam 

externamente a relação social na vida em sociedade. 

Ambos os conceitos, como construtores de uma teoria política normativa 

inspirada nos princípios do liberalismo, podem conciliar as razões morais da 

imparcialidade e da reciprocidade com a minimização da coerção que é tradicional na 

leitura filosófica do direito de Kant. 

 

 

3.6.5.7 Justiça em Maritain 

Maritain explica a supra positividade dos direitos humanos como veremos mais 

adiante quando tratarmos desse filósofo francês e do neotomismo, todavia, já 

antecipando ponto essencial da discussão, existe um problema em explicar os direitos 

humanos a partir das categorias do positivismo clássico que pode se resumir a norma 

e relação jurídica. Se reduzirmos norma jurídica à lei limitamos o conceito de norma 

ao comando imperativo de criação, modificação e extinção de direitos – obstáculo 

intransponível em se tratando de direito internacional e pactos entre as nações que 

querem positividade onde o que vale é a força. Que positivismo pode existir no 

                                            

 

188 Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e no título: “Doutrina do Direito” da obra Metafisica 

dos Costumes (Autonomia moral e liberdade jurídica) 
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momento de se cumprir um acordo internacional sem a obediência contratual 

soberana do poder de polícia do Estado soberano? Ou seja, a questão aqui versa 

sobre, sem usar bombas e tiros, de como adquirir a ética necessária compatível com 

o direito moderno para executar a condenação internacional de uma Comissão de 

Direitos Humanos das Nações Unidas de um país que violou direitos humanos. 

Recorremos aos valores primários e primeiros do direito – os valores morais do 

“honeste vivere”, ou seja, as regras de conduta onde o justiça é como em Ulpiano era 

e foi definida - Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi, 

portanto a justiça consiste em dar a cada um o que é seu, mas aí reside a questão e 

o conflito eterno de saber qual é o seu de cada um, e o que define o que que pertence 

a cada um, paradoxalmente, é o princípio da justiça que só é invocado no exato 

momento para dirimir a disputa entre partes que invocam aquilo que é seu. A “justiça 

judicial”, ou seja, a decisão prolatada em sentença com força de coisa julgada é 

aquela dada pelo juiz a qual exige paridade entre o dano e a reparação, o crime e a 

pena a ele previamente cominada. 

Outro valor da justiça é aquele valor como regra de conduta, como virtude 

grega, como regra de moral social cuja coercibilidade é também moral e social, como 

por exemplo não respeitar a ordem de uma fila de pessoas na agência bancária. Trata-

se de regra moral de educação civil onde a infração é punida moralmente. Regras 

usadas na época da guerra fria, consuetudinárias, não escritas, regras de costumes 

sociais e morais completamente diversas na cidade de Berlim dividida então em 

Ocidental e Oriental, fisicamente por um muro construído da noite para o dia e 

moralmente pelas condutas e tradições. 

Do ponto de vista de uma justiça universal a guerra fria não acabou apenas por 

ter sido decretada, assim como a corrida armamentista não foi iniciada por decreto ou 

pacto universal que estipulam quais os armamentos e técnicas necessárias para 

vencer uma guerra. O objetivo final do estudo e aplicação dos direitos humanos é a 

paz mundial, mas paz não significa ausência de conflito, mas sim ética e moral no uso 

das adequadas soluções de cada um desses conflitos partindo da posição das partes, 

reconhecendo suas necessidades e reafirmando os valores éticos e morais universais 

da pessoa humana digna. As diversas interpretações de um revisionismo histórico da 

justiça, aqui, fogem do escopo desse texto, assim abordamos apenas as formas de 

justiça histórica como introdução à construção de valores por uma sociedade. 
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3.6.5.8 Justiça em Amartya Sen 

Ora, se não existisse justiça fora das leis e das regras, fora das convenções e 

dos pactos, sequer poderíamos entender a injustiça de uma lei ou de um acordo. Mas 

o que devemos nos ater é que sim, a justiça existe, mas é entendida de forma não 

equivalente nas diferentes culturas. Uma senhora que explora a neta em lenocínio, 

por mais que ambas concordem e aceitem coma condição é imoral, é ilícito e é injusto 

para a maior parte dos povos. Por outro lado, as condutas de extirpação de clitóris de 

todas as meninas antes da puberdade, apedrejamento de mulheres enterradas até o 

pescoço, amputação parcial de membros e suplícios físicos públicos como pena social 

e moral em alguns povos são ações legítimas. A respeito do tema justiça podemos 

lembrar do contemporâneo Amartya Sen e sua obra A ideia de Justiça que versa sobre 

os desafios decorrentes do fato de existirem "razões de justiça plurais e concorrentes, 

todas com pretensão de imparcialidade, ainda que diferentes e rivais umas das 

outras189 ". O autor, prêmio Nobel de economia em 1998 dialoga com a teoria de John 

Rawls e faz uma crítica da teoria neocontratualista deste filósofo político e defende 

que a justiça de um ato deve ser medida em termos de sua capacidade de promover 

as liberdades cujo resultado é uma identificação entre Justiça e Desenvolvimento. O 

autor estabelece uma relação entre o "uso público da razão", que considera apto a 

justificar a validade objetiva de juízos morais, e a noção de "democracia", entendida 

como um governo baseado na discussão pública. Porém, como Amartya Sen sustenta 

a tese iluminista de que a justiça deve ter um caráter universal, ele se contrapõe à 

redução da nossa responsabilidade moral aos membros de nossas comunidades 

políticas, em um argumento que culmina na defesa de que os direitos humanos são 

elementos capazes de determinar valores de justiça dotados de validade universal. 

O eixo teórico da obra de Sem é a oposição traçada pelo autor entre as teorias 

morais transcendentais que possuem em si uma "vontade de sistema" que os levam 

a desenhar teorias que deveriam resolver adequadamente todos os problemas 

morais, e as teorias comparativas, que são as duas vertentes éticas que ele identifica 

no iluminismo moderno na medida em que nas sociedades que se tornam complexas, 
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a coexistência de uma multiplicidade de interesses gera um discurso moral polifônico, 

integrado por categorias e valores contrapostos que se apresentam como legítimos. 

Face às tensões geradas por essa pluralidade, os pensadores de inspiração iluminista 

buscam definir critérios objetivos de justiça a partir da "dependência da argumentação 

racional e o apelo às exigências do debate público190" através de teorias que que 

Amartya Sen divide em duas correntes distintas, a primeira que chama de 

"institucionalismo transcendental" que é dominante no discurso ético contemporâneo 

e envolve a busca de uma sociedade perfeitamente justa. Essas abordagens são 

"focadas em arranjos" (arrangement-focused), no sentido de que buscam definir os 

“arranjos” sociais formadores da comunidade perfeita e medem a justiça da sociedade 

atual em termos de sua aproximação com o arquétipo dessa sociedade perfeita 

desenhado por suas teorias, e tem como principais representantes os contratualistas, 

que vão de Hobbes Rousseau e Locke até Rawls. Filósofos para os quais é impossível 

fazer julgamentos morais objetivos sem definir "um único conjunto de 'princípios de 

justiça191". A segunda vertente do iluminismo desenvolve o que o autor chama de 

"comparação focada em realizações" (realization-focused comparison), que é aquela 

que reconhece a impossibilidade de construir instituições políticas perfeitas e se 

concentra no estabelecimento de critérios capazes de orientar as escolhas humanas 

no sentido de que sejam mais justas que as alternativas viáveis e Amartya Sen se filia 

a essa corrente de pensamento, inspirando-se em autores como Smith, Condorcet, 

Marx e Mill, pensadores que reconhecem a inexistência de uma fundamentação 

racional capaz de definir um critério perfeito de justiça o que nos leva a elaborar 

parâmetros e métricas que permitam escolher entre os múltiplos valores e discursos 

éticos existentes em uma comunidade. 

Para todos eles, parece valer a posição de Marx de que a filosofia não deve 

limitar-se a interpretar a realidade, mas precisa transformá-la. Nessa medida, os 

debates acerca do fundamento último da validade interessam pouco a Sen, que se 

mostra mais preocupado em delinear uma teoria capaz a orientar decisões políticas 
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capazes de ampliar a justiça social, especialmente no que toca à minimização das 

injustiças intoleráveis. 

O "caminho da razão" (path of reason) de cunho claramente iluminista é linha 

de conduta do autor inspirado nas ideias de Akbar, imperador muçulmano que 

governou a Índia na década de 1590, na mesma época em que Hobbes desenvolveu 

sua obra política (p. 81), época onde a sociedade indiana e as sociedades europeias 

eram marcadas por tensões decorrentes da multiplicidade religiosa, de lutas entre 

católicos e protestantes, entre hindus e budistas, jainistas e muçulmanos de forma 

que o Imperador instaurou um regime que procurava equilibrar essa pluralidade 

religiosa e idealista por meio de um governo de absoluta liberdade religiosa com o 

tratamento equânime das diversas crenças num apelo à racionalidade capaz de 

transcender as múltiplas percepções religiosas e guiar o pensamento por uma estrada 

segura de progresso social.  

Assim, apenas uma vontade determinada pela razão poderia enfrentar o 

desafio de elaborar uma ética capaz de suplantar a moralidade tradicional daqueles 

tempos, e seguindo essa linha iluminista do Imperador, Sen se avizinha das teorias 

neoiluministas de Rawls e de Habermas, que acentuam o papel de uma discussão 

pública orientada por critérios racionais, embora ele discorde da posição claramente 

transcendentalista desses autores. 

Essa dialética opositiva entre teorias comparativas e transcendentais visita um 

campo de argumentação e de topoi que direcionam a um juízo concreto tornando 

possível estabelecer critérios que envolvem a prevalência comparativa de certos 

elementos sobre outros, sem que a combinação de todos os critérios forme uma 

hierarquia rígida, predeterminada e impessoal. Nesse sentido o autor comenta que "a 

principal tarefa é acertarmos nos juízos comparativos que podem ser formulados 

através da argumentação pessoal e pública, em vez de nos sentirmos compelidos a 

opinar sobre todas as comparações que poderiam ser consideradas”. 192. 

Amartya Sen adota estabelece uma tópica: um conjunto de orientações que 

organiza decisões plausíveis dentro de um campo determinado, mas que não têm 
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pretensões de completude, o que nos leva a Nietzsche quando atesta que a vontade 

de sistema é uma falta de retidão, pois ela exige das teorias éticas um ideal que não 

pode ser cumprido. Assim a decisão vem no sentido de que, melhor e mais produtivo 

do que elaborar um sistema totalizante e imperfeito como fatalmente realizam as 

teorias transcendentais, é definir um modelo comparativo que orientasse o raciocínio 

prático de modo a maximizar a justiça na medida do possível. Ademais a tópica 

garante a possibilidade de um modelo que pode se desenvolver de forma orgânica, 

numa autopoiese e numa incorporação de novas formas de avaliação moral, 

decorrentes das mudanças nos valores sociais prevalentes. 

Ou seja, maximizar a justiça nas decisões concretas que ela determina, sem 

reduzir tudo a critérios fixos de utilidade como no utilitarismo. Defende ainda que "a 

necessidade de transcender as limitações de nossas perspectivas posicionais é 

importante na filosofia moral e política, e na teoria do direito", sempre recorrendo à 

razão como fiel da balança em um processo de "ampliação comparativa" (comparative 

broadening) dos nossos pontos de vista, tornando-os cada vez mais permeados a 

uma "imparcialidade aberta" (open impartiality) o que resulta numa ampliação do 

número de pessoas perante as quais nos entendemos com responsabilidade ética, 

numa das peculiaridades da obra que é a apropriação da distinção clássica da 

jurisprudência indiana, entre niti e nyaya, que são palavras diferentes usadas pelo 

sânscrito antigo ligadas à ideia de justiça. Niti é a justiça que deriva do cumprimento 

estrito dos costumes e dos deveres contidos na lei, sendo que uma das manifestações 

mais claras dessa ideia pode ser encontrada na célebre frase "fiat justitia, et pereat 

mundus" (faça-se a justiça, ainda que pereça o mundo)193 . A justiça, nesse sentido, 

é o cumprimento do dever, dentro de uma perspectiva deontológica forte, que desliga 

a justiça de uma avaliação das consequências do ato. Já nyaya aponta para uma 

avaliação consequencialista, em que os resultados de um ato estão ligados à sua 

própria justiça. O mais importante é que as relações derivadas do ato sejam justas e 

contribuam para que se evite o contrário da justiça, que é o matsanyaya, ou seja, a 

situação anômala onde os mais fortes podem oprimir os mais fracos. Uma das ideias 
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relevantes ligadas a essa perspectiva é a de Yamas e Nyamas que corresponde aí 

código ético filosófico do Vedanta filosofia tradicional e clássica da índia. 

Porém, nyaya não pode ser reduzida a uma análise interessada apenas nos 

"resultados de culminação" (culmination outcome), pois "a sensibilidade às 

consequências não exige insensibilidade em relação à agência e às relações pessoais 

na avaliação do que está acontecendo no mundo."194 . Com essas considerações, Sen 

se afasta do consequencialismo utilitarista, em função do duplo reducionismo que 

existe nessa perspectiva: redução da análise aos resultados diretos (sem 

considerações intencionais e normativas) e redução da avaliação à utilidade (sem 

levar em conta outros elementos, especialmente a liberdade). Não obstante, Amartya 

Sen compartilha com os utilitaristas o objetivo de estabelecer uma orientação para as 

decisões que seja capaz de avaliar o grau relativo de justiça de cada ação, para poder 

justificar uma escolha ética racional entre elas pois, como coloca ao autor: “ao 

avaliarmos nossas vidas, temos razões para estarmos interessados não apenas no 

tipo de vida que conseguimos levar, mas também na liberdade que realmente temos 

para escolher entre diferentes estilos e modos de vida" 195. 

Na medida em que a teoria da justiça é sempre engajada na realização de uma 

determinada ideia de Bem, é necessário ter critérios para avaliar se a vida de uma 

pessoa pode ser considerada boa. Na economia, essa medida normalmente leva em 

conta "renda, riqueza e recursos" (income, wealth and resourses), sendo elas teorias 

baseadas na utilidade e nos recursos196 . Em contraposição, Amartya Sen propõe uma 

perspectiva "baseada na liberdade" (freedom-based), na qual a vida boa é medida em 

termos da efetiva liberdade das pessoas, entendida tanto em termos da existência 

concreta de oportunidades de escolha individual (possibilidade efetiva de se fazer o 

que se deseja) quanto da existência de processos de decisão pública que respeitem 

essa liberdade197. Segundo Sen, a avaliação da liberdade deve ser feita em termos 

de capacidades (capabilities), dado que o bem pessoal deve ser medido em termos 
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da "capacidade de uma pessoa para fazer coisas que ela tem razão para valorizar", o 

que possibilita uma avaliação que leva em conta a pluralidade de objetivos que as 

pessoas têm, em vez de identificar de modo idealizado um determinado padrão como 

desejável em si. 

Tendo em vista esta perspectiva universalizante, o autor pretende conferir 

concretude às pautas éticas objetivamente válidas mediante uma remissão aos 

direitos humanos, entendidos como "pretensões éticas constitutivamente associadas 

à importância da liberdade humana"198. Sen defende os direitos humanos como 

representação de uma pauta ética universal, consubstanciada na demanda de que 

todas as pessoas em posição de fazer algo para defender esses direitos têm uma boa 

razão para fazê-lo, ainda que essa exigência não constitua uma obrigação jurídica 

efetiva, e mesmo que não haja uma sanção agregada ao seu descumprimento, pois 

para Sen "não se deve confundir obrigação vagamente especificada com ausência de 

qualquer obrigação."199  

Esses direitos humanos não têm em Sen seu conteúdo definido, mas são 

constituídos como outras proposições éticas onde a validade está baseada no 

pressuposto implícito de que eles sobreviveriam a um "exame aberto e bem 

informado", o que determina então a necessidade de "invocar um processo de 

interação entre o exame crítico e a imparcialidade aberta (inclusive estar aberto a 

informações provenientes de várias posições, próximas e distantes)"200. O próprio 

autor reconhece que esse sistema ainda está em formação em escala global e tem 

certeza Sen que certas pretensões passariam por esse teste (como o tratamento 

igualitário entre etnias e sexos) razão suficiente para justificar a sua validade moral 

tais como vida, liberdade, igualdade, busca da felicidade e outros 

Essa é uma definição assumidamente imprecisa, que não define os conteúdos 

dos direitos humanos (cujo estabelecimento é remetido ao debate público) nem os 

critérios efetivos desse escrutínio (cujas regras não podem ser sistematizadas e cujo 

resultado é sempre provisório), e, não obstante todas as dificuldades em definir um 
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conjunto de direitos humanos moralmente protegidos de forma universal, Amartya Sen 

considera um equívoco assumir que "já que não é possível resolver todas as disputas 

através do exame crítico, então não teríamos bases sólidas suficientes para utilizar a 

ideia de justiça nos casos em que o exame racional leva a um juízo conclusivo"201. 

Amartya Sen afirma que muitas sociedades reduzem "direitos humanos a 

liberdades particulares, inclusive a não discriminação entre pessoas de raças 

diferentes ou entre homens e mulheres, ou ao direito à liberdade formal básica de ter 

razoável liberdade substantiva de expressão"202. Ele também sustenta que, no rol de 

direitos humanos, devem estar incluídos direitos sociais e econômicos. E, contra o 

fato de que muitas sociedades não protegem sequer os direitos de primeira geração, 

ele se coloca que nelas não existe o debate público que seria essencial tanto para o 

seu reconhecimento quanto para a sua rejeição. 

Na obra A ideia de justiça, Amartya Sen realiza em especial uma análise crítica 

das concepções de moralidade mais influentes no pensamento econômico 

contemporâneo, avalia as perspectivas de John Rawls uma referência em teoria da 

justiça na tradição anglo-saxã e oferece uma teoria moral que defende que os debates 

acerca da justiça social precisam ultrapassar os limites das teorias hegemônicas e 

incorporar uma avaliação moral vinculada à promoção das liberdades estabelecidas 

pelos direitos humanos, aos quais reconhece validade universal. 

 

 

3.6.5.9 Justiça em Michael J. Sandel 

Michael Sandel leciona na Universidade americana de Harward o curso de 

Justiça da cadeira de filosofia política e propõe a seus alunos que acompanhem junto 

com ele acontecimentos recentes em seu país dialogando com filósofos como 

Aristóteles, John Rawls, Immanuel Kant e explica em seu livro Justiça – O que é fazer 

a coisa certa203, que  convidar os seus alunos, assim como os leitores da obra a 
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submeter suas próprias visões sobre justiça ao exame crítico – para que 

compreendam melhor o que pensam e por quê é o objetivo de seu livro. Nessa jornada 

de reflexão política e cívica o trabalho remete às teorias da justiça dos filósofos 

estudados pelo autor onde as teorias da justiça intentam repensar a forma de viver, 

na busca por uma sociedade mais justa, a ser definida e buscada por todos os 

operadores do Direito. 

Sandel traz questões de moral e regras legais sobre os deveres dos homens 

em sociedade e debate algumas ideias principais como aumentar o bem-estar, 

respeitar a liberdade e promover a virtude usando o imperativo categórico de Kant que 

ele resume na conduta do agente que age apenas segundo uma máxima tal que possa 

querer que essa ação se torne lei universal, trata da autonomia kantiana, cujo conceito 

chave de explicação é a liberdade racional e trata o dever como a necessidade 

objetiva da ação por obrigação. 

Busca em Rawls e no exercício hipotético da noção de libertarismo que tem 

como característica a ausência do tradicional paternalismo preocupado em proteger 

pessoas contra si mesmas. A hipotética posição de Rawls decorre da proposta de 

fazer uma experiência mental ao tentar, desconhecendo a qual categoria pertencente 

na sociedade (coberta assim por um “véu da ignorância”), sem saber das vantagens 

ou desvantagens de determinada conduta, o que nos coloca em equidade absoluta. 

Assim Princípios da justiça e do justo “são aqueles que seriam escolhidos na posição 

original, os princípios da escolha racional e os critérios da racionalidade deliberativa 

não são, de forma alguma, escolhidos e com isso, nesse ambiente, poderia se obter 

um consenso baseado num contrato social e decidir o que é justo. E assim continua 

Sandel, que  defende que a filosofia não é algo distante, mas parte do cotidiano e 

acredita que a melhor forma de manter a atenção dos jovens nas suas aulas é mostrar 

que as opiniões deles estão diretamente ligadas às ideias que os filósofos 

desenvolvem há séculos e reconhece que a dificuldade do debate sobre democracia, 

direito e política está justamente no fato de teorizar sobre o que muitos autores já se 

debruçaram e que as pessoas de forma geral acham que sabem ou entendem. Esse 

professor de filosofia contemporâneo entende que o autoconhecimento permite uma 

nova forma de ver as coisas, o debate aberto, partindo mesmo de uma tópica ao invés 

da lição dos clássicos permite a discussão de temas profundos de forma acessível. E 

assim ele percorre sua obra, através de exemplos de casos e algumas referências a 
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teorias da justiça até o último exemplo da obra em que lembra os discursos neutros 

de dois dos presidentes americanos sobre religião e a obra de Rawls de 1971 que 

trata da defesa filosófica do liberalismo da neutralidade, expressão cunhada por 

Kennedy. Rawls em escrito posterior explica que ao discutir sobre justiça e direito se 

deve abandonar as convicções morais e religiosas, para discutir uma concepção 

política individual, independentemente de apegos ou concepções particulares e nessa 

tópica, Sandel aborda três ideias de justiça - uma delas diz que justiça significa 

maximizar a utilidade ou o bem-estar – a máxima felicidade para o maior número de 

pessoas, típica ideia do utilitarismo que mitigado por suas considerações éticas e 

morais de caso a caso. Uma segunda ideia onde justiça significa respeitar a liberdade 

de escolha – tanto as escolhas reais que as pessoas fazem em um livre mercado 

(visão libertária) quanto as escolhas hipotéticas que deveriam fazer na posição original 

de equanimidade (visão igualitária liberal). E por fim aborda uma terceira ideia onde a 

justiça envolve o cultivo da virtude e a preocupação com o bem comum, corrente a 

que se filia e propõe204 o que chama de política do bem comum: se uma sociedade 

justa demanda sentimento de comunidade, necessita descobrir uma forma de cativar 

nos cidadãos uma preocupação e dedicação ao todo, ao bem comum. Não pode haver 

indiferença “aos hábitos do coração que os cidadãos levam para a vida pública, mas 

precisa encontrar meios de se afastar das noções da boa vida puramente egoístas e 

cultivar a virtude cívica”. Conforme o autor “torna-se uma séria questão saber como 

uma sociedade democrática tão vasta e diversificada como a nossa pode ter 

esperanças de cultivar a solidariedade e o sentimento de responsabilidade mútua que 

uma sociedade requer” e propõe uma reflexão acerca de desigualdade solidariedade 

e virtudes cívicas da população o que requer uma política de comprometimento moral, 

embora reconheça que o comprometimento público com a vida boa possa ser 

considerado “transgressão cívica ou jornada além dos limites do raciocínio público 

liberal”. Entende que o costume geral americano é pensar que política e lei “não 

devem se envolver em disputas morais e religiosas, porque esse envolvimento abre 

caminho para a coerção e intolerância”. Argumenta que, apesar de “cidadãos de 

                                            

 

204 Op. Cit. P.325 
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sociedades pluralistas discordarem sobre moralidade e religião, não é possível ao 

governo permanecer neutro nessas divergências”. Assim, crê na possibilidade de se 

conduzir a política com base no respeito mútuo, a partir de vida cívica mais sadia e 

engajada e condena a ideia das últimas décadas, que entende que respeitar as 

convicções morais e religiosas das pessoas (ele reduz aos compatriotas) significa 

ignorá-las. Mas essa evasiva revela um respeito espúrio, suprimir as divergências 

morais em vez de evitá-las. Pode produzir um discurso público empobrecido, que se 

reproduz intermitentemente, preocupado apenas com o que é escandaloso, 

sensacionalista e trivial. O autor reflete que um maior comprometimento público com 

divergências morais proporcionaria uma base para o respeito mútuo fortalecido. 

Como filósofo político propõe uma teoria comunitarista, de reestruturação da 

vida cívica, aprimoramento das relações humanas ao aproximar as mais diversas 

camadas sociais da população. Sua política do bem comum, de relação com a justiça 

distributiva, é debater publicamente na política religião, moral, ética e sempre discutir 

os anseios de diferentes realidades, levar contestações para a vida pública. 

 

 

3.6.6 Construção do valor da dignidade da pessoa humana 

Historicamente os direitos humanos sempre existiram, mas nunca foram 

reconhecidos em sociedades políticas como universais. Ou eram privilégios de 

inerentes aos cidadãos, ou conquistas da aristocracia ou características de poucos 

privilegiados em diversas culturas. Acontece que desde o final da Segunda Guerra 

Mundial que perdurou de 1939 a 1945 vivenciamos um complexo processo de 

transformação e intensificação das relações internacionais, que envolve um vasto e 

heterogêneo quadro de elementos, atores e efeitos em escala local, regional e global, 

com profundos desdobramentos sociais, econômicos, políticos e culturais. 

Ao longo de sua construção histórica e de sua evolução, entendida como um 

dogma teológico e uma proposição filosófica, a ideia multifacetada e multidisciplinar 

da dignidade da pessoa humana logrou, por absoluta necessidade de humanização 

de várias instituições culturais, também ser traduzida no domínio ético como princípio 

axiológica e entendida hoje por autores de peso como uma invariável axiológica. 
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Em razão disso, passou a servir de premissa fundante de sistemas dedutíveis 

de normas práticas, com desdobramentos prescritivos na seara religiosa, moral e, 

mais recentemente, jurídica. É, aliás, justamente com base nessa ideia capital, que 

coloca “o homem em primeiro plano” que se assentam as principais construções 

doutrinais, declarações ético-políticas e experiências normativas fomentadas a partir 

do segundo pós-guerra em matéria de direitos humanos. 

Na perspectiva da dignidade da pessoa humana, os direitos humanos são 

concebidos, ontologicamente, como direitos básicos dignificantes e intrínsecos da 

pessoa humana, ou melhor, como direitos que emanam da dignidade inerente à 

pessoa humana205” como “garantias” destinadas a assegurar a proteção, o respeito e 

a promoção das condições elementares da dignidade da pessoa humana206 em seu 

mínimo de existência e vida digna. 

O medo generalizado da ameaça nuclear, o processo de reengenharia 

macroeconômica promovida pela expansão do capitalismo industrial e financeiro 

iniciado na segunda metade do século XX e a revolução tecnológica e digital 

aprimorando e fazendo a informação quase instantânea, reorganizou os formatos de 

entendimento temporal, espacial e comportamental nos processos e mecanismos de 

produção de bens e de prestação de serviços. Mesmo diante da problemática do 

multiculturalismo a afirmação dogmática da dignidade da pessoa humana como 

padrão ético-político global, associada à propagação do discurso universal dos 

direitos humanos entendidos como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo, constitui o fenômeno mais marcante da metade final do século XX. 

Essa mudança de perspectiva, assimilada na agenda institucional de muitos 

Estados e organizações internacionais de âmbito regional ou global impacta de forma 

nunca antes vista as bases paradigmáticas da culturas jurídicas e política 

contemporânea, quebrando velhos paradigmas e desconstruindo dogmas clássicos, 

                                            

 

205 Extraído do preâmbulo da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes, de 1984, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 04, de 23.05.1989 (DOU 
de 24.05.1989), bem como promulgada pelo Decreto nº 40, de 15.02.1991 (DOU de 18.02.1991). 
 
206 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. Tradução de Carlos dos Santos 

Almeida [et al.]. São Paulo: Saraiva, 2009a, p. 39 
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em especial nas democracias laicas ocidentais. Trata-se no fundo, de uma autêntica 

e sincera mudança de prioridades na consciência da humanidade, profundamente 

impactada pelo ultraje decorrente dos horríveis sofrimentos que lhe foram infligidos 

em ambas as Guerras Mundiais, especialmente na última com o desrespeito completo 

da vida e da liberdade humanas cuja causa foi exatamente o desrespeito generalizado 

pelos direitos humanos.  

A modernidade estabeleceu nonos paradigmas empresariais de concorrência, 

de transação negocial e de mais-valia e uma completamente nova sistemática 

organizacional de empregabilidade flexibilizada e de fragmentação regional da força 

de trabalho com acesso mundial, com eliminação progressiva das barreiras 

comerciais, além da dissolução circunstanciada das fronteiras nacionais e das 

burocracias estatais. Esse processo de “globalização” vem redefinindo drasticamente 

não só a relação espaço-tempo e a economia e geopolítica mundiais, mas também, 

no plano da subjetividade e da intersubjetividade, o próprio modo de ser, de viver, de 

consumir, de aspirar e de se relacionar dos seres humanos no mundo moderno. 

Essa globalização econômica com suas virtudes e desapontamentos coexiste 

num sistema complexo, dialeticamente, com outro movimento pulsante de 

globalização de valores e de direitos que se multiplica no mundo contemporâneo 

mesmo em face da diversidade cultural que permeia as complexas sociedades 

humanas na atualidade: a globalização do ideário em torno da dignidade da pessoa 

humana e dos direitos humanos. Essa globalização humanista vem, por sua vez, 

sendo juridicamente traduzida no que se tem denominado de “internacionalização dos 

direitos humanos”. Trata-se de fenômeno marcado pela universalização dos direitos 

humanos no plano institucional e prescritivo, disseminando-os e assegurando-os não 

só no âmbito do direito internacional, mas também no domínio interno do direito 

doméstico dos Estados de Direito Constitucionais. Nesse novo paradigma civilizatório, 

no sentido de modelo, com base no valor da dignidade da pessoa humana, 

encontramos um novo conteúdo formal com base em valores espirituais, com resgate 

de instituições do direito natural na contemporaneidade, o que, no âmbito cultural 

específico do Direito, vem sendo mais associado ao movimento filosófico 

cognominado de pós-positivismo jurídico. 
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Com isso entendemos, na esteira de autores renomados que dogmaticamente, 

a pessoa humana, por sua dignidade imanente, é uma realidade axiológica e 

teleológica fundamental de per si, que, decodificada juridicamente sob a moldura 

normativa aberta de princípio objetivo maior da ordem constitucional fundamenta, 

limita e anima a finalidade do Estado Democrático de Direito como um todo colocado 

a seu serviço em seu domínio doméstico e em suas relações internacionais. 

Assim, com status de norma princípio, o valor da dignidade humana se 

consubstancia no princípio constitucional fundamental da dignidade da pessoa 

humana e passa a ressoar sobre todo o corpo jurídico doméstico e internacional, do 

Estado e de suas relações com outros Estados e povos, com a denominada “eficácia 

irradiante”, de modo que se projeta materialmente por todas as esferas do Direito, 

bem como baliza juridicamente a legislação, a administração e a atividade 

jurisdicional, fixando assim em toda a seara do direito um “sentido humanamente 

digno” e , sob  esse prisma, referido princípio constitucional assume essencial papel 

de vetor ético-político a ser perseguido programaticamente pelo Estado brasileiro. 

Além de orientar o dever jurídico do Estado de reconhecimento, respeito, 

proteção e promoção da dignidade da pessoa humana, esse valor figura como norma 

base, ou também denominada por alguns autores como Hesse e Piovesan, de “norma 

estruturante” de todo o ordenamento jurídico e serve como um parâmetro de 

interpretação finalística de todas as regras e princípios jurídicos que lhe conferem 

dimensão positiva e prescritiva assim como critério material de superação por meio 

da ponderação no caso de colisões antinômicas. Trata-se de critério pro homine ou 

pro dignitate, mormente usados em hard cases, e ainda como mote e núcleo sensível 

impossível de ser eliminado nos procedimentos intelectuais de ponderação quando 

da utilização do princípio da proporcionalidade. 

Nossa ordem constitucional tem o conteúdo material normativo sob a 

perspectiva de uma ordem objetiva de valores existenciais supremos onde a ideia de 

dignidade da pessoa humana assume a natureza jurídica de um princípio 

constitucional que representa e embasa um sistema de valores fundamentais 

destinados a,  teleologicamente, assegurar condições dignas de vida para todo e 

qualquer ser humano, assim como coloca Paulo Bonavides ao explicar que “ [...] 
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nenhum princípio é mais valioso para compendiar a unidade material da Constituição 

que o princípio da dignidade da pessoa humana207.” 

À luz desse paradigma dogmático, a ideia de dignidade da pessoa humana 

adquire uma preeminência ética não só frente ao Estado e ao Direito, mas também 

em relação à própria sociedade, uma vez que a dignidade é concebida como atributo 

inerente a todos os membros da família humana e é, portanto, alicerce teleológico 

para toda e qualquer comunidade de pessoas, na medida em que seus fins 

existenciais passam a ser definidos em função dela. Em razão disso, ao se 

jurisdicionalizar esse valor sob a forma de princípio objetivo da ordem jurídica de um 

Estado Constitucional, ele passa a irradiar efeitos prescritivos tanto sobre as relações 

jurídicas entre os indivíduos e o Poder Público (eficácia vertical), quanto no âmbito 

das relações privadas (eficácia horizontal), entre particulares. Daí porque se 

reconhece que, para além da “eficácia vinculante” o princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana detém também “eficácia em relação a terceiros”. 

Aqui, entrando mesmo no mérito de se estudar Teoria Geral do Direito como 

Direitos Fundamentais, devemos nos atentar à própria “epistéme”, a origem de uma 

teoria geral do direito a partir da natureza da dignidade e sua formalização normativa, 

ou seja, sua classificação dentre das categorias jurídicas. 

 

 

3.6.6.1 A dignidade da pessoa humana como direito fundamental 

A dignidade da pessoa humana foi alçada a princípio fundamental pela 

Constituição Brasileira (CF/88, art. 1º, III) e é vetor para a identificação material dos 

direitos fundamentais, mas apenas estará assegurada na medida em que possibilita 

o ser humano uma existência na plena fruição de todos os direitos fundamentais 

assegurados no texto constitucional. Essa dignidade pode ser entendida e analisada 

                                            

 

207 BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. São Paulo: Malheiros, 2001, 

p. 233 
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por vários prismas, mas sempre levando em conta sua máxima efetividade como um 

comando de maximização da norma por ela protegida. 

Para tanto a dignidade da pessoa humana, como princípio, tem algumas 

características para sua efetividade – trata-se de um princípio construído pela história 

humana, progressivamente, e assim, ainda em construção. Consagra um valor que 

visa proteger o ser humano contra tudo e todos que lhe possam ferir sua condição 

mais intima de pessoa humana, impedindo ser tratado como coisa. Tal dignidade não 

é vista pela maioria dos autores como um direito pelo fato de não ser conferido esse 

status a ela pelo ordenamento jurídico. Em que se pese tal argumento positivista 

normativo, até esses autores devem entender que se trata de um atributo que todo 

ser humano possui independentemente de qualquer requisito ou condição e é 

considerada como o nosso valor constitucional supremo, o núcleo axiológico da 

constituição, ou seja o núcleo em torno do qual gravitam os direitos fundamentais e 

para que possa ser protegida e concedida, a Dignidade da Pessoa Humana é 

protegida pela Constituição Federal de 1988 através da normatização dos direitos 

fundamentais que lhe confere caráter sistêmico e unitário. 

Tal dignidade da pessoa humana, como postulado, ou seja, como normas que 

orientam a interpretação de outras normas, atua auxiliando a interpretação e aplicação 

de todas as outras normas e regras do sistema jurídico, como por exemplo se for feita 

uma interpretação literal doo artigo 5º. de nossa Constituição podemos incorrer no 

erro de entender que os destinatários dessa norma seriam apenas os brasileiros e 

estrangeiros residentes no país e assim o estrangeiro não residente teria que invocar 

tratados internacionais de direitos humanos, mas esse não é a melhor interpretação 

se observarmos o postulado da dignidade da pessoa humana. 

Esse mesmo valor, edificado como princípio, é uma norma que aponta a um 

fim, a uma finalidade a ser alcançada, ou seja, é uma diretriz de atuação para o 

Estado, ditando os deveres para promover os meios necessários a uma vida humana 

digna conhecido como mínimo existencial que não possui om conteúdo determinado 

mas sim determinável conforme a época, o local da comunidade assim como os 

fatores culturais, mas podemos falar em um conjunto de bens e utilidades 

indispensáveis a uma vida humana digna. Esse mínimo existencial costuma ser 

associado ao mínimo da educação fundamental, obrigatória e gratuita que então a ser 

uma regra imposta ao Estado, cabendo medidas necessárias em caso de não 
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cumprimento, o mínimo da saúde básica, da assistência social, da assistência jurídica 

gratuita e acesso ao judiciário que dá acesso às reivindicações exatamente diante da 

dificuldade de se dar efetividade aos direitos individuais e sociais. A aplicação dos 

princípios se dá, predominantemente, mediante a ponderação, assim, a finalidade 

dessa existência mínima foi uma forma de melhorar a efetividade, não podendo o 

Estado apresentar qualquer escusa para não os cumprir, a exemplo da reserva do 

possível. No sentido de princípio, a Dignidade da Pessoa Humana relaciona-se a isso, 

pois não poderemos falar em liberdade de escolha se a pessoa não tiver o que comer, 

onde dormir, onde trabalhar ou mesmo se estiver doente. 

Dignidade da pessoa humana pode ser entendida como regra, ou seja, como 

uma proposição normativa aplicável sob a forma do tudo ou nada, sob a égide da 

subsunção do fato à descrição do texto regrador uma vez que, se os fatos nela 

previstos ocorrerem, a regra deve incidir, de modo direto e automático, produzindo 

seus efeitos. Uma regra somente deixará de incidir sobre a hipótese de fato que 

contempla se for inválida, se houver outra mais específica ou se não estiver em vigor. 

Sua aplicação se dá, predominantemente, mediante subsunção. Como regra, é 

associada à fórmula do objeto ode Kant que entendia que o que diferencia o ser 

humano dos demais seres é a sua dignidade, a qual é violada todas as vezes que ele 

é tratado não como um fim em si mesmo, mas como um meio, ou seja, como um 

objeto para se atingir determinados fins. A violação da dignidade vai ocorrer quando 

a pessoa além de ser tratada como um objeto, esse tratamento é fruto de uma 

expressão do desprezo que as pessoas têm contra ele em razão de uma peculiaridade 

que ele possui. 

Quando falamos em dignidade da pessoa humana, englobamos o conceito de 

direitos fundamentais (direitos humanos positivados no ordenamento interno) e 

direitos humanos (no plano de declarações e convenções internacionais), constituindo 

um critério de unificação de todos os direitos aos quais os homens se reportam. Afora 

outras especulações, inclusive de natureza constitucional, não há dúvida de que a 

eficácia negativa autoriza que sejam declaradas inválidas todas as normas ou atos 

que contravenham os efeitos pretendidos pela norma pois o princípio da dignidade da 

pessoa humana conduziria tal norma à invalidade. 
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Alguns autores chegam a considerar que há um princípio ou direito absoluto e 

esse seria o caso da dignidade da pessoa humana. A razão desse entendimento é 

que a norma da dignidade da pessoa humana é tratada, em parte, como regra e, em 

parte, como princípio; e também pelo fato de que, para o princípio da dignidade 

humana, existe um amplo grupo de condições de precedência, nas quais há um alto 

grau de segurança acerca de que, de acordo com elas, o princípio da dignidade da 

pessoa precede aos princípios opostos. Assim, absoluto talvez não, mas prioritário 

nas ponderações com certeza. Princípio esse que, por sua vez, pode ser realizado em 

diferentes graus. 

A Dignidade da Pessoa Humana não nos parece ser um direito absoluto pela 

inexistência dessa categoria absoluta, trata-se isso sim de um princípio máximo que 

identifica um espaço de integridade física e moral inerentes, a serem assegurados a 

todas as pessoas por sua só existência no mundo. É um respeito à vida humana, à 

criação, independentemente da crença que se professe quanto à sua origem. A 

dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e valores do espírito como com as 

condições morais e materiais de subsistência do ser humano e a tarefa de nós, 

operadores do direito é fazer esse transporte da dimensão de valores éticos e mais 

abstratos para as motivações racionais geralmente requeridas em sede de 

fundamentação de decisões judiciais. 

 

 

3.6.7 Interpretação da norma em direitos humanos 

Interpretação cuja etimologia é latina, “interpretatio”, e assim como “intérprete”, 

tem a origem no verbo “interpres” e significa aquele que descortina o significado de 

algo. Assim interpretar a norma jurídica é desvendar seu significado é descortinar, tirar 

o véu que a cobre. No dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano208: “possibilidade 

de referência de um signo ao que ela designa, ou também a operação através da qual 

um sujeito (intérprete) estabelece a referência de um signo ao seu objeto (designado)”. 

                                            

 

208 ABAGNANO, Nicola, Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 579. 
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O Órganon é o conjunto dos escritos filosóficos de Aristóteles, que no século 

IV a. C., já abordava o tema da lógica - considerada por seu autor, um conhecimento 

cujo fim não está em si mesmo, um meio, órgão ou instrumento para o pensamento 

correto e para a verdadeira ciência. Essa ideia foi chamada de interpretação pelos 

comentadores gregos do Corpus Aristotélico no título elaborado por Peri Hermeneias 

com o mesmo nome: “Da interpretação”. Na obra, Aristóteles procura uma solução 

para o problema da filosofia que diz respeito aos principais tipos de juízo que podem 

ser feitos e as formas pelas quais tais juízos são expressos por meio da linguagem. 

Maximiliano entende que a interpretação é a aplicação da hermenêutica, que 

“descobre e fixa os princípios que regem” a interpretação, na sua obra, já na 

introdução ele sintetiza: “[...] a Hermenêutica é a teoria científica da arte de 

interpretar”. 209 

Alguns autores entendem que o termo hermenêutica é antiquado e preferem 

usar, como os alemães, termos outros que signifiquem uma mescla de interpretação 

e construção, como “auslegung” na Alemanha. Falar de interpretação usando o 

vocábulo hermenêutica é o preferido entre os romano-germânicos. E do direito 

Romano mesmo vem o brocardo “in claris non fit interpretatio” ou “ in claris cessat 

interpretatio” mostrando que a interpretação só cabe em caso de dúvida. Ora, 

interpretar um texto, além da óbvia interpretação gramatical pode significar entender 

em que condições históricas ele foi escrito, pode ser para buscar o seu sentido 

original, para atualizar esse sentido, mas sempre será para entender o alcance exato 

das palavras. Interpretar um tratado internacional significa determinar o exato sentido 

da norma jurídica reconhecida e defendida, expressa num texto, caso ele seja 

obscuro, impreciso, contraditório, incompleto ou ambíguo. Não por acaso, “o primeiro 

princípio a nortear esta análise, e que tem raízes na antiguidade romana, é o de que 

não há por que interpretar o que já está claro e unívoco”.210 

Um processo de interpretação que se limite a buscar somente o sentido 

gramatical do texto jurídico, como já foi feito por escolas que entendiam que era 

                                            

 

209 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito.20ª.ed.Rio de Janeiro: Forense, 2011, 

p.1 
210 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 92. 
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proibido interpretar o objetivo da norma, é insuficiente para resolver dúvidas e dirimir 

questões sobre o entendimento dessa norma jurídica. Maximiliano menciona em sua 

obra, que a origem do termo hermenêutica não é romana e esse engano se deve a 

uma má compreensão da escolástica em relação aos ensinamentos de Paulo, no 

Digesto: como consta “cum in verbis nulla ambiguitas, non debet admitti voluntatis 

quoestio” numa interpretação livre “quando nas palavras não exige ambiguidade, não 

se deve admitir pesquisa acerca da vontade ou intenção211”. 

André Ramos Tavares leciona que “a interpretação não é uma atividade 

descritiva, mas sim construtiva; não se ‘extrai’ o significado do enunciado normativo, 

como pretendia a clássica teoria do Direito (do século XVIII), a partir de Blackstone212 

e que foi reforçada por ideologias e correntes teóricas ao longo da História, como a 

jurisprudência dos conceitos, o textualismo e, em parte, o originalismo nos EUA. A 

interpretação é ‘atribuição’ de conteúdo, sentido e objetivo, por parte daquele que 

procede na delicada tarefa hermenêutica”213. E nesse sentido a massiva maioria dos 

juristas, da doutrina e da filosofia jurídica. 

A norma jurídica é produzida para ser aplicada a um caso concreto e dirimir o 

conflito entre as partes a respeito da dúvida do caso. Essa aplicação, em sede de lide 

processual, se dá mediante a formulação de uma decisão judicial, uma sentença, que 

expressa a norma de decisão, ou seja, existe uma distinção entre as normas jurídicas 

e as normas de decisão que é definida a partir daquelas. Todos os operadores do 

Direito interpretam seus textos, suas possibilidades e entendimentos diversos até o 

momento da definição da norma de decisão. E aquele que tem a palavra final é o juiz 

de direito de último aqui em nossa organização judiciária. Ele opera a decisão no 

sentido de ir além da interpretação tão somente como produção de normas jurídicas, 

para dela extrair a norma de decisão do caso, é aquele que Kelsen chama de 

‘intérprete autêntico’. 

Se autêntico ou não, o magistrado é quem dá o real alcance da norma através 

de uma decisão última, pautado por alguns princípios gerais de direito que colaboram 

                                            

 

211 Op.Cit., p 27. 
212 Jurista britânico cuja obra principal foi “Comentário sobre as Leis da Inglaterra”. 

213 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p101. 
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com a lógica jurídica a ser utilizada na prolação da sentença. O mesmo acontece na 

interpretação da norma em Direitos Humanos. O método – do latim - “methodus”, que 

significa forma através da qual se conduz uma pesquisa ou orientação científica, ou 

mesmo uma técnica particular de pesquisa, melhor dizendo, o procedimento de 

investigação organizado, repetível e auto corrigível, que garanta a obtenção de 

resultados válidos como destacado por Abbagnano214. 

O método de interpretação dos direitos humanos tem como valor hermenêutico 

a dignidade da pessoa humana que é vetor de interpretação constitucional normativo 

e como princípio dessa interpretação, é exigida a máxima efetividade. Outras 

características da interpretação das normas-princípios em direitos são a sua 

internacionalidade, evolutividade, autonomia e sempre pro homine, e, se existe o 

termo, “pro dignitate”. 

 

3.6.7.1 Princípios de direitos humanos 

Os princípios em direitos humanos são vetores de interpretação e de modo 

geral o princípio da universalidade dos direitos humanos decorre da própria condição 

humana intrínseca a todos os homens do planeta. Essa inerência da condição humana 

gera também a universalização dos Direitos Humanos que decorre da dignidade da 

pessoa humana, denominador comum a todos, sem exceção em hipótese alguma em 

tempo nenhum, em nenhum local. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos consubstancia o consenso geral 

acerca dos princípios de direitos humanos e a Declaração de Viena (1993) reafirma a 

força universal dos direitos humanos em seu artigo 1º e no seu §5º que, na última 

pesquisa da ONU, contava com a adesão de 180 países e mais de 2000 ONGs. 

Todavia subsiste o desafio de ser universal na diversidade e ser realmente uma 

garantis da pessoa humana. 

                                            

 

214 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Trad. Alfredo Bosi e Ivone Castilho Benedetti. 5ª ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2007 Dicionário de Filosofia, p. 668. 
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A universalidade pode ser observada em três dimensões: quanto à titularidade 

pois inerente a todos os seres humanos autorizando todos, sem distinção, reclamá-

los; quanto à temporalidade pois são universais em qualquer tempo e era cronológica 

devendo a todo tempo serem defendidos e a qualquer tempo serem reivindicados e 

quanto à multiculturalidade pois permeiam todas as culturas e todos os povos do 

globo. Embora a universalidade dote os direitos humanos de caráter erga omnes, é 

preciso verificar que, na prática, a universalidade ainda é uma construção teórica e 

formal, pois, concretamente, há somente uma formulação histórica. Em suma, duas 

conclusões: Os direitos humanos, segundo a Convenção de Viena, devem ser 

protegidos independentemente dos sistemas políticos, culturais e/ou econômicos. A 

universalidade impõe tratamento não discriminatório em relação aos destinatários da 

norma, isto é, sem preterir o indivíduo por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, 

opinião política, origem nacional ou social. 

O princípio da Indivisibilidade é caracterizado pelo fato dos direitos humanos 

fundamentarem-se na dignidade humana, a qual, por si só, é indivisível. Tal princípio 

veio pela primeira vez expresso na Declaração Universal dos Direitos do Homem onde 

estão previstos, tanto os direitos liberais, quanto os sociais. A primeira vez que foi 

reconhecida a indivisibilidade dos direitos humanos foi na Primeira Conferência 

Mundial de Direitos Humanos em Teerã no ano de 1968, Teerã), e reiterada na 

Convenção de Viena e, 1993. 

O princípio da Interdependência decorre da lógica da indivisibilidade do direito 

e por consequência, dos direitos humanos. Funda-se no fato de que a efetividade de 

um direito depende da efetividade do outro e tal condição, muitas vezes, leva ao 

conflito e ao choque entre de direitos humanos onde a regra da proporcionalidade 

soluciona qualquer conflito. 

O princípio da Imperatividade (jus cogens) veio tratado inicialmente de forma 

positivada, na Convenção de Viena de 1969 e diz que os direitos humanos são normas 

cogentes, pois contém valores essenciais à comunidade internacional e, portanto, 

possuem superioridade normativa, em outras palavras, não podem ser derrogadas 

pela vontade unilateral de um Estado (costume particular), salvo se permitido pela 

comunidade internacional (costume internacional). O costume internacional aqui 

refere-se aos julgados de cortes internacionais e resoluções da ONU que formou 

consenso sobre a imperatividade dos direitos humanos em três casos: proibição de 



247 

 

uso ilegítimo da força; autodeterminação dos povos; e contra crimes internacionais 

como o genocídio e a tortura e, novamente, volta-se à questão da hierarquização dos 

direitos, pois dotar direitos de imperatividade, significa eleva-los a uma condição 

superior a outros direitos. 

O princípio da indisponibilidade, também chamado de princípio da 

inalienabilidade, funda-se, mais uma vez, na própria inalienabilidade da dignidade da 

pessoa humana e na manutenção da ordem pública, independente da qualidade 

especial do destinatário como no caso de criança, adolescente, pessoa com 

deficiência, assim como da qualidade do objeto tutelado pela norma como em direitos 

fundamentais e, também, independente das relações jurídico-institucionais envolvidas 

como quando se trata do núcleo familiar. A finalidade, em suma, é não permitir que o 

homem seja reduzido à qualidade objeto, pois, muitas vezes, há colisão de direitos, e 

renúncia de um em detrimento de outro. 

O princípio da impossibilidade de retrocesso determina a proibição de 

retrocesso que decorre de dois consagrados princípios: o da interpretação pro homine 

onde as regras devem ser interpretadas de maneira mais favorável aos indivíduos, 

nunca para limitar direitos, e o da interpretação evolutiva dos direitos humanos onde 

os tratados internacionais de direitos humanos devem ser interpretados à luz das 

condições do presente. 

O princípio da aplicabilidade imediata entende que as normas dos direitos 

humanos, embora sejam juridicamente completas e, portanto, autoaplicáveis, 

necessitam de duas considerações. Primeira quanto à inserção da norma ao 

regramento interno do Estado signatário que versa sobre o respeito à teoria dualista 

das normas jurídicas e, a segunda, quanto à programática da norma, especialmente 

no que tange às normas de segunda dimensão, de modo que o tratamento digno ao 

indivíduo não pode estar condicionado ao momento em que o Estado passe a possuir 

recursos necessários à implementação de direitos básicos e essenciais. 
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3.7 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Todos os seres humanos com suas diferenças biológicas e culturais merecem 

igual respeito – todos esses seres têm a capacidade única de amar como muito bem 

explicaram os gregos antigos, de descobrir a verdade e de criar a beleza como coloca 

no início de sua obra Konder Comparato. E mais que isso, somos todos iguais em 

nossas desigualdades, somos todos partes e participantes dessa epopeia da raça 

humana nesse mundo e em todas as partes os seres humanos em sociedade 

entendem o que é a justiça e a injustiça, a violência e o acordo em todas as suas 

formas, e todos procuram de uma forma ou de outra, em especial depois das 

monstruosidades da 2ª Grande Guerra e do holocausto atômico, desenvolver uma 

fórmula pacífica de defender a dignidade humana. 

Essa dignidade da pessoa humana pode ser entendida como uma qualidade 

intrínseca, natural, inseparável que todo e qualquer ser humano possui e o define 

como tal.  Em razão dessa dignidade o ser humano é titular de direitos que devem ser 

respeitados por todos, trata-se de um predicado inerente a todos os homens e nessa 

medida configura-se como um valor específico que identifica o ser. 

A ausência dessa dignidade faz do ser uma coisa, um objeto, rouba-lhe a 

pessoalidade a humanidade da natureza humana, essencial e própria. Assim, todo ato 

que fira essa dignidade atinge o cerne da condição humana desqualifica o ser humano 

e fere o princípio mais básico da igualdade. 

José Afonso da Silva postula um significado que via além de qualquer conceito 

jurídico, entende a dignidade como condição inerente ao ser humano e atributo que o 

caracteriza como tal: A dignidade da pessoa humana não é uma criação 

constitucional, pois ela é um desses conceitos a priori, um dado preexistente a toda 

experiência especulativa, tal como a própria pessoa humana215. 

Kant definiu o entendimento onde o homem, por ser pessoa, constitui um fim 

em si mesmo e, assim, não pode ser considerado como simples meio, de modo que 

a instrumentalização do ser humano é proibida. Essa definição tem inspirado alguns 

                                            

 

215 SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. 

Revista de Direito Administrativo, v. 212, p. 84-94, abr./jun. 1998. 
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pensamentos filosóficos e jurídicos na modernidade. A dignidade do ser humano não 

pode ser renunciada ou alienada, de tal sorte que não se pode falar na pretensão de 

uma pessoa de que lhe seja concedida dignidade, posto que o atributo lhe é inerente 

dada a própria condição humana. 

O termo dignitas em sua etimologia, significa respeitabilidade, prestígio, 

consideração, estima ou nobreza. Uma conceituação jurídica de dignidade e de como 

a condição intrínseca da pessoa humana foi incorporada a diversos textos 

constitucionais contemporâneos e devemos passar pela tarefa de abordar a inserção 

da dignidade como princípio de hierarquia superior, em nossa Constituição assim 

como pincelar algo sobre a teoria dos princípios. 

A noção de dignidade da pessoa humana como valor inerente, próprio e 

essencialmente determinante da condição de ser humano remonta ao pensamento 

clássico filosófico e tem origem ideológica no pensamento cristão. Esse pensamento 

cristão fundado na ideia universal de fraternidade provoca uma real mudança de 

mentalidade em direção à igualdade dos seres humanos. 

As concepções filosóficas e políticas da Antiguidade tinham como certas suas 

quantificações da dignidade da pessoa humana sempre em virtude da posição social 

ocupada pelo cidadão homem livre aristocrata e, nessa ótica, avaliavam as pessoas 

como mais dignas e outras como menos dignas.  

O filósofo estoico Cícero, trazia a dignidade do homem em um sentido mais 

amplo, em um sentido igualitário da dignidade em todos os seres humanos vivos sem 

distinção. E é sob a inspiração desse pensamento estoico que o cristão da Idade 

Média Santo Tomás de Aquino se refere expressamente ao termo dignitas humana, 

pela primeira vez. 

Nos séculos XVII e XVIII, quando predominava o pensamento jusnaturalista, 

onde o direito natural era anterior as regras sociais determinadas pelo homem, a 

dignidade era vista como esse direito natural a partir da premissa da igualdade de 

todos os homens em dignidade e liberdade. 

A concepção Kantiana, vinculada a uma compreensão da dignidade como 

qualidade insubstituível da pessoa humana é a mais expressiva do período, como 

repúdio de considerações acerca do ser humano que o reduzissem a objeto ou coisa. 

Kant traça uma distinção entre as coisas no mundo que têm preço e as que, em 

contraposição, têm dignidade e vale-se do entendimento de que tudo aquilo que está 
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acima de qualquer preço e sem possibilidade de substituição é dotado de dignidade. 

Tudo que é digno não permite valoração ou substituição. 

 Merece recordar que o advento da Declaração dos Direitos do Homem, em fins 

do século XVIII, implicou na libertação do ser humano de qualquer tutela e tinha por 

escopo a queda dos abusos estatais. Os direitos do Homem eram considerados 

inalienáveis e irredutíveis, inclusive indedutíveis de outras leis ou direitos. Foram 

concebidos como inerentes à natureza humana e o Homem surgia como único 

soberano em questões de lei, da mesma forma como o povo era proclamado como o 

único soberano em questões de governo. A declaração significou o prenúncio de que 

se tinha atingido a maioridade como entende Hannah Arendt. Em “As Origens do 

Totalitarismo”, a repórter e filósofa alemã faz uma abordagem do período que 

antecede a Primeira Guerra Mundial e dos que se seguem ao fim do período bélico. 

Explora o que ela chama de nação de minoria e tece uma análise histórica que 

perpassa a explicação da consumação da transformação do Estado de instrumento 

da lei para instrumento da nação. Faz pensar o ponto em que menciona a situação 

dos sobreviventes dos campos de extermínio nazistas, dos refugiados e apátridas que 

foram tratados como animais pelo regime de Hitler. E este é um dos aspectos para se 

fazer a correlação com a perda da dignidade por tantos seres humanos subjugados 

às condições mais degradantes de sobrevivência. 

Na esfera jurídica, a primazia da pessoa com fundamento na dignidade 

configura-se como resposta à crise do Positivismo Jurídico, desencadeada pela 

derrota dos nazifascistas, uma vez que tais movimentos políticos e militares se 

ampararam na legalidade para promover os horrores do holocausto e difundir práticas 

de barbárie em nome da lei. 

O resgate da dignidade como valor inerente à condição humana, com 

tratamento de garantia de direito ocorre com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH) é um documento marco na história dos direitos humanos. 

Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as 

regiões do mundo, a Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948, através da Resolução 217 A (III) da 

Assembleia Geral como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e 

nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos. 
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Desde sua adoção, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

foi traduzida em mais de 360 idiomas – o documento mais traduzido do mundo – e 

inspirou as constituições de muitos Estados e democracias recentes. A Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos e seus dois Protocolos Opcionais (sobre procedimento de queixa e 

sobre pena de morte) e com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais e seu Protocolo Opcional, formam a chamada Carta Internacional dos 

Direitos Humanos. 

Uma série de tratados internacionais de direitos humanos e outros instrumentos 

adotados desde 1945 expandiram o corpo do direito internacional dos direitos 

humanos e a Declaração de Direitos Humanos da ONU de 1948, como desfecho da 

Segunda Guerra Mundial e de momentos emblemáticos na história da humanidade 

como o julgamento de Eichman em Jerusalém, inspirou Arendt (1996) a cunhar a 

expressão “banalidade do mal”, com a finalidade de explicar o comportamento dos 

algozes do período bélico. Eles agiam indiferentes a qualquer juízo ético, o que chama 

a atenção para a necessidade irrefutável, sobretudo, em razão de sua decretação 

pelas nações unidas, de impingir valores éticos aos ordenamentos jurídicos.12 

A dignidade passa, então, a ser reivindicada como princípio e como cerne dos 

sistemas jurídicos. A Declaração Universal introduz, portanto, a concepção atual de 

direitos humanos e, pela primeira vez, ocorre a acolhida da dignidade da pessoa 

humana como centro de orientação dos direitos13 e fonte de inspiração de textos 

constitucionais posteriores: Art. 3º - Todos os homens nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência de devem agir em relação 

uns aos outros com espírito de fraternidade. 

Um dos primeiros momentos históricos em que a dignidade da pessoa humana 

foi recepcionada como princípio constitucional foi na Carta Constitucional da 

República Alemã de 1949, a seguir reproduzido: 

 

“Art. 1º. (proteção da dignidade da pessoa humana) A 
dignidade da pessoa humana é inviolável. Todas as autoridades 
públicas têm o dever de a respeitar e proteger”.15 
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Na época, a elaboração da Carta Magna alemã foi autorizada pelos três aliados 

ocidentais nos chamados Documentos de Frankfurt na Assembleia de Frankfurt), em 

julho de 1948, e esta Assembleia Constituinte, batizada de Conselho Parlamentar, foi 

formada por 65 representantes de assembleias estaduais da Alemanha Ocidental e 

cinco observadores enviados por Berlim. O conselho foi presidido por Konrad 

Adenauer, da União Democrata Cristã, que ainda em 1949 seria eleito primeiro chefe 

de governo alemão-ocidental no pós-guerra.  

A tarefa da Assembleia Constituinte era redigir uma Lei Fundamental com 

poderes de Constituição, mas que não tivesse caráter definitivo, para não ameaçar a 

almejada unificação alemã já que depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha 

havia sido dividida em duas – a oriental ocupada por soviéticos e a ocidental ocupada 

pelos aliados. Em agosto de 1948, uma conferência havia definido as linhas gerais da 

Grundgesetz, prevendo os três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. A tarefa 

dos parlamentares foi complementá-la com mecanismos que definissem todos os 

direitos civis e criassem os fundamentos jurídicos do país, mas antes da aprovação 

da Lei Fundamental várias polêmicas agitaram os dois grandes partidos alemães: a 

União Democrata Cristã (CDU) e o Partido Social Democrata (SPD). Uma das 

questões controvertidas foi, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres 

perante a lei. Somente o engajamento da social-democrata Elisabeth Selbert, apoiada 

por sindicatos e associações feministas, conseguiu garantir os mesmos direitos para 

os dois sexos. Com 53 votos a favor e 12 contra, a Lei Fundamental Alemã foi 

aprovada pela Constituinte e anunciada por Adenauer a 23 de maio de 1949. 

Constata-se que a partir do marco histórico do texto constitucional alemão, a 

constitucionalização da dignidade da pessoa humana enquanto princípio arraigou-se 

à várias constituições contemporâneas. O direito a uma existência digna passou a ser 

considerado condição indissociável ao ser humano. Contudo é relevante ressaltar o 

fato de que os ordenamentos normativos, obviamente, não concedem dignidade. O 

que eles fazem é apenas o reconhecimento da dignidade como dado essencial da 

construção do universo jurídico. Enquanto princípio constitucional, a dignidade 

permeia e orienta o ordenamento que a concebe como fundamento, porém seu 

significado é muito mais amplo que a conceituação jurídica que venha a ser adotada.  

A dignidade prevalece como condição da essência humana, ainda que um dado 

sistema jurídico não a conceba. A conceituação de dignidade da pessoa humana no 
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âmbito de proteção jurídico-normativa ainda é um pouco inconsistente em alguns 

sistemas jurídicos e motivo de controvérsias. De outro lado, bem mais pacífico é o 

entendimento e a percepção dos momentos em que a dignidade é agredida, violada, 

usurpada. Definição na esfera jurídica, dignidade é Qualidade intrínseca e distintiva 

de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por 

parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos 

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

cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 

e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos. 

O Direito exerce papel fundamental na proteção e promoção da dignidade 

humana, sobretudo, quando cria mecanismos destinados a coibir eventuais violações. 

Ressalte-se novamente que a dignidade não existe apenas onde é reconhecida, posto 

que é um dado prévio. Como expressão da própria condição humana, a dignidade 

pode e deve ser reconhecida e promovida, mas, não pode ser criada ou concedida.19 

O reconhecimento constitucional do princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana remete à investigação dos conceitos de pessoa, personalidade e 

sujeito de direitos e a pessoa humana passa então a ser categoria ontológica para 

direito, ou melhor, uma categoria ontológica e moral, não meramente histórica ou 

jurídica. O conceito de pessoa humana trazido por Maritain no seu neotomismo e 

conceito de direito trazido pela teoria jurídica são essenciais para explicitar a 

concepção de direitos humanos e sua internacionalização.  

Mister destacar que a dignidade da pessoa humana não se apresenta como 

um conceito vazio de conteúdo ou abstrato. É um conceito valorativo, um valor 

constitucional, que se constitui como o pedestal do ordem jurídico-constitucional. 

Trata-se de um conceito, ao mesmo tempo, definidor de norma constitucional e direito 

fundamental. A dignidade da pessoa humana deve ser apreciada como conceito de 

teor positivo, que remete à exclusão de sua apreciação em caráter ponderativo em 

relação a outros bens e princípios constitucionais. 

Pode-se afirmar que a consagração da dignidade da pessoa humana nos 

remete à visão do ser humano como a base, o esteio, o eixo principal do universo 

social, econômico, político e jurídico. É a dignidade da pessoa humana o princípio 
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fundante do constitucionalismo contemporâneo. É a vedação da coisificação do 

humano, pela compreensão de que toda pessoa humana é digna e, por essa condição 

singular, vários direitos fundamentais são conquistados e declarados com o objetivo 

de proteger a pessoa humana de abomináveis formas de dominação e 

instrumentalização de sua ínsita condição. O acolhimento do princípio da dignidade 

na maioria das ordens constitucionais contemporâneas dos Estados que detêm a 

intenção de construir o Estado Democrático de Direito, como no caso brasileiro é, sem 

dúvida, uma conquista que inaugura um momento ímpar para o Direito, que passa a 

ser construído pelos paradigmas principiológicos.  

Contudo, a consagração da dignidade enquanto princípio constitucional, na 

esfera de proteção jurídica, não está isenta de análises críticas, tendo em vista as 

possibilidades de relativização no dimensionamento de sua condição normativa. Com 

o intuito de exemplificar equívocos normativos justificados com embasamento no 

princípio da dignidade da pessoa humana, convém trazer à baila o exemplo brasileiro 

da edição do Ato Institucional nº. 5, no ano de 1968, em plena época da ditadura militar 

– os famosos “anos de chumbo”. O referido diploma legal é inaugurado com 

considerações acerca da “necessidade de sua publicação”, embasado na defesa de 

que o regime institucionalizado no país em 1964 teve por fundamentos um sistema 

jurídico e político destinado a assegurar a autêntica ordem democrática, baseada na 

liberdade e no respeito à dignidade da pessoa humana (grifos nossos). Ora, nada 

mais contrário a qualquer concepção de dignidade da pessoa humana do que um 

texto normativo que teve por escopo medidas atentatórias aos direitos fundamentais, 

como a possibilidade de suspensão de direitos políticos – o que incluía o direito ao 

voto e de ser votado; proibição de manifestações sobre assunto de natureza política; 

aplicação das chamadas medidas de segurança que incluíam a liberdade vigiada, 

proibição de frequentar determinados lugares, domicílio determinado; cassação do 

direito de habeas corpus em função do cometimento de crimes políticos, contra a 

segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. 

A dignidade pode ser avocada com o intuito de justificar e amparar instrumentos 

para a concessão de poderes absolutos como no caso do regime autoritário que 

vigorava no Brasil à época. Assim, é necessário observar que o princípio da dignidade 

não deve ser clamado em vão. Ele é fonte de inspiração para concretizar os direitos 

fundamentais - fundamento da garantia a existência digna, mas, nem sempre, os 
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significados mais elementares do que realmente se possa entender como digno são 

de fato apreendidos.   

 Ainda acerca de um posicionamento crítico e de desmistificação do princípio 

da dignidade da pessoa humana, convém citar a propósito o entendimento que de 

acordo com uma visão teleológica dos direitos fundamentais (que são a base de 

sustento do indigitado princípio, como se apresentará em tópico posterior) 

compreende-se que eles estão inseridos em seus próprios contextos históricos. 

Coaduna-se com Gisele Cittadino, ao lembrar que às chamadas tradições não se deve 

depositar confiança antropológica, tal como leciona:  As câmaras de gás na Alemanha 

nazista, as múltiplas formas de violação da dignidade humana nas experiências 

totalitárias do leste europeu, a tortura e os desaparecimentos nas ditaduras militares 

latino-americanas, enquanto práticas ocultas sob uma aparente normalidade, 

aniquilam inteiramente qualquer confiança nas tradições e já não é possível uma vida 

“consciente” sem desconfiar de toda continuidade que se afirme indiscutivelmente e 

que pretenda também extrair sua validade desse seu caráter questionável.25 

Destaque-se, a dignidade da pessoa humana é princípio fundamental em 

termos jurídico-formais. Porém, seus ditames não extravasam do texto constitucional 

da Constituição de 1988, a “Constituição-Cidadã” para a realidade político-econômico-

social – basta que se observe o enorme número de excluídos e marginalizados na 

sociedade brasileira. Infelizmente, no âmbito político, a dignidade é figura meramente 

retórica e não se traduz na prática, haja vista a insistente inobservância dos direitos 

fundamentais para grande parcela da população deste país.26 É oportuno trazer à 

baila um processo de desmistificação da dignidade, posto se tratar de um princípio 

deveras aclamado, mas sem a aplicação real que merecia. Como se demonstrará ao 

longo do trabalho, a dignidade é de fato princípio-norteador e garantidor; o problema 

não é de enaltecimento de sua categoria principiológica, mas de sua ineficiência 

objetiva. 
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3.7.1 Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais 

Desde já precisamos ressaltar que o fato de que os ordenamentos normativos, 

obviamente, não concedem dignidade ao ser humano, o que fazem é apenas 

reconhecer a dignidade da pessoa humana como dado essencial da construção do 

universo jurídico. Enquanto princípio constitucional, a dignidade permeia e orienta o 

ordenamento que a concebe como fundamento, porém seu significado é muito mais 

amplo que a conceituação jurídica que venha a ser adotada, assim a dignidade 

humana prevalece como condição da essência humana, da natureza humana, ainda 

que algum sistema jurídico não a reconheça ou a conceba como orientação. A 

conceituação de dignidade da pessoa humana no âmbito da proteção jurídico-

normativa ainda é considerada por muitos autores como inconsistente e motivo de 

controvérsias, mas por outro lado, isento de dúvidas são os entendimentos e 

apercepção dos momentos em que a dignidade é agredida, violada. 

O Direito exerce papel fundamental na proteção e promoção da dignidade 

humana, sobretudo, quando cria mecanismos destinados a coibir eventuais violações, 

na medida em que expressão da própria condição humana, a dignidade pode e deve 

ser reconhecida e promovida, mas, não pode ser criada ou concedida, apenas 

reconhecida e defendida.  O reconhecimento constitucional do princípio fundamental 

da dignidade da pessoa humana remete à investigação dos conceitos de ser humano, 

pessoa, personalidade e sujeito de direitos. Pessoa é uma categoria ontológica e 

moral, não meramente histórica ou jurídica, é todo o ser humano que por sua própria 

natureza é digo, dignidade essa à qual o direito se limita a reconhecer. 

Dignidade independe das concepções históricas de cidadão e das abstrações 

dos contratualistas, é mais que o valor individualista, é um valor humanista de 

autonomia com os outros numa sociabilidade além daquela prevista por Hobbes, 

Locke ou Rousseau na medida em que o conceito de pessoa é valorativo, 

juridicamente um valor constitucional, que se constitui como o pedestal do ordem 

jurídico-constitucional do Estado de Direito. Trata-se de um conceito, ao mesmo 

tempo definidor de princípio-norma constitucional e de direito fundamental. A 

dignidade da pessoa humana deve ser apreciada como conceito de teor positivo, que 

remete à exclusão de sua apreciação em caráter ponderativo em relação a outros 

bens e princípios constitucionais. 
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A consagração da dignidade da pessoa humana nos remete à visão do ser 

humano como o eixo principal do universo jurídico que o protege, o princípio da 

dignidade da pessoa humana funda o constitucionalismo contemporâneo. É a 

vedação da coisificação do humano, pela compreensão de que toda pessoa humana 

é digna e, por essa condição singular, todos os direitos fundamentais são 

reconhecidos e declarados com o objetivo de proteger a pessoa humana em sua 

dignidade contra abomináveis formas de dominação e instrumentalização dessa sua 

ínsita condição. O acolhimento do princípio da dignidade na maioria das ordens 

constitucionais contemporâneas dos Estados que detêm a intenção de construir o 

Estado Democrático de Direito, como no caso brasileiro é, sem dúvida, uma conquista 

que inaugura um momento ímpar para o Direito, que passa a ser construído pelos 

novos paradigmas principiológicos.  

Contudo, a consagração da dignidade enquanto princípio constitucional, na 

esfera de proteção jurídica, não está isenta das possibilidades de relativização no 

dimensionamento de sua condição normativa. Com o intuito de exemplificar 

catástrofes normativas justificadas com embasamento no princípio da dignidade da 

pessoa humana, fácil lembrar a vergonha do exemplo brasileiro da edição do Ato 

Institucional nº. 5, no ano de 1968, em plena época da ditadura militar – os famosos 

“anos de chumbo”. O referido dito “diploma legal” é inaugurado com considerações 

acerca da “necessidade de sua publicação”, embasado na defesa de que o regime 

institucionalizado no país em 1964 teve por fundamentos um sistema jurídico e político 

destinado a assegurar a autêntica ordem democrática, baseada na liberdade e no 

respeito à dignidade da pessoa humana. Ora, nada mais contrário a qualquer 

concepção de dignidade da pessoa humana do que um texto normativo que teve por 

escopo medidas atentatórias aos direitos fundamentais, como a possibilidade de 

suspensão de direitos políticos – o que incluía o direito ao voto e de ser votado; 

proibição de manifestações sobre assunto de natureza política; aplicação das 

chamadas medidas de segurança que incluíam a liberdade vigiada, proibição de 

frequentar determinados lugares, domicílio determinado; cassação do direito de 

habeas corpus em função do cometimento de crimes políticos, contra a segurança 

nacional, a ordem econômica e social e a economia popular entre outras. Essa 

lembrança não pode morrer, tem que estar viva na mente dos operadores do direito 

que a dignidade da pessoa humana não possa ser avocada com o intuito de justificar 
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e amparar instrumentos para a concessão de poderes absolutos como no caso do 

regime autoritário que vigorava no Brasil à época. 

O princípio da dignidade é fonte de inspiração para concretizar os direitos 

fundamentais - fundamento da garantia a existência digna, mas, nem sempre, os 

significados mais elementares do que realmente se possa entender como digno são 

de fato apreendidos, eis uma das tarefas em todos os dispositivos normativos, 

nacionais e internacionais, que versam sobre o assunto, princípio esse, numa visão 

teleológica dos direitos fundamentais, inseridos em seus próprios contextos históricos. 

A dignidade da pessoa humana é princípio fundamental em termos jurídico-

formais apesar de seus ditames não extravasarem o texto constitucional da 

Constituição de 1988, a “Constituição-Cidadã”, para realidade político-econômico-

social – basta que se observe o enorme número de excluídos e marginalizados na 

sociedade brasileira, os problemas enfrentados em identificar políticas públicas que 

assegurem os valores trazidos nas normas e sair da mera retórica sofista no âmbito 

político onde a dignidade é figura de enfeite da nova retórica e  raramente se traduz 

na prática.] 

Princípio-norteador e garantidor, à dignidade da pessoa humana deve ser 

configurada uma eficiência objetiva pois norma válida e eficaz que produz efeitos 

imediatos em todo ordenamento jurídico no melhor entendimento dos princípios no 

constitucionalismo contemporâneo. 
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4 DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

O direito atravessa desde sua mais remota história, ciclos dialéticos que se 

alteram na grande dicotomia jusnaturalismo e positivismo jurídico, defendendo valores 

contrapostos: justiça e segurança, ambos em prol de uma emancipação do homem. 

A dignidade como um valor fonte é reconhecida e teorizada desde Tomas de Aquino 

que parece ter sido o primeiro a colocar um conteúdo jurídico no princípio da 

dignidade, identificando nele uma isonomia, e, na encíclica Rerum Novarum de 1891, 

com o Papa Leão XIII a dignidade humana volta a ser enfatizada para defender o 

trabalhador contra os abusos da revolução industrial. No termino da II Grande Guerra 

quando a dignidade da pessoa passa a ser mote principal e valor absoluto 

direcionando e erigindo novos sistemas jurídicos, inicia-se a busca de uma sociedade 

justa, livre e realmente democrática. 

Kant introduziu o preceito, num pensamento aqui conciso, que as coisas têm 

preços e as pessoas têm valor, ou seja, as pessoas gozam de dignidade, mas esse 

autor entende que o homem, utilizando-se da razão não alcança a coisa em si e a 

dogmatização da razão prática cria um hiato intransponível e impossível de ser 

preenchido entre o existir e o valor. Ora existir é ser. E ser, deve ser – eis a lei natural 

dos seres humanos, imanente à espécie humana. Essa tarefa de se fazer no existir é 

mote filosófico e prático tanto na cultura ocidental como na oriental, essa construção 

transcendente passa a ser fonte do direito positivo moderno onde os subsistemas 

legislativo e judicial devem se compor e ter como norte a dignidade da pessoa humana 

e propugnar pela máxima efetividade desse princípio máximo, áureo. 

Há uma lei essencialmente humana, impressa na pessoa, que guia e regula 

internamente as condutas a serem seguidas sob pena de perder-se o homem no 

universo sem ideologia, sem valor maior, numa confusão de ações limitadas às dos 

animais irracionais. A dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca, 

inseparável de todo e qualquer ser humano, é característica inerente que o define 

como tal. Concepção de que em razão, tão somente, de sua condição humana e 

independentemente de qualquer outra particularidade, o ser humano é titular de 

direitos que devem ser respeitados pelo Estado e por seus semelhantes. É, pois, um 

predicado tido como inerente a todos os seres humanos e se configura como um valor 

próprio que o identifica. 
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A noção de dignidade da pessoa humana como valor inerente, próprio e 

determinante da condição de ser humano remonta ao pensamento clássico e tem 

bases ideológicas também no pensamento cristão. Ao pensamento cristão coube, 

fundado na fraternidade decorrente da filiação comum dos Homens, provocar a 

mudança de mentalidade em direção à igualdade dos seres humanos. 

Pelas concepções filosóficas e políticas da Antiguidade, constatamos situações 

de quantificação da dignidade da pessoa humana em virtude da posição social 

ocupada pelo indivíduo e, nessa ótica, avaliavam-se certas pessoas como mais dignas 

e outras como menos dignas. O filósofo Cícero merece destaque no pensamento 

estoico para a compreensão da dignidade em um sentido mais amplo e da dotação 

em sentido igualitário da dignidade em todos os seres humanos. E é sob a inspiração 

dos pensamentos estoico e cristão que na Idade Média Santo Tomás de Aquino 

refere-se expressamente ao termo dignitas humana, pela primeira vez. 

Nos séculos XVII e XVIII, quando predominava o pensamento jusnaturalista, a 

dignidade era vista como direito natural a partir da premissa da igualdade de todos os 

homens em dignidade e liberdade. A concepção Kantiana, vinculada a uma 

compreensão da dignidade como qualidade insubstituível da pessoa humana, é a 

mais expressiva do período, como repúdio de considerações acerca do ser humano 

que fosse reduzido a mero objeto ou coisa. Kant traça uma distinção entre as coisas 

no mundo que têm preço e as que, em contraposição, têm dignidade e vale-se do 

entendimento de que tudo aquilo que está acima de qualquer preço e sem 

possibilidade de substituição é dotado de dignidade. Tudo que é digno não permite 

valoração ou substituição. 

 

4.1 Instrumentos internacionais de reconhecimento e defesa 

Fábio Konder Comparato, em seu livro "A Afirmação Histórica dos Direitos 

Humanos", faz uma análise da evolução história desses direitos, apontando suas 

características principais e como se deram no contexto social. A evolução dos direitos 

humanos aconteceu no reconhecimento de direitos específicos, por dadas ordens 

políticas e jurídicas, em certo povo num determinado tempo. Foi assim, de forma 

progressiva e conquistada passo a passo que os Direitos Humanos evoluíram e foram 

se afirmando como valor, princípio e norma nas ordens jurídicas modernas. 
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Na antiguidade do século VI a. C., em Atenas, houve a criação de instituições 

democráticas que acabaram por retomar a limitação do poder do governo, 

caracterizando uma maior participação ativa do povo nas funções governamentais, 

sendo então o próprio povo, o ator na tomada de decisões políticas, elegendo a 

soberania, julgando dirigentes políticos e réus e vetando propostas de leis. Podemos 

dizer que o surgimento de uma consciência histórica do “proto-direito” humano nascia 

aí na democracia grega, no valor do estabelecimento das primeiras instituições 

democráticas. 

Por sua vez, a República Romana governava sob as determinações de um 

conjunto órgãos políticos com controles recíprocos. Para alguns historiadores, foi com 

esse mecanismo que Roma dominou rapidamente territórios habitados, contando com 

um composto monárquico, aristocrático e democrático. Assim sendo, limitou-se a 

atuação do poder, unificando essas três formas de governo: os cônsules ficariam com 

a monarquia, o senado seria tipicamente aristocrático e o povo, democrático. Tanto o 

senado, quanto o povo tinham poderes de vetar decisões tomadas pelo consulado. 

A Idade Média foi marcada pela disputa entre o clero e a nobreza pelo poder e 

por privilégios, pelo feudalismo e pela disputa popular por liberdade. Houve a 

instauração da burguesia e das cidades comerciais, que geraram desigualdades 

sociais determinadas pela alta concentração de renda na mão dos mercadores e não 

mais determinadas pelo direito. Essa era trouxe com ela avanços tecnológicos no 

campo, nas indústrias e na arte da navegação, o que exigia limitação do arbítrio do 

poder político. Foi nesse período que se formaram os feudos e o poder da Igreja 

Católica constitui-se e se fortaleceu. 

Nesse contexto, houve o surgimento das primeiras manifestações expostas na 

Declaração das Cortes de Leão de 1188 e a Carta Magna de 1215. Porém, os 

privilégios conquistados com essas manifestações foram somente àqueles 

pertencentes a extratos sociais superiores, o clero e a nobreza. Com esses privilégios, 

a origem dos direitos humanos: a liberdade foi adquirida como benefício dirigido 

somente a essa camada da população. O povo foi o menos favorecido, enquanto 

acontecia a ascensão do prestígio e da riqueza adquirida pelos comerciantes, assim 

como as desigualdades sociais atreladas a esse fenômeno. 

Já o século XVIII foi caracterizado pela crise da consciência europeia, 

centralização absoluta do poder na mão da monarquia, desigualdade social, 
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benefícios únicos à nobreza e ao clero, liberdades civis. A Revolução Francesa e a 

Independência dos EUA marcaram as reivindicações por liberdade, igualdade, 

felicidade e fraternidade nessa época. O governo liberal e anticapitalista equalizou 

empregados em relação a patrões, mulheres em relação a homens. Essas revoluções 

significaram o fim do sistema absolutista e dos privilégios da nobreza. Em 

contrapartida, a burguesia conduziu esse processo de forma a garantir seu domínio 

social. 

A Revolução Americana marcada pela necessidade de segurança comercial, 

significou a independência do povo, enquanto a Revolução Francesa marcada pela 

pretensão de universalidade e busca de libertação do absolutismo e do regime feudal 

significou a independência e liberdade do ser humano. Apesar das independências, 

de um lado observava-se um considerável progresso na história da afirmação dos 

valores fundamentais da pessoa humana, mas de outro, a igualdade obtida com as 

mudanças de governo trouxe uma forma de igualdade desfavorável à maioria que era 

excluída, os despossuídos de riqueza matéria. O resultado foi que não houve 

equiparação dos indivíduos nem respeito às suas condições de dignidade e que, 

mesmo a França reconhecendo alguns direitos com a Constituição Federal de 1848, 

somente no século XX, por intermédio da Constituição Mexicana e da Constituição de 

Weimar é que foram positivados os direitos sociais e econômicos. 

 

4.1.1 Pacto Internacionais 

A ideia de sociedade já é uma ideia de pessoas com um pacto social, de sua 

etimologia – de socius, companheiro, seguidor, diretamente relacionado ao verbo 

sequi no sentido de seguir, ir junto, acompanhar. Pacto em latim pactum de pacisci 

que significa fazer um trato, um acordo. Acordo que vem também do latim accordare, 

uma variante de concordare que significa estar em harmonia, concordar, em suma, 

uma sociedade é composta por aqueles que se acompanham harmonicamente e os 

pactos são opções de boa-fé, onde as partes decidem livremente em seguir o que ali, 

por eles, foi decidido e a que se comprometem a cumprir. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem é um padrão ideal sustentado 

em comum por nações no mundo inteiro, mas para alguns, não possui nenhuma força 

de lei no sentido formalista, assim, desde 1948 até 1966 a tarefa principal da 
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Comissão de Direitos Humanos, órgão das Nações Unidas criado especificamente 

para isso, foi criar um corpo de normas de direitos humanos internacional, baseado 

na Declaração, para estabelecer os mecanismos necessários para fazer cumprir a sua 

implementação e uso a serem aceitos e pactuados por todos os Estados parte. 

A necessidade de alinhar as ideias do mundo todo, e de encontrar um formato 

ideal para dar obrigatoriedade aos pactuantes do acordo sobre os direitos do homem, 

de forma que abarcassem todos os direitos e seus desdobramentos jurídicos e sociais 

e não fossem deixadas dúvidas sobre o reconhecimento e a defesa desses direitos 

levou algum tempo. Os povos do mundo que já tinham assinado e referendado a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, reunidos por meio de seus 

representantes na então recém-criada Nações Unidas, em Assembleia Geral formal, 

deveriam agora propor um modelo de contrato único comprometendo a todos em suas 

obrigações morais, éticas e legais. Nesse debate, dois modelos foram propostos, um 

que abraçasse todos os direitos do homem de um lado e, de outro lado, que fosse 

realizada uma separação, dividindo os direitos em dois pactos, um deles abrangeria 

os direitos Civis e Políticos numa ideia de aplicabilidade imediata a todos os Estados 

e outro que abrangesse os direitos Econômicos, Sociais e Culturais que seriam 

aplicáveis conforme as possibilidades de cada Estado. Prevaleceu o modelo proposto 

de separar os direitos em dois pactos, apesar da ONU reiterar a indivisibilidade dos 

Direitos Humanos. 

A Comissão de Direitos Humanos elaborou então dois documentos principais: 

o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais. Ambos se tornaram lei internacional em 1976. 

Juntamente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estes dois Pactos 

constituem o que é conhecido como a “Lei Internacional de Direitos Humanos”. 

Mas podemos na verdade, para trabalhar com uma classificação de documentos 

internacionais anteriores à Declaração Universal dos Direitos do Homem citar acordos 

internacionais ou declarações de direitos que, além de serem fontes materiais de 

direitos humanos, mostram sua afirmação histórica como ensina Konder Comparato. 

E passamos aqui a usar sua obra A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 3ª. 

ed., São Paulo: Saraiva, 2003 como referência dessa reconstrução histórica das 

fontes formais que evoluíram até o marco da Declaração Universal e os pactos depois 

desse marco histórico, ideológico, político e jurídico dos direitos humanos, assim, 
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analisaremos os principais direitos reconhecidos, proclamados, e garantidos, de forma 

breve, nos documentos mais importantes, seguindo o texto original de Comparato. 

 

 

Pactos antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

4.1.1.1 Magna Carta, 1215 

A partir do século XI a centralização do poder era uma tendência em toda a 

Europa ocidental e isso acontecia tanto na sociedade civil como na sociedade 

eclesiástica da época. A Itália onde o feudalismo se extingui de forma pioneira, talvez 

tenha inaugurado as formas de limitação do poder público com a organização 

republicana das comunas, mas essa divisão não se manteve e as cidades estados 

italianas se transformaram em principados.  

 A noção política de soberania nasceu nessa Itália feudal onde alguns reinos 

possuíam uma predominância entre outros. O feudalismo consistia na relação entre 

senhor e vassalo numa relação pessoal e o rei era o que se destacava entre os 

suseranos. Da mesma forma, na igreja havia um movimento de reforço da autoridade 

do papa em confronto com a do rei pela supremacia universal e a resistência da 

sociedade civil foi mitigada com o Renascimento - um movimento cultural que marcou 

a fase de transição dos valores e das tradições medievais para um mundo totalmente 

novo, em que os códigos cavalheirescos cedem lugar à afetação burguesa e às 

máscaras sociais desenvolvidas pela burguesia emergente, época em que acontece 

a afirmação da monarquia absoluta de direito divino e só voltou a ser contestada na 

Inglaterra no final do século XVII. 

Na Inglaterra a supremacia do rei absoluto sobre os barões feudais perdeu 

força no reinado de João Sem Terra que disputava o trono em uma batalha que 

permitiu o avanço do rei da França, Filipe Augusto, o que gerou um necessário 

aumento de impostos pelo monarca inglês para fortalecimento dos exércitos e defesa 

das fronteiras. De seu lado, a nobreza passou a exigir o reconhecimento formal de 

seus direitos. 
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Pressionado pela Igreja e pela carência de recursos financeiros Joao Sem 

Terra submete-se ao Papa e coloca a Inglaterra como feudo de Roma o que causa 

uma rebelião generalizada nos campos ingleses e os barões armados investem contra 

a capital e contra o Rei inglês, ocupam o trono e obrigam o monarca assinar a Magna 

Carta. Apesar de ter sido declarada nula pelo Papa Inocêncio III. Se seu objetivo era 

assegurar paz ela, na verdade provocou a guerra, pretendia consolidar em lei o direito 

costumeiro mas suscitou o dissenso social onde nenhum deles era validado por 

completo. Reafirmada solenemente por várias vezes, em 1225 torna-se direito 

permanente e algumas de suas disposições ainda estão em vigor.  

A importância maior da Magna Carta foi o fato de que pela primeira vez na 

história política medieval216 que o rei se achava naturalmente vinculado pelas próprias 

leis que edita. Reconhecia o rei nesse documento que os direitos próprios da nobreza 

e do clero existiam independentemente do consentimento dom monarca e não podiam 

ser limitados ou modificados por ele, ou seja, tratava-se do primeiro instrumento que 

limitava institucionalmente os poderes o monarca, eis o despertar de uma futura 

democracia que trará uma soberania popular ativa com o povo, o “demos”, exercendo 

conjuntamente as funções tripartidas do poder. 

 

 

4.1.1.2 Lei de habeas curpus, Inglaterra 1679 

Durante o reinado dos Stuarts, últimos soberanos católicos da Inglaterra, o 

Parlamento protestante procurava limitar o poder real em especial o poder de prender 

os opositores políticos sem o devido processo legal. 

O habeas curpus já existia na Inglaterra desde antes da Magna Carta como 

mandado judicial (writ) em caso de prisão arbitrária, contudo com uma eficácia de 

remédio jurídico limitada pela inexistência de regras processuais adequadas. Essa lei 

de 1979, em seu próprio texto, veio como uma lei para melhor garantir a liberdade do 

súdito e para a prevenção das prisões no ultramar, mostrando e afirmando que são 

                                            

 

216 Fabio Konder Comparato, A afirmação histórica dos direitos humanos, 2001, pg.75 
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as garantias processuais que criam os direitos e não o contrário, pois tal como o direito 

romano, o inglês não admitia a existência de direitos materiais sem um instrumento 

processual adequado para sua defesa. Nessa linha de pensamento, da criação da 

ação em juízo é que nascem os direitos subjetivos, de forma contraria ao nosso direto 

pátrio que segue o direito europeu continental. 

Em se tratando de direito humanos essa diversidade de origem material do 

direito subjetivo fez nascer duas linhas de tradições distintas: a inglesa, mais 

pragmática que consideram que o progresso na proteção jurídica da pessoa humana 

provém das garantias judiciais mais do que da simples declaração de direitos e a 

tradição francesa que entende que uma declaração tem enorme força político-

pedagógica com forma de mudança de mentalidades. 

Essa garantia judicial criada para proteger a liberdade de locomoção abriu 

caminho para a criação de diversas outras garantias para liberdades fundamentais. 

 

 

4.1.1.3 Bill of rights – inglaterra,1689 

A Inglaterra do século XVII foi palco de rebeliões e guerras civis sempre 

alimentadas por disputas de intolerância religiosa. O regime de monarquia absoluta 

onde todo poder emana do rei e em seu nome é exercido, foi desafiado pela primeira 

vez pelo Bill of Rights, que retomou algumas disposições da Petition of Right 

apresentada ao rei Carlos I em 1628 que eram a proibição de cobrança de impostos 

sem autorização do parlamento e a prisão sem culpa formada. 

Esse documento foi proposto a aceitação pelo príncipe de Orange como 

condição de seu acesso ao trono da Inglaterra e representou a institucionalização 

permanente da separação de poderes no Estado. Não se trata exatamente de uma 

declaração de direitos humanos, mas criava o que a doutrina constitucionalista alemã 

chamará no século XX de garantia institucional217, ou seja, uma forma de organização 

do estado cuja função é proteger os direitos fundamentais da pessoa humana. 

                                            

 

217 Fabio Konder Comparato, A afirmação histórica dos direitos humanos, 2001, pg.88 
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O Bill of Rights, na qualidade de lei fundamental, permanece ainda hoje como 

um dos mais importantes textos constitucionais do Reino Unido. Ao limitar os poderes 

governamentais e garantir as liberdades individuais esse documento – lei 

fundamental, suprimiu a maior parte dos conflitos jurídicos que embaraçavam a 

atividade profissional dos burgueses, ao mesmo tempo em que foi instrumento político 

de imposição a todos os súditos do rei da Inglaterra, uma religião oficial junto com a 

prevenção oficial da não concentração de poderes pelo soberano. 

 

 

4.1.1.4 Declaração de Direitos do bom povo da Virgínia,1776 

A declaração de direitos da Virgínia cujo texto original é de George Mason tem 

um estilo mais retorico que técnico jurídico, diferente da Bill of Rights, e nesse 

documento as regras de direito são consideradas indissociáveis da moralidade 

pessoal e postulavam que o bom funcionamento das instituições políticas dependiam 

das virtudes individuais dos cidadãos. 

Proclamava que todos os seres humanos pela sua própria natureza são 

igualmente livres e independentes – o que dá um norte a ser seguido por todos os 

outros documentos e todas as grandes declarações de direitos do futuro. Expressa 

ainda o reconhecimento de direitos inatos de toda pessoa humana que não podem 

ser alienados nem suprimidos por decisões políticas, assim como o princípio de que 

todo poder emana do povo e os governantes estão subordinados a esse povo sob 

pena de substituição. 

O princípio fundamental da igualdade perante a lei vem acompanhado pela 

rejeição dos privilégios pessoais e da hereditariedade nos cargos públicos, assim 

como a igualdade de condição política de todo cidadão – o princípio democrático de 

que ninguém nasce em condição imutável de governante ou governado – inovando 

em relação ao regime anterior. 
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4.1.1.5 Constituição de 1787 dos EUA 

A constituição Federal dos EUA adotada em 1787 na Filadélfia, não abarcou 

os direitos humanos, entendendo que deveriam ser adotadas pelos estados 

federados. Somente em 1789 adotaram o modelo genérico daquele que foi 

denominado informalmente de “Bill of Rights” que se constituía nas 10 emendas à 

Constituição federal, cuja 9a. Emenda se tronou a diretriz principiológica da 

Declaração de Teerã, sobre a indivisibilidade dos direitos humanos. 

Nem todos os direitos Humanos se encontram explicitados em textos, mas 

todos os textos dão a fórmula dos princípios através dos quais se regem. 

 

 

4.1.1.6 Declaração de Independência,1776 e Constituição EUA 

A independência das 13 colônias britânicas da América do Norte gerou 

primeiramente uma confederação e depois um Estado federal que representou o ato 

inaugural da democracia moderna, sob a égide de uma constituição, a representação 

popular com a limitação de poderes governamentais e o respeito aos direitos 

humanos. 

O novo Estado nasceu com características sócio culturais especificas cuja 

identidade, de natureza majoritariamente cultural com seus costumes e valores 

próprios, foram formadas desde cedo e possui características socioculturais bem 

diversas da Grã-Bretanha, buscando uma sociedade igualitária, anti monarquista, 

onde o princípio da igualdade jurídica entre os homens livres tocou profundamente o 

magistrado francês Alexis de Tocqueville que o levou a desenvolver a tese da 

democratização universal irreversível. 

A igualdade da condição jurídica não significou a equalização sócio econômica 

da sociedade americana e a livre circulação de bens num mercado unificado foi a 

alavanca para o desenvolvimento maior da economia capitalista. Nesse contexto onde 

a sociedade era de proprietários e a igualdade perante alei garantia a livre 

concorrência não só criou e alimentou mas fez crescer em seu expoente máximo a 

democracia burguesa. A ideia de honra e de privilégios pessoais típicas do espirito 

aristocrático persiste entre o povo americano, assim como a paixão pelo lucro, o que 

os fez a maior potência capitalista do mundo.  
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A Declaração de Independência foi o primeiro documento a afirmar os 

princípios democráticos na história da política moderna. Publicar as razões de um ato 

de independência pelo respeito devido às opiniões da humanidade foi uma novidade 

absoluta e legitima uma nova política – a da soberania popular. Uma nação se auto 

afirma em sua independência pois o povo que a constitui possui o poder político 

supremo que institui seu próprio governo para garantir seus direitos naturais. Assim a 

soberania popular se acha intimamente unida ao reconhecimento de direitos 

inalienáveis dos homens como a vida, a liberdade e busca pela felicidade. 

Assim a Declaração de Independência é o primeiro documento político que 

reconhece a par da legitimidade da soberania popular a existência de direitos 

inerentes a todo ser humano, independentemente das diferenças de sexo, raça, 

religião, cultura ou posição social.  

 

 

4.1.1.7 Declaração de Direitos da Revolução francesa, 1848 

Revolução, aqui na França do século XIX, difere da ideia de revolução inglesa 

onde o termo era utilizado no sentido de volta as origens e restauração de antigos 

costumes e liberdades reconhecendo que a história se perfaz em um tempo cíclico. 

Nessa declaração de direitos da Revolução devemos entender como revolução 

uma renovação completa das estruturas sócio-políticas e a instauração não só de um 

governo novo, mas de um regime político inovador em relação a todos os anteriores, 

levando a ideia de liberdade a todos os povos – diferente da Bill of Rights onde 

Jefferson estava mais preocupado em firmar a independência da nova nação e seu 

novo regime político, sem perder adjuntos comerciais importantes para a 

sobrevivência imediata. 

A tomada da Bastilha, local de cárcere dos nobres, foi um marco de uma nova 

era, inclusive com a adoção de novos pesos e medidas seguido o sistema métrico 

decimal, um novo calendário, que só durou o tempo da própria revolução, que se 

iniciara em seu ano I no dia 22 de setembro de 1792, dia seguinte ao início dos 

trabalhos da assembleia constituinte que deu origem ao novo regime republicano. 

Uma radical inovação que fez da revolução não apenas uma sucessão por 

morte natural do regime, mas como destruidora voluntária e violenta das formas e 
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métodos de organização antigas – tão violenta quanto necessária negando inclusive 

os direitos humanos proclamados em sua bandeira de liberdade, igualdade e 

fraternidade. 

Fundamental essa nova Revolução para a mudança radical do tipo e forma de 

governo, mudando intrinsecamente costumes e hábitos da época o que desintegrou 

as desigualdades entre os homens da época. Assim indivíduos e comunidades súbita 

e violentamente, tornaram-se iguais, numa igualdade jamais experimentada antes 

frente à eliminação de desigualdades estamentais e a fraternidade se traduzia como 

uma virtude cívica, resultado do fim de todos os privilégios. Ocorre que a supressão 

dos privilégios sem um poder forte e centralizado que controlasse as reivindicações 

dos dois lados – antigos privilegiados e injustiçados, não conteria os ânimos sociais 

efervescentes uma vez que a escravidão foi proibida, todas as servidões feudais 

tinham sido extintas, os judeus emancipados e os privilégios religiosos de todo clero 

retirados, os atores sociais estavam em um pé de igualdade jamais experimentado e 

a eclosão de um conflito mais violento ainda era iminente. 

Não se poderia voltar a cristalizar um poder absoluto soberano governando pelo 

terror, então a delicada escolha da nova forma e tipo de governo deveria solucionar 

também esse impasse sobre o titular da soberania. Clero e nobreza não tinham mais 

espaço para assumir uma posição, assim restou a burguesia, o terceiro estamento 

(terceiro status) que era a sobra dos outros dois status, assumir a soberania política. 

A solução veio do político eclesiástico e ensaísta Emmanuel Joseph Sieyès que 

escreveu a obra O que é o Terceiro Estado?  E de sua ideia sobre a reunião dos 

deputados em assembleia nacional, resolvendo assim a transferência da soberania 

política afastando o monarca do cargo decisório deixando uma entidade acima das 

classificações de status, na qual predominava a decisão comum da força numérica 

dos não proprietários (povo). 

A grande influência da Declaração de Direitos dessa Revolução que pôs um 

fim ao Antigo Regime foram as declarações dos estados norte-americanos em 

especial a declaração do Estado da Virgínia, e num segundo momento, o conjunto de 

queixas e súplicas do povo, recolhidas por escrito, numa consulta popular para se 

manifestarem livremente em suas necessidades. Aqui reside a ideia de que, se a 

essência de todo direito é dar a cada um o que é seu conforme o brocardo romano, o 

processo de levar suas queixas aos governantes é sua confirmação na medida em 
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que os poderes públicos devem aos seus governados igual respeito a seus direitos 

que estão sempre acima das leis, senão inspirando-as.   

Diferente da revolução das colônias norte americanas pela independência 

numa sociedade juridicamente igualitária, longe das diferenças religiosas ou das 

divisões estamentais da Europa continental, na França, o grande impulso 

revolucionário foi como contra-ataque, uma desforra contra a constante e grande 

humilhação das desigualdades sociais, raciais e religiosas. 

É a partir da Revolução Francesa (1789) e da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, no mesmo ano, que os direitos humanos, entendidos como o 

mínimo ético necessário para a realização do homem, na sua dignidade humana, 

reassumem posição de destaque nos estados ocidentais, passando também a ocupar 

o preâmbulo de diversas ordens constitucionais, como é o caso, por exemplo, das 

Constituições da Alemanha (Arts. 1º e 19), da Áustria (Arts. 9º, que recebe as 

disposições do Direito Internacional), da Espanha (Art. 1º, e arts. 15 ao 29), da de 

Portugal (Art. 2º), sem falar na Constituição da França, que incorpora a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão.16 

 

 

4.1.1.8 Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão,1789 

Este documento já nasce com a intenção de ser universal, liquida com o Antigo 

Regime de monarquias absolutistas e privilégios feudais e traz uma formula de 

generalidade em seus artigos. Esse caráter geral e abstrato das fórmulas empregadas 

fez da Declaração de 1789 um guia, um mapa e referência primeira a todos os outros 

documentos que o sucederam. 

Foi o primeiro elemento constitucional do Novo Regime, não precisou de 

sanção real nem autorização do clero para ser publicado e a competência decisória 

exercida advinha diretamente da nação como poder constituinte, fonte primaria de 

direitos onde o rei era poder constituído. 

Muito se discute sobre a diferenciação feita no texto, já no seu título, sobre 

Homem e Cidadão – a mais plausível, e que referenda a ideia de universalidade 

declarada - é a que entende que foi feita para todos os povos com seus diferentes 

status independente da sua nacionalidade representadas e especificamente, 



272 

 

indiferente da designação da origem do homem, assim como em sua origem imediata 

e própria aos franceses representado pela categoria Cidadão. 

O direito natural que já tinha sido definido, foi colado a serviço da causa da 

revolução francesa de 1789 e aparecem como imanentes à Declaração de direitos 

cunhadas junto da dignidade da pessoa humana e esse modelo, ou como prefere 

Wagner Balera, esse meta-modelo cumpre no particular a função operacional de fazer 

triunfar a dignidade da pessoa humana à variante axiológica que desde sempre o 

direito natural deu a todos. 

As características essenciais desse modelo derivam de uma certa visão global 

do homem e do mundo, de modo a que os direitos humanos tenham vigência em todo 

o universo a todo tempo – uma ordenação jurídica da humanidade, projeto ambicioso 

da Revolução Francesa que encontra na Declaração de 1789 um modelo apto a 

sustentar as mudanças sociais que cumpre implementar. Assim a trajetória dos 

modelos normativos dos direitos humanos tem início, já com uma certa concepção 

definida a respeito da ideia de direitos humanos, certos, naturais, inalienáveis e 

sagrados. 

Não há consenso na doutrina sobre a cronologia dos modelos normativos e 

aqui, seguindo Cançado Trindade, o entendimento de que os direitos humanos 

abrangem três diferentes vertentes: O direito internacional dos direitos da pessoa 

humana, o direito internacional humanístico e o direito internacional dos refugiados. O 

primeiro documento que trata de direitos humanísticos é a convenção de Genebra de 

1864 sobre o tratamento de inimigos e militares feridos nos campos de batalha. Como 

projeção desse modelo, surgiram outros – em Haia e em Genebra. 

 

 

4.1.1.9 Constituição Francesa 1848 

Era o ano do Manifesto Comunista de Marx, o império estava sob a ameaça 

com o início das ondas de revoltas iniciando em Paris, visando não só a derrubada do 

monarca, mas também o retorno e a reinstauração da república, ondas essas 

conhecidas como “a primavera dos povos”, abarcando parte da Alemanha já em crise, 

Baviera, Prússia, Áustria, Hungria, Lombardia e parte da Itália. 
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Na França foi instalado um governo provisório, foi convocada uma assembleia 

nacional constituinte e convocadas eleições. A assembleia francesa tinha grande 

resistência em reintroduzir no texto constitucional o reconhecimento do direito ao 

trabalho pelo medo de destruir o espirito da economia no povo francês que com o 

trabalho assegurado não mais poupariam, ou seja não mais depositariam seus ganhos 

em contas populares de poupança. Estrategicamente Tocqueville se posiciona 

dizendo que não assegurar o direito ao trabalho transformaria o Estado no único 

proprietário dos bens e o regime em um comunismo que era nova forma de servidão 

e aconselha os mais radicais da assembleia a seguirem o exemplo da democracia dos 

Estados Unidos da América que considerava pessoalmente como a verdadeira 

democracia. Nesse clima foi elaborada a constituição de 1848, composta como uma 

obra de compromisso tendo o liberalismo e o socialismo democrático como guias. 

A crítica de Marx ao texto constitucional foi feroz – dizia que era a versão 

burguesa da Carta Orleanista de 1803 pois as liberdades individuais, que deveriam 

ser fundamentais, eram limitadas por clausulas do respeito aos direitos iguais dos 

demais sujeitos e à manutenção da segurança pública o que foi identificado como uma 

ideologia burguesa pois as liberdades passaram a depender de determinações 

editadas pelas leis que forma concebidas pelos amigos da ordem, das quais essa 

burguesia se servia sem os limites dos direitos iguais das outras classes sociais. Isso 

denotava uma estrutura jurídica onde a liberdade só era colocada na letra da lei, mas 

não praticada. 

Apesar dessas questões essa constituição trouxe o importante dispositivo 

assegurador do direito do trabalho que foi a semente do futuro estado de bem-estar 

social. Além disso pela primeira vez aboliu a pena de morte em matéria política em 

sede constitucional, proibiu a escravidão em todas as terras francesas. 

 

 

4.1.1.10 Convenção de Genebra, 1864 

A convenção de Genebra inaugura o que se entende por hoje de direito 

humanitário em matéria internacional, ou seja, o conjunto de normas e costumes de 

guerra. Tem por objetivo minimizar os danos e sofrimentos de soldados doentes e 

feridos assim como de populações civis atingidas direta ou indiretamente no caso de 
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um conflito bélico. Foi a primeira observação de direitos humanos na ordem 

internacional e foi sistematizado originalmente por Hugo Grócio218 ao tratar sobre 

direto da guerra e da paz no início do século XVIII.  

O conceito lá posto de guerra justa foi perdendo seu valor até o entendimento 

de que um conflito bélico não é juridicamente aceito como solução de um conflito, 

esse direito não pode mais existir pois a guerra em si mesma já é antijurídica e como 

tal, ilícito que não pode ser regulado pelas regras de direito. Infelizmente a prática da 

guerra, em especial as promovidas pelas grandes potências econômicas sejam lá 

quais forem os motivos alegados, ainda é aceita. 

A comissão em Genebra decidiu regras as condutas sobre a forma humanitária 

de se tratar prisioneiros de guerra, feridos em combate, e população civil pela obra de 

Henry Dunant publicada em 1862, que teve ampla repercussão, onde relatou como 

organizou durante a batalha de Solfrerino, três anos antes, entre os exércitos 

austríacos e franco-piemonteses, os serviços de resgate e cuidados de pronto-socorro 

aos soldados feridos de ambos os lados. 

Não obstante, ilícitos internacionais que violam os pactos entre os países 

constituem-se em crime e violam os princípios de direito humanitário e pode, além 

disso, ser configurado como crime de guerra. No julgamento do caso Nicarágua e 

Estados Unidos, no ano de 1986, a Corte Internacional de Justiça reconheceu a plena 

vigência dos “princípios gerias de base do direito humanitário. 

A comissão de Genebra, originária da Convenção de 1864, transformou-se na 

Comissão Internacional da Cruz Vermelha em 1880, e a Convenção de Genebra de 

1864 foi revista em meados do século XX para estender seus princípios aos conflitos 

marítimos conforme a Convenção de Haia de 1907 e aos prisioneiros de guerra 

conforme Convenção de Genebra de 1929. 

 

 

                                            

 

218 Hugo Grócio, Hugo Grotius, 1583 – 1645, foi um jurista a serviço da República dos Países Baixos, 

considerado por muitos o fundador, junto com Francisco de Vitória e Alberico Gentili do Direito 
internacional, de bases no direito natural. 
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4.1.1.11 Constituição Mexicana 1917 

A Carta Maior mexicana teve como fonte ideológica inspiradora a doutrina 

anarco-sindicalista da Rússia, Espanha e Itália, difundida no final do século XIX cujo 

pensamento de seu mentor Mikhail Bakunin era radicalmente oposto à ditadura. A 

consolidação desse ideal em normas constitucionais, no entanto, produziu um efeito 

político diverso do preceituado pois, pela primeira vez na conturbada história do 

caudilhismo mexicano, foi criada e sustentada uma fortíssima estrutura estatal 

independente do chefe de estado, mesmo que a constituição o tenha dotado de 

enormes poderes, muito maiores dos poderes de um presidente democraticamente 

eleito como foi nos Estados Unidos. 

A Constituição Mexicana foi a primeira a atribuir direitos trabalhistas e elevá-los 

à liberdade individual e direito político, o que na Europa só veio a acontecer depois da 

1ª Grande Guerra em 1918 e nessa esteira de pensamento e ações, a Constituição 

de Weimar, cidade alemã sede da Assembleia, no ano de 1919, segui a mesma via e 

absorveu todas as convenções aprovadas na recém-criada OIT – Organização 

Internacional do Trabalho, nesse mesmo ano. 

Importantes garantias foram reconhecidas como a limitação da jornada de 

trabalho, a garantia de assistência ao desempregado, a proteção da maternidade, a 

idade mínima de admissão de empregados nas fabricas e o trabalho noturno dos 

menores de idade na indústria. 

Entre a Constituição Mexicana e a de Weimar eclodiu a Revolução Russa e o 

III Congresso Pan-Russo dos Sovietes, antes mesmo do final da I Grande Guerra, 

adotou a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado que traz com o 

apoio da doutrina Marxista, várias medidas políticas e socioeconômicas adotadas na 

Constituição Mexicana. 

A constituição mexicana foi a primeira a estabelecer a desmercantilização do 

trabalho, ou seja, a proibição de equipará-lo a uma mercadoria qualquer, a uma coisa 

como simples objeto de troca sujeito às leis do mercado de oferta e demanda, 

colocando o princípio da igualdade substancial ente empregados e empregadores na 

relação de trabalho e suas responsabilidades, deslegitimando a exploração mercantil 

do trabalho e da pessoa humana 

Semelhante avanço da proteção da pessoa humana aconteceu com o estatuto 

da propriedade privada onde a constituição estabeleceu a diferença entre propriedade 
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originária de propriedade da nação e a propriedade privada que poderia ser atribuída 

a particulares, retirando assim, da propriedade, seu caráter absoluto e sagrado 

deduzido da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Eis a semente da 

transformação sócio política do continente latino americano rotulada de reforma 

agrária. 

 

 

4.1.1.12 Convenção de Genebra sobre a Escravatura,1926 

Iniciado pelos árabes no século IX, o tráfico de escravos africanos multiplicou 

com a abertura dos entrepostos portugueses na África Ocidental no início do século 

XV com suas diferenças e especificidades pois o tráfico liderado pela sociedade árabe 

era indiscriminado – tanto brancos como negros e nativos tinham sua liberdade 

usurpada de forma violenta e drástica mas sempre com um caráter doméstico, ou 

seja, os escravos serviam as famílias muçulmanas em suas necessidades, diferente 

do que acontecia com os europeus que visavam submetes aos grilhões da escravidão 

somente os negros considerados inferiores e atrelados sempre às forças de trabalho 

do campo, em culturas agroexportadoras, como por exemplo a agroindústria 

açucareira no Brasil, uma das maiores fontes de comércio de escravos da época. 

Até então a servidão de pessoas era consequência de guerras e invasões onde 

os dominados eram postos à serviço dos dominadores, mas nem sempre com trabalho 

manual e menos ainda forçado. A nova forma de escravidão, de caráter empresarial 

e usada como força de trabalho de baixo custo foi inventada no continente americano, 

conforme seus padrões capitalistas e ideologia do lucro máximo na empresa. Assim 

mão de obra escrava era insumo industrial. 

A desatada sangria humana decorrente dessas práticas usuais foi a causa 

definitiva da fragilização do continente africano219 em matéria econômica e no campo 

                                            

 

219 Como explica Fabio Conder Komparato in Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, passim. 
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social, em especial pela fragilização de sua cultura de comunidades patriarcais 

centralizadas. 

No pacto de aliança e amizade entre Inglaterra e Portugal, assinado no Rio de 

Janeiro em 1810 a coroa portuguesa através de seu príncipe regente declarou injusta 

e má política a forma de tratamento dos negros submetidos a comercio como se coisas 

fossem, e proibiu o comercio de escravos, e a ideia foi crescendo até que nos tratados 

de Paz de paris de 1814 e 1815 e as declarações do congresso de Viena de 1822 

reconheciam que o comercio de escravos violava os princípios de justiça e 

humanidade e incentivava os Estados signatários a tomarem medidas próprias para 

reprimir essa conduta. 

Os Tratados de 1831 e 1833 entre a França e Grã-Bretanha, o de Londres de 

1841 e o tratado de Washington de 1862 ocuparam-se da repressão do transporte de 

escravos africanos pelo mar e para tal repressão criaram dispositivos de poderes 

recíprocos de visita, busca e captura de navios aqui conhecidos como navios 

negreiros, ou seja, suspeitos de servir ao tráfico. 

Com sua independência em 1822, o Brasil declarou tráfico como pirataria em 

tratado celebrado com a Inglaterra no ano de 1826, cuja convenção estabelecia que 

o tráfico que se fizesse depois de três anos das ratificações do documento seria 

equiparado à pirataria. Mesmo assim o tráfico ilegal persistiu em nossas terras em 

especial na região nordeste onde, entre outros, o Porto de Galinhas, praia conhecida 

do litoral do estado de Pernambuco que, segundo o folclore local,  adquiriu esse nome 

devido a metáfora usada pelos traficantes ao desembarcar negros, supostamente de 

angola, que depois de meses navegando em condições insalubres, maltratados, 

açoitados e obrigados a trabalhos forçados eram conhecidos por galinhas de angola 

e ao apontar no horizonte o navio identificado com a “carga” os olheiros passavam a 

mensagem que tinha chegado galinha no mercado. 

No ano de 1835 a Inglaterra percebeu o descumprimento reiterado do tratado 

e conseguiu obter do Brasil a aceitação de alguns artigos adicionais aos do texto 

original de 1826. Infelizmente para nossa herança cultural, letra morta o que levou o 

parlamento britânico a votar em 1645 a lei denominada de Jill Aberdeen, que 

autorizava os cruzadores ingleses a apreender os navios negreiros brasileiros, mesmo 

em lato mar, e submetê-los a julgamento perante as Cortes do Almirantado Britânico. 

Umas das justificativas da Grã-Bretanha para esse recurso unilateral e forçado foi a 
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classificação de pirataria ao transporte ilegal de escravos. Infelizmente, somente cinco 

anos mais tarde, na data de 04 de setembro de 1850, quando o Almirantado Britânico 

já tinha ordens de reprimir o tráfico até m nossas águas territoriais e em especial em 

alguns portos conhecidos pelo desembarque do tráfico dos escravos, a Assembléia 

Geral no Rio de janeiro votou a Lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico negreiro e 

estabelecendo severas punições para os infratores e seus navios. 

Mais uma vez a economia intrinsecamente ligada aos direitos humanos, ás 

vezes como causa, as vezes como consequência – com a abolição da escravidão nas 

Américas e o estabelecimento da concorrência das coroas europeias na África, o 

interesse empresarial pelo tráfico negreiro entra em declínio. 

No final do século XIX o tráfico negreiro já tinha sido uma das mais punjentes 

industrias da idade moderna, em especial aos ditadores africanos, perdera muito da 

sua importância no plano mundial. Resultado da evolução das ideias contra a 

escravidão desembocaram na 14ª. Conferência Internacional do Trabalho reunida em 

1930 onde a Convenção no. 29 sobre a Abolição do Trabalho Forçado e em 1953 um 

Protocolo aberto à assinatura ou aceitação dos representantes dos países, na sede 

da ONU na cidade de Nova York emendou a Convenção de 1926 para adaptar as sus 

disposições ao quadro jurídico das Nações Unidas à Corte internacional de Justiça. E 

então em 1957, a 40ª. Conferência Internacional do Trabalho aprovou a Convenção 

n.105 que editou as novas normas contra o trabalho forçado. 

 

 

4.1.1.13 Carta do Atlântico, 1941 

A Carta do Atlântico foi uma declaração de princípios feita pelo presidente dos 

Estados Unidos da América e pelo Primeiro Ministro do Reino Unido no dia 14 de 

agosto de 1941, conhecida como Carta do Atlântico (Atlantic Charter), pois negociada 

na Conferência do Atlântico (cujo codinome era Riviera), a bordo do HMS Prince of 

Wales em Argentia, na Terra Nova, Canada. Foi emitida como declaração no dia 14 

de agosto de 1941 e estabeleceu uma visão Pós-Segunda Guerra Mundial, apesar 

dos Estados Unidos ainda não estarem na guerra. Os participantes esperaram, em 

vão, a adesão da União Soviética, que tinha sido invadida pela Alemanha Nazista em 

1941. Talvez o primeiro documento relevante que precedeu a Organização das 
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Nações Unidas, elaborada no contexto das difíceis relações que permeavam a 

Segunda Guerra Mundial foi pelos estadistas em 14 de agosto de 1941, e 

curiosamente não foi assinada por nenhum dos dois, mas, no entanto, enviada por 

telégrafo à aprovação de seus respectivos governos. O Brasil aderiu aos seus 

princípios em 6 de fevereiro de 1943, e formalmente em 9 de abril desse mesmo ano. 

Em resumo, os oito pontos eram: 

  

"Declaração conjunta do Presidente dos Estados Unidos 
da América, Sr. Roosevelt, e Primeiro Ministro, Senhor 
Churchill, representando o Governo de Sua Majestade do Reino 
Unido, os quais tendo se reunido, julgaram conveniente tornar 
conhecidos certos princípios comuns da política nacional dos 
seus respectivos países, nos quais se baseiam as suas 
esperanças de conseguir um porvir mais auspicioso para o 
mundo. 

Primeiro - Os seus respectivos países não procuram 
nenhum engrandecimento, nem territorial, nem de outra 
natureza. 

Segundo - Não desejam que se realizem modificações 
territoriais que não estejam de acordo com os desejos 
livremente expostos pelos povos atingidos. 

Terceiro - Respeitam o direito que assiste a todos os 
povos de escolherem a forma de governo sob a qual querem 
viver; e desejam que se restituam os direitos soberanos e a 
independência aos povos que deles foram despojados pela 
força. 

Quarto - Com o devido às suas obrigações já existentes, 
se empenharão para que todos os estados, grandes ou 
pequenos, vitoriosos ou vencidos, tenham acesso em igualdade 
de condições ao comércio e às matérias primas do mundo, de 
que precisem para a sua prosperidade econômica. 

Quinto - Desejam promover, no campo da economia, a 
mais ampla colaboração entre todas as nações, com o fim de 
conseguir, para todos, melhores condições de trabalho, 
prosperidade econômica e segurança social. 

Sexto - Depois da destruição completa da tirania nazista, 
esperam que se estabeleça uma paz que proporcione a todas 
as nações os meios de viver em segurança dentro de suas 
próprias fronteiras, e aos homens em todas as terras a garantia 
de existências livres de temor e de privações. 

Sétimo - Essa paz deverá permitir a todos os homens 
cruzar livremente os mares e oceanos. 

Oitavo - Acreditam que todas as nações do mundo, por 
motivos realistas assim como espirituais, deverão abandonar 
todo o emprego da força. Em razão de ser impossível qualquer 
paz futura permanente, enquanto nações que ameaçam de 
agressão fora de suas fronteiras - ou podem ameaçar, - dispõem 
de armamentos de terra, mar e ar, acreditam que é impossível 
que se desarmem tais nações, até que se estabeleça um 
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sistema mais amplo e duradouro de segurança geral. Eles 
igualmente prestarão todo auxílio e apoio a medidas práticas, 
tendente a aliviar o peso esmagador dos armamentos sobre 
povos pacíficos." 

 

 

Nessa Carta do Atlântico, onde os elaboradores eram, um participante de uma 

guerra em curso e o outro prestes a entrar, declaravam que o objetivo comum entre 

eles não era o conflito bélico, mas sim o respeito pelo direito de todos os povos a 

escolherem sua própria forma de governo e ainda de lutar para a restauração dos 

direitos soberanos e de autogoverno para todos aqueles que deles fossem privados 

pela violência. Os signatários dessa Carta se obrigavam por esse pacto internacional 

a promover o iguala cesso de todos os Estados ao comércio mundial e ao suprimento 

de matérias-primas. Declaravam ainda esperar promover a colaboração mundial para 

a melhoria dos padrões de trabalho o progresso econômico e a previdência social. 

Comprometeram-se a procurar uma situação de paz mundial onde todas as 

noções pudessem viver com liberdade e segurança dentro de suas fronteiras, livres 

do medo e da miséria. Esse documento foi incorporado à Declaração das Nações 

Unidas de 12 de janeiro de 1942 onde as 26 potências mundiais aliadas que 

combatiam as chamadas forças do Eixo proclamaram seus objetivos de guerra. Tais 

estados signatários foram declarados como membros originários da ONU cujo 

instrumento de fundação que foi a Carta da ONU foi assinada por 51 países em 26 de 

junho de 1945 ao término da conferência de São Francisco. 

Nessa Carta os direitos humanos foram concebidos como sendo unicamente 

as liberdades individuais220, todavia, um dos propósitos da Organização como se vê 

em seu preâmbulo e fonte de interpretação, é o de “empregar um mecanismo 

internacional para promover o progresso econômico e social de todos os povos. Com 

esse intuito foi criado o Conselho Econômico e Social (ECOSOC), órgão existente no 

quadro da Sociedade das Nações, atribuindo a ela a incumbência de favorecer, entre 

os povos, “níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e 

                                            

 

220 Como se vê da leitura dos artigos 13 e 55 da Carta da ONU. 
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desenvolvimento econômico e social”. A humanidade caminhava nos 

reconhecimentos dos direitos, tateava no escuro, buscava além das posições 

entender as necessidades e chegar aos valores que movem o ser humano, e nessa 

época, não observaram o efetivo direito ao desenvolvimento que só veio ser 

reconhecido mais tarde e, ainda assim, despojado dos necessários instrumentos de 

garantia. 

 

 

4.1.1.14 Carta das Nações Unidas,1945 

A 2ª Grande Guerra de 1939 a 1945 historicamente é explicada como 

consequência da falta de solução dos problemas ocasionados pela 1ª Grande Guerra, 

a falta de solução diplomática pós I Guerra Mundial na Conferência Internacional de 

Versailles gerou o reaquecimento dos ânimos e hostilidades das partes em conflito. 

Ao invés de um arrefecimento geral pelas duras perdas de vidas, as hostilidades 

interrompidas em 1918 voltaram com mais rigor e violência a partir de uma cruzada 

pela recuperação de um orgulho e da exacerbação de um patriotismo nocivo a paz 

mundial. 

Komparato entende que essa interpretação chega até a ser plausível, todavia 

deixa de lado o fato de que o conflito armado de gigantescas proporções iniciado em 

setembro de 1939 com a invasão da Polônia pelas forças da Alemanha Nazista foi 

diferente daquele estopim da I Grande Guerra quando do assassinato de Francisco 

Ferdinando, príncipe do império austro-húngaro, durante sua visita a Saravejo 

(Bósnia-Herzegovina) pelo integrante do grupo revolucionário Sérvio chamado mão-

negra, contrário a influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. O império 

austro-húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia com relação ao crime e, 

no dia 28 de julho de 1914, declarou guerra à Servia. 

Diferente não só pelo número de países envolvidos, mas pela duração mais 

longa e devastadora que a primeira experiência num total de seis anos a partir dos 

primeiros movimentos nazistas e das primeiras declarações oficiais de guerra. Sem 

contar ainda, lembra o autor, da ocupação da Manchúria pelo Japão em 1932 e da 

Etiópia pela Itália em 1935. O cálculo de mortes chega ao espantoso número de 60 

milhões de seres humanos, ou seja, seis vezes mais que o conflito mundial anterior, 
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mas a maior parte de civis, diferente do caso da primeira Guerra Mundial onde a 

maioria de mortos era de militares. 

Em 1945 o número de refugiados era acima dos 40 milhões de pessoas 

deslocadas mais de dez vezes mais que o conflito anterior, mas em especial, a 1ª. 

Guerra mundial, apesar de contar com meios de destruição como tanques e aviões 

de combate, tinha como premissa o avanço de tropas nas linhas clássicas, pela 

conquista de território sem aniquilar ou escravizar inimigos, bem diferente do 

genocídio praticado pelos nazistas e a subjugação de povos considerados inferiores, 

ideia já encontrada na época dos chamados descobrimentos e invasões das 

Américas. 

Outra questão foi a tragédia final do lançamento da bomba atômica nas cidades 

alvos de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, após o término do conflito e a 

realidade que a espécie humana acabara de conquistar o privilégio de destruir toda a 

vida na face da terra – o prenúncio do apocalipse. 

Fato é que alguns espíritos buscaram a necessidade colaborativa dos 

sobreviventes para salvar a humanidade como um todo, colaboração de todos os 

povos para a reorganização das relações internacionais baseadas no respeito basilar 

e incondicional à dignidade humana. 

A ONU - Organização das Nações Unidas difere da anterior Sociedade das 

Nações que tinha como principal preocupação a criação de um tribunal internacional 

de arbitragem e regulação dos conflitos bélicos. No caso da organização criada pós 

2ª Grande Guerra objetivo claro e imediato era colocar conflitos bélicos fora da lei e 

acordo de todos os países do mundo. O Horror trazido pelos estados totalitários 

despertou a consciência de que o respeito aso direitos humanos é fundamental para 

a convivência pacífica entre os homens e as nações. Eis o porquê que A ONU nasceu 

com a vocação de se tornar uma organização da sociedade política mundial, cujas 

ideias iniciais já germinavam na mensagem do presidente Roosevelt ao Congresso 

norte americano em 1941, assim como nas intenções das declarações da Carta do 

Atlântico assinada por ele pelo primeiro ministro britânico Winston Churchill. 

Dizia Roosevelt que os Estados Unidos da América não poderiam permanecer 

indiferentes diante dos assaltos perpetrado pelos países do Eixo (Alemanha, Itália E 

Japão) e traça linhas gerais sobre o esforço de reconstrução do mundo pós-guerra 

fundado em quatro liberdades essenciais: a liberdade de expressão, de religião, de 
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“penúria” ou seja, uma paz sólida e eficaz, e a liberdade para uma libertação do medo, 

reduzindo os armamentos em escala mundial. 

A Carta das Nações Unidas reconhece a existência de um direito de 

autodeterminação dos povos e em cumprimento ao disposto no artigo 68 da Carta, 

em 1946 o Conselho Econômico e Social221 aprovou o estatuto da Comissão de 

Direitos Humanos, composta inicialmente de 54 estados com mandato de dois anos, 

exercendo uma dupla função: a de promoção e a de proteção da dignidade humana 

no mundo. Nessa qualidade de órgão promotor de Direitos Humanos, a Comissão tem 

a função de elaborar o anteprojeto das declarações e tratados internacionais relativos 

a tais direitos, assim aconteceu coma Declaração Universal de Direitos Humanos de 

1948 e com os dois Pactos internacionais de 1966 (PIDESC e PIDCP) aprovados pela 

Assembleia Gera (órgão principal da ONU). 

A função de proteção dos Direitos Humanos exercida pela Comissão de 

Direitos Humanos da ONU tem duas competências específicas, objetos de dois 

procedimentos especiais definidos pelas resoluções número 1.235 do ano de 1967 e 

a de número 1503 de 1970, ambas baixadas pelo ECOSOC – Conselho Econômico e 

Social. A primeira, a de número 1235 tem competência para iniciar ex oficio inquéritos 

sobre situações de violações flagrantes e reiteradas de direitos humanos e adotar um 

sistema de vigilância e informação sobre um país especifico ou um tema em geral em 

diversos países, esses inquéritos podem levar a uma condenação do estado 

responsável. O segundo procedimento regulado pela resolução número 1530, 

examina toda comunicação suscetível de revelar um conjunto de violações flagrantes 

e sistemáticas dos Direitos Humanos cujo denunciante pode ser uma pessoa física ou 

uma pessoa jurídica além dos Estados. 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos foi criado 

com a missão de promover o respeito universal de todos os direitos humanos, 

traduzindo em atos concretos a vontade e a determinação da comunidade 

internacional tal como ela se exprime pelo órgão das Nações Unidas. 

 

                                            

 

221 Por meio de sua Resolução 5.1 de 16 de fevereiro e da Resolução 9.2 de 21 de junho de 1946. 
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4.1.1.15 Declaração Universal de Direitos do Homem,1948. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento marco na 

história dos direitos humanos. Elaborada por representantes de diferentes origens 

jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, a Declaração foi proclamada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948, 

através da Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral da Nações Unidas como uma 

norma geral e comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, 

pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos. Desde sua adoção, em 

1948, a Declaração foi traduzida em mais de 360 idiomas – o documento mais 

traduzido do mundo – e inspirou as constituições de muitos Estados e democracias 

recentes. A Declaração, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos e seus dois Protocolos Opcionais (sobre procedimento de queixa e sobre 

pena de morte) mais o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais e seu Protocolo Opcional, forma a chamada Carta Internacional dos Direitos 

Humanos e uma série de tratados internacionais de direitos humanos e outros 

instrumentos adotados desde 1945 expandiram o corpo do direito internacional dos 

direitos humanos. 

A Declaração não é exatamente um instrumento normativo, pois ela apenas 

aponta valores, sem positivá-los. No entanto, digna de nota como marco histórico no 

reconhecimento universal dos direitos humanos e na sua necessidade de defesa, ela 

deve ser digna de nota visto sua importância, na medida em que é considerada como 

código de ética e plataforma comum de ações para todos os governos de todos os 

povos, na medida em que afirma uma ética universal – consagra um consenso sobre 

valores de cunho universal a serem seguidos por todos os Estados. Além disso, é o 

primeiro instrumento a apresentar a fusão dos discursos liberal e social do cidadão. 

Não menos, ela inaugura o sistema global de proteção desses direitos, ao lado do 

qual já se delineava o sistema regional de proteção, nos âmbitos europeu, 

interamericano e africano. 

Durante a  sessão  de  16  de  fevereiro  de  1946  do  Conselho Econômico e 

Social (ECOSOC) das Nações Unidas ficou determinado que a Comissão de Direitos 

Humanos, ainda a ser criada, deveria desenvolver os trabalhos em três distintas 
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etapas – a primeira delas seria a de elaborar uma declaração de direitos humanos 

conforme o disposto no artigo 55 da Carta das Nações Unidas, depois deveria ser 

produzido um documento juridicamente mais vinculante do que uma mera declaração 

que deveria ser tratado nos moldes de uma convenção internacional que obrigasse 

os países signatários a seu cumprimento e, finalmente, numa terceira etapa, criar um 

sistema, uma maquinaria adequada para assegurar o respeito aos direitos humanos 

e tratar os diversos casos de violação. 

EM 18 de julho de 1948 a primeira etapa – a elaboração da declaração 

universal foi cumprida, aprovada pela Assembleia Geral da ONU (seu órgão máximo) 

em 10 de dezembro do mesmo ano, dada a urgência do sistema de reconhecimento 

dos direitos humanos. Assim como os Pactos Internacionais que regularizam o 

sistema da Declaração e positivam os direitos humanos na ordem internacional. 

Todavia a terceira etapa de maquinaria adequada para assegurar o respeito aos 

direitos humanos e tratar os diversos casos de violação ainda está em construção e 

adaptação. O que existe é um procedimento de reclamações junto à Comissão ou à 

Corte de Direitos humanos das Nações Unidas objeto de um protocolo facultativo ao 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP). 

Fato é que a Declaração Universal de Direitos Humanos, como depreendemos 

da leitura de seu preambulo, foi redigida sob o impacto que as atrocidades da II 

Grande Guerra causou no espírito do homem. Aprovada por unanimidade, mas com 

várias abstinências como as do bloco soviético e Arábia Saudita, mostra que o 

reconhecimento e a própria identificação do que é um direito humano é uma 

construção histórica e cultural da humanidade a passos lentos e cuidadosos. O 

reconhecimento mundial por todas as nações e povos da igualdade, da liberdade e da 

fraternidade, apesar de suas crenças e seus deuses, sua fé e sua forma e tipo de 

governo e apesar de suas diferenças culturais mostra um movimento no sentido de 

um entendimento mundial contra uma eliminação nuclear da vida na terra. 

A cristalização desses valores em interesses reais e desses interesses em 

posições de um Estado que assegure e efetive esses direitos não só em âmbito 

doméstico, mas também em âmbito regional e mundial ficou consignado na 

Declaração assim como a atuação de forma progressiva, na medida das capacidades 

máximas de cada Estado, tanto no plano nacional como no internacional, como fruto 

de um esforço sistemático de educação para os direitos humanos. 
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A força jurídica desse documento, deveria ser máxima, declarar que todos os 

homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos e que são dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, 

naquele momento pós guerra, onde o mundo conheceu o máximo de desumanidade 

nas ações de governos totalitários e de governos democráticos que dizimaram 

Hiroshima e Nagasaki foi um grito de socorro e o nascimento de uma ideologia a favor 

da vida sustentável do ser humano. Hoje é valor universal reconhecido por todos os 

povos, apesar de que, tecnicamente, a declaração é uma mera recomendação que a 

Assembleia Geral da ONU faz a seus membros dada as dificuldades culturais de 

vincular esse documento às legislações dos Estados signatários. 

Esse entendimento, todavia, como muitos autores consagram, pecam pelo 

excesso de formalismo pois hoje reconhecemos em toda parte que a vigência dos 

direitos humanos independe de sua declaração em constituições, leis ou tratados 

internacionais exatamente porque estamos diante da dignidade humana, um dia 

esquecida, mas depois das tragédias da 2ª. Guerra Mundial e em especial do medo 

de que a destruição de toda vida no planeta dependa da vontade de um ou outro 

governante, necessário se faz o respeito máximo à dignidade da pessoa humana em 

todas as ações organizadas individuais, coletivas, sociais, nacionais e internacionais, 

mesmo que exercida contra poderes instituídos, oficiais ou não. 

A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 representa o ponto 

máximo de um processo ético que levou à necessidade de reconhecimento 

internacional a igualdade essencial de todo o ser humano em sua dignidade de 

pessoas, ou seja, como fonte de valores, de todos os valores, independente de raça, 

cor, credo, sexo, língua, nome, sobrenome, nascimento, casta ou qualquer outra 

forma de categorizar a desigualdade. 

Esse reconhecimento universal da igualdade humana só foi possível no final da 

2ª. Grande Guerra, os ânimos não se acalmaram no primeiro desastre humano 

mundial, foi necessário um segundo, de proporções maiores e de maldade infinita 

desumanizadora para provar que não existe raça superior nem pelo sangue, nem pelo 

local de nascimento ou cor da pele e dos olhos, nem que existe uma cultura melhor 

ou superior e que isso apenas colocou em risco a sobrevivência da raça humana. No 

segundo de seus considerandos do preâmbulo, a Declaração explicita as quatro 

liberdades proclamadas pelo discurso do Então presidente americano Franklin 



287 

 

Roosevelt e ressaltamos: "o advento de um mundo em que os homens gozem de 

liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da 

necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum. 

Podemos chamar de princípios axiológicos do documento, declarados já em 

seu artigo 1, a liberdade, igualdade e a fraternidade cuja formação histórica remonta 

à tríade da Revolução francesa, mas sua consagração oficial em textos jurídicos 

aconteceu paulatinamente. A já mencionada Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789 e a Bill of Wright mencionam os direitos de liberdade e de igualdade, 

mas não o de fraternidade que era mais tido como uma virtude cívica do que como 

norma jurídica. Fraternidade como norma de direito e princípio axiológico formador do 

tríptico francês só aconteceu na segunda República Francesa de 1848 

A igualdade como princípio essencial ao ser humano acima de qualquer 

diferença biológica e cultural que nos distinguem é afirmada no artigo 2 da Declaração 

e a isonomia, ou seja, a igualdade perante a lei é proclamada em seu artigo VII. Ferir 

a dignidade da pessoa humana é justamente atentar contra esses valores de 

igualdade e isonomia perante um sistema normativo, sob pretexto de diferente etnia, 

cultura, gênero, costumes, fortuna patrimonial ou forma de se expressar que não são 

deficiências de um povo, mas sim fontes de valores positivos e, dessa forma, essas 

diferenças devem ser protegidas e estimuladas. 

Hannah Arendt222 ao refletir sobre a trágica experiência dos totalitarismos do 

século XX coloca que a privação das qualidades concretas do ser humano, ou seja, 

tudo o que forma sua identidade nacional e cultural, tornam-no uma frágil abstração 

de sorte que a dignidade da pessoa humana não pode ser reduzida à condição de 

puro conceito. Na Declaração de 1948, o princípio da liberdade compreende tanto a 

dimensão política quanto a individual pois reconhecidamente complementares e 

interdependentes pois sem a liberdade política a liberdade individual não passa de 

demagogia a Estados totalitários e autoritários.  

O princípio da solidariedade está na base dos direitos econômicos e sociais, 

reconhecido na Declaração Universal do Direitos do Homem nos artigos XXII a XXVI 

                                            

 

222 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo.Trad.Roberto raposo – São Paulo: Cia das 

Letras, 2012. 
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como exigências elementares de proteção às classes ou grupos sociais menos 

favorecidos e de certa forma mais fracos ou com necessidades especiais como o 

direito à seguridade social, ao trabalho, ao contrato de trabalho, à sindicalização e à 

proteção contra o desemprego, e, em especial, a proibição absoluta da escravidão. 

As grandes etapas históricas de tomada de consciência do conceito de pessoa 

e da sua importância como fundamento de todo o universo ético-jurídico em torno 

desse princípio fundamental de preeminência do ser humano no mundo como fonte 

de todos os valores é o caminho que nos leva à capacidade de julgar as novas 

questões ético-jurídicas suscitadas pelo incessante e veloz progresso técnico. 

Assim, por exemplo, a descoberta do denominado “código genético” e o 

mapeamento do genoma humano. Se o genoma humano constitui patrimônio da 

humanidade como afirma a Declaração Universal sobre o Genoma Humano aprovada 

pela UNESCO223 em 1997, temos que ninguém pode reivindicar direitos de 

propriedade intelectual sobre as sequências desse genoma como se tenta fazer desde 

1991 segundo o mais vulgar e destruidor espírito capitalista. Por outro lado, se cada 

um de nós possui uma individualidade genética, as práticas de clonagem humana são 

contrárias à dignidade humana em geral como colocado no artigo 11 do mesmo texto. 

Pela mesma razão o direito deve proteger a confidencialidade de dados genéticos 

associados a um indivíduo identificável caso contrário seria uma inadmissível 

intromissão na intimidade da pessoa humana. Com base na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem de 1948 as Nações Unidas adotaram três convenções 

internacionais distintas sobre as liberdades individuais clássicas e reconhecimento 

dos direitos políticos – a de 1952 que regula direitos políticos das mulheres 

reconhecendo a igualdade entre os sexos, a de 1962 sobre o consentimento para o 

casamento, idade mínima e registro e a última em 1965 sobre a eliminação de todas 

as formas de discriminação racial. 

Em seu artigo II a Declaração Universal dos Direitos do Homem traz a 

afirmação jurídica que todos os homens são iguais, sem qualquer distinção, não se 

                                            

 

223 Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/ 
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tolera em nenhum lugar do mundo tratamento discriminatório ou preconceituoso. 

Trata-se da busca de uma igualdade material ou substancial objetivando mesmas 

condições e oportunidades para uma vida digna, donde surgem as ações afirmativas 

(affirmative actions) que buscam eliminar as desigualdades sociais. Declaração de 

Direitos Humanos é fonte dos direitos humanos, fonte formal universal formada pelo 

acordo formal de todos os povos ali representados, uma representatividade real onde, 

de 51 países representados, 43 assinaram o documento, A dúvida resta sobre o 

porquê não foi unanimidade. Não pelo fato de que esses 08 países, na maioria do 

bloco soviético, não aceitarem os direitos humanos. A abstenção do voto se deu por 

razões de diferenças ideológicas sobre as ideologias econômicas da época e a 

vergonha recai sobre esses representantes incapazes de admitir valores muito mais 

importantes que a rixa ideológica clássica comunista e capitalista. Mas fugindo dessa 

explicação maniqueísta do porquê das abstenções e analisando a discordância 

fundamental podemos chegar, o que requer um estudo político que aqui não cabe, 

sobre as estratégias diplomáticas de voto e decisões nas Nações Unidas e 

lembrarmos que a Arábia Saudita também se absteve e não é parte do bloco soviético, 

nem comunista, trata-se de uma monarquia absoluta, de forma que o rei não é apenas 

o Chefe do executivo do Estado, mas também do sistema de governo monarquista. A 

lei básica desse país, adotada em 1992, declarou que Arábia Saudita é uma 

monarquia governada pelos filhos e pelos netos do rei Abd Al Aziz Al Saud. O país 

tem mostrado um profundo desprezo pelos direitos humanos. Em 2005 foram 

convocadas as primeiras eleições municipais daquele país, mas transtornadas. 

Apesar de seu regime absolutista a Arábia Saudita é o principal aliado muçulmano 

dos EUA na região e seu Legislativo não existe, assim como não existem partidos 

políticos representativos nem Constituição em vigor e o Rei governa de acordo com 

sua própria interpretação da Sharia, a "lei sagrada" do islamismo, e os costumes. 
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Pactos após Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

4.1.1.16 Sobre genocídio,1948 

Convenção para a repressão do crime de genocídio, 1948. O genocídio no 

século XX, anteriormente ao desfecho da 2ª Grande Guerra ainda não tinha se 

revelado, mas em seu encerramento, o assassinato e a crueldade do no morticínio 

levado a cabo pelo Estado Nazista, dizimou milhões de pessoas pertencentes à 

oposição política ou a minorias étnica, o que provocou enorme impacto nas Nações 

Unidas, logo nos primeiros anos de sua existência. 

O extermínio em massa de grupos humanos praticado com objetivos políticos,  

já  havia  ocorrido em 1915,  como  medida  de  guerra, que o governo  otomano 

decidiu e decretou a deportação  de  toda a população  localizada na  Anatólia Oriental,  

sob a acusação de ligações com as inimigas que operavam no Cáucaso que atingiu  

entre 2 e milhões de pessoas, das quais apenas um terço sobreviveu aos massacres 

operações  de  deportação, e em 1932 a execução constante e habitual por quase 10 

anos ininterruptos, na política  de  coletivização  da agricultura  soviética, onde Stalin 

ordenou o cerco militar de toda a zona agrícola da Ucrânia exigindo todos os estoques 

de alimentos guardados pelos cossacos da região e isolando-a militarmente, 

provocando a fome de seu próprio povo  objetivos  políticos. 

O genocídio como crime internacional foi reconhecido pelo estatuto do tribunal 

militar de Nuremberg que julgou os criminoso de guerra nazistas em 1945 e definiu os 

crimes contra a humanidade o assassínio, o extermínio, a redução à condição de 

escravo, a deportação e todo ato desumano cometido contra a população civil antes 

ou depois da guerra, bem como perseguições por motivos políticos e religiosos, 

definição essa que foi reproduzida no estatuto do tribunal militar de Tóquio no 

julgamento dos crimes de guerra japoneses. 

A criminalidade desses atos de genocídio não se liga necessariamente ao 

estado de guerra como entende as Nações Unidas, tal como era no tribunal de 

Nuremberg, nem a motivações determinadas ou específicas e em 1968 a Assembleia 

geral das Nações Unidas aprovou o texto de uma Convenção internacional sobre a 
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imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade como 

genocídio e apartheid mesmo que não entendidos como crimes em seus sistemas 

normativos internos dos Estados onde foram cometidos. 

Para a Convenção de 1948, o genocídio é um crime autônomo, não vinculado 

necessariamente a uma situação de guerra, externa ou civil, e o sujeito ativo do crime 

tanto pode ser um governante, um funcionário público ou um particular. Infelizmente, 

a Convenção atribui competência para o julgamento dos atos de genocídio aos 

tribunais dos Estados em cujo território o crime foi cometido, crime esse tipicamente 

coletivo, praticado exatamente sob a égide de governos totalitários criminosos o que 

impede os tribunais desses Estados de sequer reconhecer a sua existência. 

 

4.1.1.17 Convenções sobre a proteção das vítimas guerra 

Convenções de Genebra de 1949 sobre a proteção das vítimas de conflitos 

bélicos, 1949. O direito de Genebra, um dos ramos do direito internacional 

humanitário, está em um compêndio de quatro convenções internacionais assinadas 

na cidade de Genebra no dia 12 de agosto de 1949 (2: Publicadas no Brasil através 

do Decreto n. 51.691 no ano de 1963) e tratam da proteção dos enfermos e feridos 

em guerras terrestres; da proteção de feridos, enfermos e náufragos nas guerras 

navais; do tratamento dado aos prisioneiros de guerra; e por último da proteção da 

população civil vítima de conflitos bélicos.  

Incorporam ao direito humanitário as lições duramente aprendidas da trágica 

experiência dos conflitos armados ocorridos na Ásia, África e Europa ao longo de trinta 

anos e durante a II Grande Guerra que envolveu cada vez mais a população civil como 

alvo ou como combatentes em forças de resistências ao invasor, além de todas as 

vítimas indefesas dos bombardeiros em centros civis e urbanos.  

 

 

4.1.1.18 Convenção europeia de direitos humanos,1950 

Celebrada na cidade de Roma em 1950, a Convenção para a proteção dos 

Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais foi elaborada no Conselho da 

Europa – organização representativa dos países da Europa Ocidental para proteger 
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os direitos humanos e fomentar o progresso econômico e social. Um Protocolo 

Adicional à Convenção adicionou uma declaração sobre a proteção do direito à 

propriedade, à instrução e às eleições livres, quase repetindo o que já existia desde a 

Constituição de Weimar de 1919. 

Em 1961, todavia, foi celebrada e Turim uma Carta Social Europeia declarando 

novos direitos como o à igualdade de possibilidades e de tratamento em matéria de 

emprego e profissão, direito dos trabalhadores à informação e de participarem da 

melhoria de condições de trabalho e do ambiente de trabalho. 

 

 

4.1.1.19 Pactos Internacionais de direito humanos,1966 

Em 16 de dezembro de 1966, o órgão das Nações Unidas – Assembleia Geral, 

adotou dois pactos internacionais de direitos humanos que desenvolveram e 

colocaram sob forma normativa o conteúdo da Declaração de 1948. Vencido o 

primeiro passo de construir o texto e colocá-lo sob a forma de Declaração, o que para 

alguns entendimentos ainda não vincula solenemente o país que assume essas 

responsabilidades, os pactos vem em boa hora para afirmar um instrumento 

internacional vinculante e obrigacional entre todas as partes. 

O chamado PIDCP – Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o 

PIDESC: Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos Sociais e Culturais224 foram 

elaborados nesse segundo momento, divididos para uma melhor interpretação e pelo 

fato de que parte dos países não aceitavam um só instrumento com medo de perder 

sua autonomia socialista em prol de um documento considerado por eles tipicamente 

capitalista. 

Ao PIDCP, o pacto sobre os direitos civis e políticos, aceitos por todos os países 

sem distinção, foi acrescido um Protocolo Facultativo que atribui ao Comitê de Direitos 

Humanos instituído pelo próprio Pacto competência para receber e processar 

                                            

 

224 Ratificados pelo Brasil pelo Decreto Legislativo n. 226 de 12 de dezembro de 1991 e promulgados 

pelo Decreto n. 592 de 06 de dezembro de 1992. 



293 

 

denúncias formuladas por Estado, pessoas físicas ou jurídicas com esse objeto, 

contra qualquer dos outros Estados Parte do Pacto, institucionalizando assim, ou 

como querem alguns autores, positivando o procedimento de defesa dos direitos 

humanos, o que, por consequência, dava início à terceira etapa relativa a criação de 

mecanismos de garantia e execução de mecanismos de sanção às violações aos 

direitos humanos.  

Fato é que a atuação desse Comitê de Direitos Humanos restringe-se aos 

direitos civis e políticos, por alguns denominados de direitos de primeira geração ou 

dimensão dos direitos humanos e, mesmo assim, não possui esse Comitê poderes 

para formular juízo de condenação do Estado responsável e, ao contrário do que 

previa a Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950, sua competência para 

formular tais denúncias depende do reconhecimento expresso do Estado violador dos 

direitos humanos. 

A elaboração de dois tratados ao invés de somente um foi resultado de um 

compromisso diplomático onde as potências ocidentais insistiam no reconhecimento 

das liberdades individuais clássicas protetoras da pessoa humana contra os abusos 

e inferências dos órgãos estatais, conhecidas como primeira dimensão dos direitos 

humanos que exigem uma não ação dos Estados, ou seja uma conduta negativa no 

sentido de não coibir esses direitos individuais e, por seu lado, os países do bloco 

comunista assim como os jovens países africanos defenderam o reconhecimento dos 

direitos sociais e econômicos que tem por objetivo políticas públicas de apoio a grupos 

ou classes desfavorecidas, deixando em segundo plano as liberdades individuais. 

Essa querela foi resolvida separando o Pacto em dois instrumentos de acordo 

internacional distintos e limitando a ação fiscalizadora do Comitê de Direitos Humanos 

apenas na competência dos direitos civis e políticos deixando claro que os direitos 

que tivessem por objeto ações estatais seriam realizadas, progressivamente, até o 

máximo dos recursos disponíveis de cada Estado225 

Apesar dessa solução de divisão dos pactos em dois o conjunto de direitos 

humanos formam um todo único e indivisível, como todo o direito, e para não restarem 

                                            

 

225 Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), artigo 22 alínea 1. 
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duvidas a Resolução n º 32/120 da Assembleia Geral da Onu de 1968 e confirmada 

pela Conferência Mundial de Direitos Humanos de 1993 no documento denominado 

Declaração de Viena. Essa unidade essencial dos direitos humanos (Declaração e 

Pactos), portanto, é jovem, com menos de cinquenta anos e já se consubstancia em 

um direito ao próprio desenvolvimento humano, tanto no plano nacional como no plano 

internacional, trata-se de um esforço conjunto e contínuo de reconhecimento, em um 

amplo processo de natureza econômica, social, cultural e política cujos principais 

obstáculos são sua própria negação e não reconhecimento. 

Enquanto ambos os pactos internacionais foram aprovados de forma unanime 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a aprovação do Protocolo teve dois votos 

contrários e trinta e oito abstenções, provenientes não só de países comunistas e da 

maioria dos países asiáticos, africanos e árabes como também do conjunto dos países 

da Europa Ocidental. Os comunistas viam suspeição possibilidade de o Comitê de 

Direitos Humanos interferir em assuntos considerados da competência interna de 

cada Estado e os países da Europa Ocidental entenderam que já se achavam 

vinculados à rígida ação fiscalizadora e julgadora, mais forte e mais presente dos 

órgãos criados pela Convenção Europeia de Direitos Humanos. 

No dia 15 de dezembro de 1989 a Assembleia das Nações unidas aprovou um 

segundo Protocolo Facultativo ao Pacto sobre Direitos Civis e Políticos tendente à 

abolição da pena de morte, passo fundamental para a caracterização de aceitação do 

direito à vida e da liberdade da pessoa humana. Omisso nos Pactos de 1966 (tanto 

PIDESC como PIDCP) pois matéria sensível entre os blocos capitalistas e comunistas, 

o direito à propriedade privada só constava na Declaração da Virgínia e na da 

Revolução Francesa, documentos do século XVIII, isso pois os países do bloco 

soviético resistiam a reconhecer a propriedade como direito humano e mais, como 

direito fundamental nas normas jurídicas internas pois enfrentavam, segundo eles, 

normas fundamentais dos princípios do comunismo. Todavia, na segunda metade do 

século XX a propriedade privada já havia deixado de ser o grande instrumento de 

segurança econômica dos indivíduos diante do poder estatal absoluto vez que, ao 

lado desse poder absoluto surgiu um novo príncipe, um novo rei absoluto – o 

capitalismo, incontrolado, gerador do filho mais pródigo e ameaçador, o capitalismo 

financeiro. Além disso em todos os países não comunistas, pós grande depressão de 

1929, entendeu-se que uma das funções primordiais do Estado era a de garantir por 
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meio do pleno emprego e suas garantias, das prestações de caráter social como 

saúde, previdência e assistência social aquela liberdade de vontade e atuação que o 

presidente Roosevelt fez referência em sua mensagem sobre o estado da União, de 

06 de janeiro de 1941, à época, estimava-se que a propriedade já não exercia o antigo 

papel de garantia contra a insegurança econômica, isso antes do retorno do 

liberalismo econômico. 

O Brasil ratificou o Pacto Internacional sobre Desenvolvimento Econômico e 

Social em 24 de janeiro de 1992, obrigando-se a promover e garantir todos os direitos 

promovidos no Pacto, tanto para adoção de políticas públicas e programas, quanto 

para promover ações compatíveis com sua efetivação para todos os seus cidadãos. 

Diante da inércia do Governo Federal, a sociedade civil organizada foi quem primeiro 

teve a iniciativa de informar ao Comitê sobre a situação dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais no país que apresentou seu primeiro informe ao Comitê de 

Desenvolvimento Econômico e Social e, somente, em 2001. 

Em contrapartida ao informe de 2001, a sociedade civil, por meio da Plataforma 

Brasileira de Direitos Econômicos Sociais e Culturais (Dhesca Brasil226), apresentou 

em 2003 um novo Contra-informe ao referido Comitê, para contestar alguns fatos 

levantados pelo governo federal e para apresentar novos dados sobre a realidade 

brasileira. Após cuidadosa análise dos informes, o Comitê Direitos Econômicos 

Sociais e Culturais (Comitê DESC) emitiu em maio de 2003 observações conclusivas 

acerca do cumprimento do PIDESC pelo Estado Brasileiro, incluindo recomendações 

e sugestões para sua efetivação. 

Fato é que a sociedade civil deve possuir instituições fortes e eficazes e deve 

monitorar constantemente as ações do Estado, a fim de verificar se o Brasil está 

cumprindo as recomendações e sugestões propostas pelo Comitê DESC e de outros 

Comitês das Nações Unidas, esse monitoramento só é possível pela sociedade civil 

organizada e comprometida com os direitos humanos e é feito por meio do Informe 

Alternativo, instrumento fundamental para a garantia dos direitos contidos no PIDESC. 

                                            

 

226 http://www.plataformadh.org.br 
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Trata-se de mais uma forma de se exercer pressão para cobrar do Estado ações de 

promoção dos direitos humanos no Brasil. 

Obrigação também é fonte, fonte de segundo grau segundo a doutrina.  

Obrigação é o que o credor tem direito de exigir pelo devedor – é a prestação de uma 

ação afirmativa onde alguém deve a outrem que tem direito de exigir para sua 

efetividade. Uma obrigação assumida pelo Estado como toda obrigação, é um modelo 

jurídico, portanto é uma fonte material. Sendo a obrigação modelo jurídico, o Pacto é 

um contrato internacional celebrado a todos os seus signatários, revestido de uma 

solenidade, essencial na matéria das fontes formais  caracteriza-se por ser um código 

de obrigações ao qual o Estado que adere, livremente, se compromete fazer e deixar 

de fazer em certas e determinadas circunstâncias de direito e de fato, isso porque 

quando o Estado parte assina num momento preambular, e depois ratifica o acordo, 

efetiva os compromissos assumidos na assinatura. 

O referido Pacto entrou em vigor em 23 de julho de 1976, sob o ponto de vista 

da categoria da vigência – após atingir o número mínimo de 35 membros signatários 

do pacto, essencial, como acordado por todos, para a efetivação de sua positividade. 

Ora, se pacto é relação jurídica –um acordo de vontades válido e eficaz – minha 

vontade que permanece livre, pode dizer qual é o limite da minha adesão, ou seja a 

restrição. No momento da adesão ao pacto, por meio do compromisso feito após a 

assinatura inicial, que é denominado de ratificação, a parte manifesta em relação a 

todos, a sua vontade expressa e consignada, de cumprir a obrigação contratada, ou 

seja, aderindo ao acordo de vontades. A convenção de Viena permite a adesão com 

restrições tem a mesma validade daquele que aderiu “in totum” -  não se pode alegar 

contra o estado parte pontos com os quais, ad initio, a parte e não concordou.  

Em relação às restrições temos que a declaração de restrição é um critério de 

interpretação. Ora pacto é um objeto de uma arquitetura política, muito sutil, assim na 

declaração que a maioria perfaz assinando, no caso de alguma incongruência do 

pacto à realidade do Estado, admite-se a restrição. Caso não corresponda à realidade 

como por exemplo em Cuba que declara que os seus cidadãos têm seus direitos 

garantido graças à revolução, ou seja, não por meio de pacto e sim por meio de 

imposição de uma vontade contra a outra, não é o pacto que garante os direitos do 

homem em cuba, mas sim a revolução. Mas difícil colocar a revolução como fonte de 

direito, talvez somente em Trotsky que tinha o ideal de revolução permanente. Os 
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direitos humanos são uma nova forma de interpretação do mundo e das categorias de 

pensamento do direito que já foi um instrumento de opressão e de discriminação nas 

épocas antigas e nas totalitaristas que categorizando o mundo, rebaixava pessoas à 

categoria de coisas de objetos, discriminando e selecionando quem era digno da mera 

coisa ou escravo, ou mulher, ou não cidadão. Os Direitos Humanos vêm para mudar 

isso e trazer uma luz de humanidade para os seres humanos. 

Apesar de ter sido aprovado em 1966 pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, só entrou em vigor dez anos depois, em 1976, tendo em vista que somente 

nessa data alcançaram o número de 35 ratificações necessárias para tanto, requisito 

formal de alguns pactos vincular um número determinado de ratificações para entrar 

em vigor. Foi ratificado pelo Brasil em 1992 e reconhece um catálogo de direitos civis 

e políticos mais extensos que a própria Declaração Universal de Direitos Humanos de 

1948, como por exemplo, os direitos de não ser preso em razão de descumprimento 

de obrigação contratual, o direito da criança ao nome e à nacionalidade, o direito à 

auto-determinação, entre outros. Isso porque tais disposições específicas puderam 

ser elaboradas somente após a concordância geral do reconhecimento e defesa de 

direitos humanos pela Declaração de 1948. 

As disposições do PIDCP apresentam a característica pactuada da auto 

aplicabilidade, não dependendo de implantação progressiva como é o caso do outro 

pacto – PIDESC. Esse pacto de direitos civis e políticos permite, excepcionalmente, a 

derrogação temporária dos direitos que enuncia como na declaração de estado de 

sítio e as obrigações dos Estados-partes são tanto de natureza negativa como a de 

não torturar como positiva como a de prover um sistema legal eficiente para responder 

às violações de direitos. O pacto fixa aos Estados-partes a obrigação de enviarem 

relatórios sobre as medidas legislativas, administrativas e judiciárias que estão 

adotando para efetivação dos direitos pactuados e das obrigações assumidas no 

documento, relatórios estes são analisados pelo Comitê de Direitos Humanos. 

O Pacto, para garantir um acesso maior, fixa também a sistemática das 

comunicações interestatais, ou seja, um Estado-parte pode alegar haver um outro 

Estado-parte incorrido em violação dos direitos enunciados. 
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4.1.1.20 Convenção Americana de Direitos Humanos,1969 

Essa Convenção foi aprovada na conferência que tomou lugar na cidade de 

San Jose da Costa Rica em 22 de novembro de 1969 e por isso é também conhecida 

pelo nome de Convenção de San Jose da Costa Rica, Aprovada  na  Conferência  de  

São  José  da  Costa  Rica que reproduz a maior parte das declarações de direitos 

constantes no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e se aproxima 

da Convenção Europeia de Direitos Humanos quando trata da competência para 

supervisionar o cumprimento de suas disposições e julgar os litígios referentes aos 

direitos nela declarados. 

O estado brasileiro aderiu à convenção em 1992 e foi aqui promulgada pelo 

decreto n º 678 de 06 de novembro de 1998 quando o Congresso Nacional aprovou a 

solicitação de reconhecimento da competência obrigatória da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos para fatos ocorridos a partir desse reconhecimento. 

Novidade sobre a interpretação internacional de normativa ocorre aqui no 

embate entre disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos e as do 

Protocolo Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ou seja, na 

vigência simultânea de vários sistemas normativos nacionais ou internacionais, ou na 

vigência de vários tratados internacionais – aplica-se a essas disposições o princípio 

da prevalência dos direitos mais vantajosos para a pessoa humana – sempre aquele 

que protege de melhor forma o ser humano. 

 

 

4.1.1.21 Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural,1972 

 

Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural,1972. 

Trata-se aqui do primeiro documento normativo internacional que reconhece e 

estabelece um “direito da humanidade” cujo objeto são bens que pertencem a toda a 

humanidade e assim não são objeto de apropriação individual ou particular e, nessa 

medida, os Estados são apenas administradores desses bens, administradores 

fiduciários, e como tais, devem informar e prestar contas sobre esses bens não só em 

âmbito doméstico mas também internacional, sobre qual o estado em que encontram 

e risco de degradação. 
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Patrimônio cultural e natural da humanidade são valores culturais a serem 

preservados, valores criados diretamente pelo homem e preconizados pela sua 

importância cientifica, ética e estética. O movimento internacional de preservação do 

meio ambiente teve início a partir da assinatura dessa convenção na Conferência 

Internacional sobre o meio ambiente humano, em Estocolmo, sob o patrocínio das 

Nações Unidas.  

 

 

4.1.1.22 Carta africana, 1981 

Carta africana dos direitos humanos e dos direitos dos povos, 1981. 

A novidade trazida por esse documento normativo foi afirmar que os povos são 

também titulares dos direitos humanos tanto internamente com no plano internacional, 

pois até essa Carta Africana só havia o reconhecimento do direito dos povos à 

autodeterminação garantida pelos pactos internacionais de 1966. 

Essa Carta Africana, na esteira da Declaração Universal dos Direitos do Povos 

aprovada em Argel no ano de 1976, vai mais além, e afirma o direito dos povos à 

existência, à livre disposição de suas riquezas e recursos naturais, ao 

desenvolvimento, à paz e à segurança, assim como à preservação de um meio 

ambiente sadio. É claro que todos esses direitos coletivos, para serem reconhecidos 

no plano lógico, mesmo antes de sua vigência efetiva, exigem um mínimo de precisão, 

não apenas quanto ao sujeito, mas também quanto ao objeto – o conceito de povo, 

no direito internacional, ainda não alcançou uma definição consensual. A dificuldade 

maior e a o fato de ser ignorado, ainda, um procedimento formal de reconhecimento 

das identidades dos povos. 

Ademais, há uma certa variação terminológica a esse respeito nos documentos 

internacionais como por exemplo na Carta das Nações Unidas que inicia com a 

afirmação: “ nós, os povos das Nações Unidas...” sem esclarecer a diferença entre 

povo e nação. Sob evidente inspiração da Declaração de Independência Americana 

trata de “povos” no sentido de população de seres humanos unida para um acordo 

mundial em prol do reconhecimento dos direitos humanos. Mas em seu artigo 1 a 

Carta inclui no rol de propósitos das Nações Unidas desenvolver relações amistosas 

entre as nações baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e 
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autodeterminação dos povos. E o termo “povo” também aparece em vários 

dispositivos referindo-se a territórios sem governo próprio e ao sistema internacional 

de tutela como em seu artigo 73 quando fala “cujos povos não tenham atingido a plena 

capacidade de se governarem a si mesmos”, ou: “com o devido respeito à cultura dos 

povos interessados” e mesmo: “[...] aspirações políticas dos povos”. Parece, no 

entanto, que há uma diferenciação no artigo 80, 1 quando diz “direitos de qualquer 

Estado ou povo”, de onde podemos concluir que povo não se constitui 

necessariamente em Estado, embora possa sempre titular de direitos. 

Para considerações hermenêuticas, aqui, o mais prudente e adequado é a 

regra do razoável, ou seja, considerar o termo povo como uma noção variável de 

acordo com o caso que pode ser população de uma colônia ou território ocupado, 

assim como pode ser a totalidade de cidadãos de um estado, um grupo minoritário de 

um Estado, uma minoria com características especiais ou outra acepção de povo que 

se diferencie do Estado por necessidades de caracterização ou identificação e 

reconhecimento de direitos humanos. 

Assim, mesmo em se tratando tecnicamente de um povo como uma unidade 

juridicamente não autônoma, porem identificável por sua especial característica, o 

problema da representatividade é resolvido pela substituição como o Próprio Comitê 

de Direitos Humanos criado pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 

1966 admite. 

A grande dificuldade para a efetivação de um direito identificado e garantido 

nos Pactos, com por exemplo o direito ao desenvolvimento, está na ausência de 

mecanismos jurídicos de garantia, apesar do fato de que a vigência de um direito 

humano reconhecido e declarado não de pende da existência de um instituto que 

garanta sua aplicação plena. Essas garantias são elementos adjetivos do direito e não 

predicado obrigatório, tais quais as obrigações naturais cujo cumprimento, mesmo 

quando não pode ser exigido em juízo, não a descaracteriza como obrigação 

deixando-a apenas como uma aspiração política ou diretriz geral. 

A Carta Africana é a primeira convenção internacional a afirmar os direitos dos 

povos à preservação do equilíbrio ecológico em seu artigo 24, refutando a objeção 

usualmente feita ao reconhecimento desse direito e o apresenta como condição do 

desenvolvimento nacional, ou seja, adota a tese do desenvolvimento sustentado o 

que precisa estar acompanhado do sentimento jurídico dessa exigência independente 
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da constituição e de eventuais garantias adequadas no ordenamento jurídico do 

Estado. 

Todo o capitulo elaborado em relação aso deveres da Carta tem sua razão de 

ser na indescritível desestruturação social que o colonialismo provocou nesses povos, 

de um lado, a organização familiar tradicional passou a ser desautorizada pelos 

colonizadores, a autoridade e os costumes ruíram com as invasões e os africanos não 

tiveram tempo de se adequar ao novo costume da monogamia, por outro lado a 

divisão territorial arbitrária desrespeitando a etnia e as características do relevo e 

vegetação feriu a identidade das tribos, base da identidade nacional nos diversos 

países africanos cuja independência foi proclamada no século passado. 

 

 

4.1.1.23 Convenção sobre o direito do mar,1982 

Assinada no dia 10 de dezembro de 1982, em Montego Bay, Jamaica, a 

Convenção volta a afirmar os direitos fundamentais da humanidade, mas desta vez 

sobre os mares e oceanos. Essa parte essencial de nosso eco sistema passa a ser 

objeto de comunhão de interesses de todos os seres humanos na exploração e 

aproveitamento do fundo do mar, oceanos e seu subsolo além dos limites da jurisdição 

do território nacional de cada Estado. Aqui está a ideia de comunhão na conservação 

dos recursos vivos, na proteção e preservação do meio ambiente marinho ampliando 

assim a titularidade objetiva dos direitos humanos que passam da proteção dos 

indivíduos em seus direitos civis e políticos e de grupos sociais mais necessitados 

econômica, sócia e culturalmente e supera a proteção dos povos – protege-se aqui 

os sistemas de vida interdependentes junto ao nosso. 

Trata-se do texto mais extenso do direito internacional até hoje. Numa 

perspectiva solidária reconhece que o leito do mar, os fundos marinhos, sua fauna e 

flora, os subsolos e demais áreas constituem patrimônio da humanidade e devem ser 

levados na devida conta os interesses e as necessidades especiais dos países em 

desenvolvimento e subdesenvolvidos. 

Criou assim, pela primeira vez na história dos pactos uma organização mundial 

de exploração econômica de recursos naturais em benefício de toda humanidade. 

Dessa forma os recursos naturais minerais sólidos, líquidos ou gasosos nas áreas 
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marinhas além dos limites das jurisdições do Estados foram blindados do sistema de 

exploração capitalista e isolados da possibilidade de apropriação de qualquer Estado. 

A convenção reconhece ainda a tecnologia como principal fator de produção 

dos tempos modernos onde o que vale não é tanto a disponibilidade de mão de obra 

nem de bens materiais, mas sim a disponibilidade de saberes tecnológicos que são 

hoje o grande capital tanto de bem econômico como instrumento de dominação social 

que está concentrado em gigantes corporações sediadas nos países mais 

desenvolvidos. 

 

 

4.1.1.24 Convenção sobre a diversidade biológica,1992 

Essa Convenção foi assinada no estado do Rio de Janeiro no dia 05 de junho 

de 1992 e, no Brasil, foi aprovada pelo Decreto Legislativo n. 2, de 3 de fevereiro de 

1994 e promulgada pelo Decreto n. 2.519, de 16 de março de 1998, e regula o direito 

da humanidade à preservação da Biosfera, da harmonia ambiental do planeta, ou seja, 

trata de aplicar o princípio fundamental da solidariedade entre todas as nações e 

povos da mesma geração, assim como entre a geração presente e as futuras, 

garantindo uma qualidade de vida melhor reparando e superando a degradação do 

meio ambiente. 

O grande vilão destruidor da camada de ozônio são as emissões de dióxido de 

carbono que vem crescendo de modo alarmante nos últimos anos apesar de medidas 

cautelares como o protocolo de Quioto. Fato é que os países mais desenvolvidos e 

de mais alto rendimento contribuem com mais da metade do total das emissões o que 

nos leva a íntima ligação entre desenvolvimento e política do meio ambiente e 

justificam a necessidade de uma política mundial de desenvolvimento sustentável 

onde a degradação dos bens renováveis não seja apenas um meio para se alcançar 

a modernidade tecnológica ou ganhos de capital dos países desenvolvidos às custas 

das riquezas dos não desenvolvidos. 

As obras acadêmicas escritas sobre economia devem reclassificar a água e ao 

ar como bem escassos, e não mais como bens abundantes, que se contrapõe às 

necessidades ilimitadas do ser humano. Num novo modelo de desenvolvimento, o 

sustentável, essas necessidades devem encontrar limites exatamente na 
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sustentabilidade desse processo de desenvolvimento que não pode ser deixado sob 

a égide das leis do livre mercado. O Estado deve atuar sobre a economia e 

desenvolvimento dos seus sistemas administrando o interesse das futuras gerações, 

acoplados aos outros Estados formando uma rede mundial de sustentabilidade pois 

tratamos aqui de direito da humanidade de sobreviver em liberdade na busca da 

felicidade. 

Uma das exigências básicas para o desenvolvimento sustentado é o respeito à 

biodiversidade que se apresenta como o fundamento biológico do direito à diferença, 

em matéria de gênero, etnia ou tradição cultural e a humanidade toda se fortalece pela 

preservação, respeito e interesse das diferentes tradições naturais e culturais. 

 

 

4.1.1.25 Tribunal Penal Internacional de 1988 

Não abordaremos aqui a Filosofia e a Sociologia da Teoria do Direito e Teoria 

da Política e suas relações para diagnosticar a forma, a dificuldade e a importância de 

se ter uma cortei internacional, mas a relação entre direito, poder e força aqui se 

substrata em jurisprudência e argumentação. 

Um Tribunal Internacional por si só já merece cuidado na explicação de sua 

formação pelo interesse mundial no exame da culpabilidade de ações criminosas 

mundiais merecedoras de sanção internacional. As teorias do crime e sanção, assim 

como as diversas analises de imputação da culpabilidade penal internacional foram 

resultados de longo e trabalhoso estudo. A instituição de um regime geral, mundial, 

de autentica cidadania internacional onde todas as pessoas, naturais ou jurídicas, de 

qualquer povo ou nação, tivessem direitos e deveres em relação à toda humanidade 

nasceu aparentemente a partir da definição do crime de genocídio. 

Não se trata mais de responsabilidade e ônus de uma parte em relação à outra 

pela intermediação dos sistemas jurídicos independentes de cada divisão de 

competência dentro do Estado, mas sim de uma responsabilidade internacional por 

crimes que lesam a humanidade como um todo, com fixação de regras de 

procedimento mundiais para impor legal e eficazmente sanções a condutas que lesam 

a dignidade da pessoa humana. Nesses casos a definição do ato como criminoso, 

bem como o julgamento e punição do agente responsável, não constituem matéria 
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adstrita à soberania nacional do ente Estado, mesmo porque no mais dos casos, os 

agentes causadores dos danos são agentes de autoridade estatal. 

O primeiro Tribunal Internacional foi resultado da Conferência Diplomática de 

Plenipotenciários das Nações Unidas reunida em Roma no ano de 1998 e recebeu a 

competência para julgar os autores de graves crimes contra a espécie humana. A 

ideia de se criar uma instância judiciária internacional foi desenvolvida a partir do 

termino da II Grande Guerra e passou pela fase do julgamento militar pelos Tribunais 

Penais Militares de Tóquio e de Nuremberg, este último, teve por resultado as doze 

sentenças de morte impostas e três prisões perpétuas entre outras. 

O Tribunal Internacional é um primeiro passo de se criar uma instancia 

internacional a partir do desenvolvimento da proposta de um dos juízes de 

Nuremberg227 sobre a criação de uma instância internacional de julgamento que foi 

finalmente aceita pela Assembleia Geral das Nações Unidas ás vésperas da 

aprovação da Declaração Universal de Direitos do Homem em 1948. 

Com a era da Guerra Fria os trabalhos de criação desse tribunal foram 

congelados até meados de 1989 quando Trinidad e Tobago propõe à Assembleia da 

Onu a retomada dos trabalhos e a Comissão de Direito Internacional volta a consolidar 

os trabalhos e em 22 de fevereiro de 1993 o Conselho de Segurança das Nações 

Unidas cria um tribunal internacional para julgar as pessoas responsáveis pelas serias 

violações aos direitos humanos e em especial ao direito humanitário internacional 

cometidas no território da antiga Iugoslávia desde 1991. 

Em dezembro desse mesmo ano a Assembleia Geral solicita à comissão que 

conclua o projeto do estatuto de um Tribunal Penal Permanente que é enviada em 

maio de 1994 à Assembleia Geral que cria um comitê ad hoc para rever o projeto da 

Comissão, e nesse meio tempo, devido a necessidade urgente, foi criado ainda pelo 

Conselho de Segurança da Onu um tribula Internacional para julgar as pessoas 

responsáveis por genocídio e outras serias violações do direito humanitário 

internacional cometidas em Ruanda ou nos territórios vizinhos. 

                                            

 

227O jurista francês Henri Donnedieu de Vabres. 
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Somente no ano de 1995 o Comitê conclui seus trabalhos sobe o Tribunal Penal 

Internacional permanente com competência para julgar acusados de crimes contra a 

humanidade, crimes de guerra e genocídio. O projeto definitivo do estatuto do tribunal 

foi apresentado a uma conferência diplomática de plenipotenciários, reunidos em 

Roma onde o estatuto foi aprovado por 120 Estados com apenas 07 votos contra a 

saber: República Popular da China, Estados Unidos, Iêmen, Iraque, Israel, Líbia e 

Quatar e 20 abstenções. Não foram, excepcionalmente, admitidas reservas ao 

Estatuto e o Brasil foi um dos signatários originais. 

A jurisdição do Tribunal Penal Internacional, elaborada durante os trabalhos da 

conferência diplomática em Roma, restou sob a forma de um sistema complexo de 

jurisdição restrita e complementar, ou seja, como regra geral, cada Estado, ao se 

tornar parte no Estatuto do Tribunal aceita de pleno direito a jurisdição do Tribunal 

com a exceção de que pode tornar-se parte no Estatuto mas declarar que por um 

período de 07 anos a contar da entrada em vigor em seu território, não aceita a 

competência desse tribunal para os crimes de guerra praticados por cidadão seu ou 

em seu território. Ademais um Estado que não seja parte do Estatuto pode aceitar a 

jurisdição do Tribunal. Na época, Estados Unidos, China e Índia não aderiram ao 

Estatuto, o que deixava metade da população mundial fora da Jurisdição do Tribunal 

Penal Internacional. 

Trata-se de jurisdição complementar pois em qualquer hipótese é necessário 

que se demonstra preliminarmente que o Estado com jurisdição direta não a exerceu 

para proteger o acusado. Assim exige-se a regra do esgotamento dos procedimentos 

internos como condição para que se abra a jurisdição internacional. 

São de competência do Tribunal Penal Internacional quatro crimes que 

constituem uma ameaça à paz, à segurança, e ao bem-estar da humanidade que são: 

o genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e o crime de 

agressão228, o que deixa de fora o terrorismo e o tráfico de entorpecentes e de 

pessoas sob a condição de escravos. 

                                            

 

228 Cuja definição e abrangência foi deixada a uma etapa posterior 
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Composto por onze juízes permanentes o Tribunal possui três magistrados a 

mais que a Corte Internacional de Justiça e o provimento no cargo sempre é feito 

mediante a proposta de um Estado parte no Estatuto e deliberação da Assembleia 

dos Estados Parte especialmente convocada pra decidir sobre os candidatos que 

além de excelente conhecimento e fluência nas línguas de trabalho do Tribunal que 

são inglês e francês deverão possuir reconhecida competência e a necessária 

experiência em direito processual penal e direito internacional, humanos e 

humanitário. 

Além dessas exigências existe ainda a necessidade de garantir a 

representação dos principais sistemas jurídicos do mundo numa denominada 

representação geográfica equitativa e o Estatuto de Roma adicionou a justa 

representação no quadro da magistratura entre ambos os sexos. 

Mais uma vez se firma nas hipóteses de conflito de regras internacionais e 

internas o entendimento, me matéria de direitos humanos, da prevalência do princípio 

da prevalência da regra mais favorável à dignidade humana dos sujeitos de direito, 

tanto vítima como violador, isso porque deve-se considerar que o interesse da 

humanidade se sobrepõe ao interesse individual como regra geral. Um exame atento 

das disposições constitucionais brasileiras que parecem conflitar com o Estatuto do 

Tribunal conclui que as regras internacionais devem ser aplicadas aqui sem perder de 

vista o princípio da regra mais favorável sempre subjugado ao princípio dos princípios 

constitucionais da proporcionalidade. 
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CONCLUSÃO 

 

À guisa de conclusão, embora não no sentido técnico e estrito da expressão 

pois não se trata aqui de uma tese, cuja hipótese deve ser comprovada, o que 

sugerimos aqui como considerações finais, é o incentivo ao debate de questões 

sensíveis nos Direitos Humanos, quando buscamos, por meio do reconhecimento e 

defesa da dignidade da pessoa humana, na ordem natural da vida, na ordem 

constitucional dos Estados, e num sistema mundial de reconhecimento cultural das 

dignidades de cada lugar e tempo, fomentar a cultura da paz. Tentamos contribuir, 

aqui, para o debate sobre a eficácia da defesa dos Direitos Humanos nos 

ordenamentos dos Estados, mas mais que isso, debates sobre os caminhos pacíficos 

para a paz, construindo uma cultura em comum entre as culturas. E, nesse lento e 

trabalhoso caminho de construção e desconstrução, propomos discussões e 

experiências que podem gerar materiais e conteúdos enriquecedores na formação 

dessa cultura de paz. 

Este texto faz um abreve análise histórica dentre todas as demais possíveis, 

sobre o estudo do conhecimento e entendimento da ciência jurídica dos direitos 

humanos, a partir do fenômeno da dignidade da pessoa humana. A função que 

imaginamos para esta narrativa é a de contribuir para a pesquisa, formação e 

conformação do imaginário epistemológico e hermenêutico dos pesquisadores do 

direito, em especial os acadêmicos, pela nossa própria deficiência zetética na matéria 

e no tema abordado. Assim fica o texto como uma contribuição para incitar a 

curiosidade epistemológica daqueles interessados e, como todo discurso é uma 

narrativa, e, portanto, pessoal, eis um dos diversos pontos de vista sobre um assunto 

que muda o tempo todo, não só pelo assunto, mas também pelo narrador, nos passos 

de Heráclito que já sabia ser impossível passar pelo mesmo rio duas vezes. 

A concepção da vida estritamente material, a regência do mecanicismo que 

produz um véu sobre a realidade dos fenômenos nos faz, ainda, construir a fonte do 

direito no viés exclusivamente positivista. A Fonte do direito dos homens é a vida 

humana em sociedade, suas trocas e proibições, em todas as suas peculiaridades e 

direcionadas por nossas emoções, que regem todas as nossas decisões concientes 

e inconscientes. A plenitude da existência cristã é traduzida na dignidade da pessoa 
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humana, trazida aqui pelo Aquinate, reinterpretado por Jacques Maritain, e em cada 

cultura desse vasto mundo é entendida e defendida de forma diversa, mas em comum 

sempre o caminho de efetivar essa dignidade. 

A realização dessa dignidade na vida, e na proposta jurídica, subsistema da 

vida, só se faz a partir de um estudo e debate filosófico contínuo, cuja natureza de 

perquirição incansável da verdade, busca a justiça comum no tempo, na forma, e para 

aquele povo e daquela vez. A mesma justiça não passa também duas vezes pelo 

mesmo rio. Buscar uma justiça universal supra cultural não é o melhor caminho, pois 

ficaria no ideal e na utopia, mas, talvez, entender os valores culturais como as réguas 

de diferentes medidas e sugerir uma equivalência nos valores mínimos seja uma 

alternativa. 

Nas unidades político-jurídicas do universo, os Estados nação, em sua 

formação constitucional através da interpretação da norma-princípio, desde de 

Dworkin, quando entendemos se deu o início dessa mudança de paradigma onde 

princípios passam a ser entendidos como norma, e o princípio da dignidade da pessoa 

humana, eixo fundamental do Estado Social Democrático de Direito, determina toda 

a interpretação normativa de um sistema jurídico, abre caminho para um entendimento 

supra nacional do núcleo dessa dignidade. Toda a vida deve ser defendida na 

qualidade de digna, exercida pela pessoa humana, facilitada pelo Estado e defendia 

por todos, e defendida na sua existência mínima necessária, independente de raça, 

credo ou ausência dele, cidadania ou ausência dela. 

A ficção de Kant, que separa a existência da vida do valor, constrói a dignidade 

humana a partir de um imperativo categórico estritamente racional que funciona 

perfeitamente no plano das ideias, o racionalismo resultado da luz pela razão não se 

deu conta, ainda, que a sombra é necessária para a vida e onde não há luz, existe 

vida e os fenômenos continuam e, na mesma medida, para a teoria jurídica se propor 

a solucionar questões referentes às relações humanas deve entender que homo 

economicus é o homo juridicus, a relação de troca é o mais primário do homem na 

definição da vida em sociedade, a proibição do incesto é a mais rudimentar e natural 

norma de convivência, e, ao mesmo tempo, quantos homos o homem pode ser nos 

diversos momentos pois é um fenômeno da natureza, e como tal só existe se 

consciente de sua própria existência. 
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O paradigma “jus”-“naturalista” é realidade inevitável, consolidado à medida 

que os direitos humanos modernos ganham espaço cada vez maior na discussão 

jurídica mundial e moldam a formação dos ordenamentos jurídicos domésticos através 

do reconhecimento internacional da dignidade da pessoa humana – marco histórico 

da nova era dos direitos humanos, onde e quando é necessário reconhecer o antigo 

anseio jusnaturalista por um direito justo, considerando todas as justiças dos diversos 

povos e seus parâmetros mínimos em comum, o que, no caso atual, converte-se para 

o anseio por um ordenamento jurídico que se acomode às garantias de preservação 

da dignidade humana. Voltar ao direito natural sim, mas na perspectiva de Jhering, 

sempre considerando a relação histórica que une o ser humano à sociedade na qual 

ele se desenvolve.  

O destino do outro nos pesa, somos todos partes integrantes desse sistema, e 

esse não é um problema científico, mas moral. Mais uma vez concordamos em parte 

com Dworkin - o problema da existência de uma resposta correta é ético. Acredito 

que, de um ponto de vista externo, Kelsen esteja correto ao afirmar que os juristas 

fazem coisas muito diversas das que eles dizem fazer e que não existe uma verdade 

valorativa a ser buscada. Porém, é no discurso interno que os juristas conferem 

sentido a sua própria atividade, e faz parte desse sentido organizar os discursos na 

busca de uma solução correta. 

Nesse sentido, de novo, nos aproximamos das ideias de Dworkin sobre 

integridade, pois não se trata de encontrar um sentido imanente aos fatos, mas de 

traçar uma perspectiva capaz de oferecer sentido narrativo aos elementos essenciais 

que compõem o mosaico de fenômenos que se resolveu alinhavar. Narrativa no 

sentido mesmo de discurso e construção da realidade. E esse ideal de integridade 

não me parece outra coisa senão a constante busca hermenêutica de compreender a 

nossa experiência como um conjunto de acontecimentos que são dotados de um 

sentido. Um sentido que não é descoberto, mas elaborado e construído de forma 

retrospectiva, com o objetivo explícito de estabelecer uma visão de mundo que nos 

permita compreender nossa própria história de uma maneira simultaneamente 

significativa e reflexiva a caminho de um futuro sustentável. 

A questão dos fundamentos dos Direitos Humanos versa, como todo 

fundamento em teoria jurídica sobre a questão de um direito que se tem versus um 

direito que se quer ter, ainda mais em se tratando de direitos humanos cuja construção 
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é histórica e continua acontecendo hoje, sendo reconhecida novas formas de 

liberdade, igualdade e fraternidade nos tratados que estão sendo elaborados pelos 

povos do mundo. 

O problema racional do direito positivo normativista, sempre trará direitos 

naturais na formação da sua teoria, e numa análise estritamente positivista, sempre 

entenderá a norma como um problema de direito positivo. Nessa disputa, a retórica e 

a fundamentação, ou a busca pela fundamentação gera um absolutismo – no sentido 

da necessidade de um fundamento absoluto – e temos para uns e outros a ilusão do 

argumento irresistível do fundamento absoluto. A natureza humana já embasou 

direitos absolutos, para os direitos fundamentais já acomodaram um absoluto, assim 

como para os princípios já elegeram também um monarca absoluto. Nossa posição é 

que nada, na dimensão que conhecemos, em absoluto, é absoluto. 

A fundamentação de direitos pela sua natureza absoluta e intrínseca já ocorreu 

nos sistemas jurídicos - foi, como no caso do trato da propriedade sobre um membro 

da comunidade, como pai de família e como pessoa livre e autônoma. Kant já tinha 

reduzido os direitos irresistíveis (“inatos”) a apenas ao direito da liberdade. O problema 

da fundamentação, em teoria jurídica de direitos humanos em um absoluto está na 

dificuldade da tentativa de definir de forma rígida e específica direitos do homem sem 

cair em tautologias e quando não, todo conteúdo terá elementos avaliativos que 

arrepiam os positivistas clássicos. Mesmo porque, os direitos humanos são uma 

classe variável, como a história nos conta, desde as ideias de Kant até as de pactos 

internacionais de reconhecimento e proteção dos direitos do homem ainda em 

construção. E ainda, a categoria dos direitos humanos é heterogênea apesar dos 

esforços teóricos ao contrário, e, assim, temos fundamentos diversos dos direitos dos 

homens de povos diversos e só nos resta identificar aqueles que vale para qualquer 

homem, todo o tempo, em qualquer lugar do universo como não ser escravizado nem 

torturado, por mais excepcional que seja a situação em que se encontre, em 

Guantánamo ou na Coréia do Norte. 

Voltamos ao calejado exemplo de Antígona, que nos prova que direitos de 

eficácia distintas não podem ter o mesmo fundamento e mais, não existe um direito 

fundamentado de forma absoluta que não permita uma justificação válida para sua 

restrição. Assim como a antinomia dos direitos fundamentais -  dos direitos individuais 

tradicionais -  geram a contrapartida dos direitos sociais que são poderes onde a 
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realização integral de uns impede a realização integral de outros. Com isso 

entendemos que não devemos temer o relativismo, e compreender a pena imposta 

por um setor ortodoxo da religião muçulmana que avilta nossa dignidade social 

ocidental capitalista, lá no seio daquela sociedade, não impor a pena, vai contra a 

eficácia das leis sociais e divinas. 

Com isso não queremos fugir do problema de fundamentação dos direitos 

humanos que acha sua melhor solução no reconhecimento da dignidade da pessoa 

humana e sua preservação, defesa e manutenção. São direitos em constante 

construção histórica, e não necessariamente evolução, assim como são também 

direitos naturais em releituras constantes, absolutos em relação àqueles que colidem 

contra a dignidade inviolável e relativos em relação aos que privilegiam uma minoria 

em relação aos outros do mesmo povo ou vice-versa. A questão aqui é como garantir 

os direitos humanos com base na dignidade da pessoa humana em todas as partes. 

Nos ordenamentos jurídicos dos países cuja forma de estado está organizada 

sob os princípios de um Estado democrático de direito e que em sua lei máxima estão 

já reconhecidos e identificados os direitos do homem é uma tarefa constante e que 

requer força hercúlea. A partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem a 

fundamentação dos direitos humanos através do consensus omnium gentium funda, 

no sentido de identificar as fontes dos direitos humanos na natureza humana pois 

verdades evidentes em si mesmas e apoiadas no consenso e, portanto, histórico, 

nesse caso documentada fielmente por 48 países em 10 de dezembro de 1948 na 

Assembleia Geral das Nações Unidas. A partir desse momento, essa passou a ser 

fonte formal, acolhida como inspiração e orientação no processo de reconhecimento 

de seres humanos livres e iguais de forma universal. 

Essa luta interna em cada Estado pela afirmação dos direitos humanos foi 

acompanhada pela instauração de regimes representativos onde nos Estados de 

Direito funciona um sistema de garantias de defesa desses direitos do homem, 

considerados pela nossa Constituição como sendo Direitos Fundamentais, princípios 

máximos normativos e direcionadores que alicerçam toda a estrutura jurídica do 

Brasil. 

Dado que hoje a dignidade da pessoa humana como fundamento dos direitos 

humanos mundiais é senso comum, o comum dos homens crê que o exercício desses 

direitos seja simples, o que está longe de ser verdade. Assim como operadores do 
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direito usar indiscriminadamente o argumento como uma retórica sofista sem o 

objetivo primeiro do reconhecimento e defesa desses direitos dificulta entender o 

caráter absoluto de alguns direitos primordiais da pessoa humana que são direitos 

fundamentais que não estão em concorrência com outros direitos humanos 

fundamentais. 

 O mito da criação do homem referenciado Comparato229 relatado por 

Protágoras do diálogo de Platão é uma preciosa sabedoria que herdamos do 

pensamento grego sobre técnica, ética e estética. O relato trata do tempo da criação 

dos animais na Terra quando deuses do Olimpo confiaram a dois deles, os irmãos 

Epitemeu e Prometeu230, a incumbência de determinar as qualidades entre as 

diversas criaturas que povoariam o mundo da Terra, onde a arte da política foi dada 

indistintamente a todos os homens para a harmonia social. 

A sobrevivência da espécie humana exige uma reorganização ética política da 

vida em sociedade, iniciada no pós-guerra e indispensável à sustentação da vida cujas 

bases são o respeito mútuo e absoluto à vida digna da pessoa humana. As revoluções 

industriais e tecnológicas devem ser capazes de dar acesso a todos os povos mais 

necessitados aos meios mais modernos de subsistência e sobrevivência. Deve 

operacionalizar os já reconhecidos direitos políticos, econômicos, sociais e culturais 

dos povos. O discernimento da realidade e a boa escolha por caminhos é a nossa 

capacidade de sobrevivência e, ambas, pressupõem a virtude pragmática que os 

gregos chamam de phronesis e os romanos de prudentia, que nos faz distinguir sobre 

o bem e o mal caminho, assim criamos a boa vontade nas ações, um juízo ético 

baseado na boa conduta e no amor philia, um sentimento de pertencimento com 

objetivos comuns de vida digna. 

                                            

 

229 COMPARATO, Fabio Conder. Etica, Direito Moral e Religião no Mundo Moderno. - São Paulo: Cia 

das Letras, 2006. 
230 Os nomes desses deuses parece ser um trocadilho pois ambos derivam do radical do verbo manthô 

que significa aprender, estudar ou compreender. Assim, com os prefixos epi (após), Epimeteu é o não 
previdente, o imprevidente, o que pensa depois. E Prometeu, como prefixo pro (antes) é o previdente, 
o que pensa antes. In COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3ª. 
ed., São Paulo: Saraiva, 2003. 
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 As pautas na academia têm a necessidade e obrigação ética de discutir 

esses assuntos na profundidade que merecem pois é nesse momento que se 

produzem as condições necessárias para gerar ação ética e consciente de escolha e 

mudança da cultura. Esse texto vem com essa clara intenção – aumentar o debate e 

discussão técnica, ética, estética e política para aprimoramento de tais condições de 

mudança. 

 

  



314 

 

 

REFERENCIAS 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Trad. Alfredo Bosi e Ivone Castilho Benedetti. 

5ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, também disponível em http://charlezine.com.br/wp-

content/uploads/2011/11/Dicionario-de-Filosofia-Nicola-ABBAGNANO.pdf, acesso em 

20.09.2014. 

ADEODATO, João Mauricio, BITTAR, Eduardo C.B. organizadores. Filosofia e Teoria Geral 

do Direito; estudos em homenagem a Tercio Sampaio Ferraz Junior por seu septuagésimo 

aniversário. São Paulo: 2011. 

AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2014. 

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais; tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2ª. 

ed. - São Paulo: Malheiros Editores, 2011. 

ALMEIDA, Guilherme Assis. Ética e Direito. São Paulo: Atlas, 2009. 

ALVES, Rubens. O que é religião? Coleção primeiros passos – São Paulo: Ed. Abril Cultural, 

1984. 

ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito 

Constitucional. 18ª ed. São Paulo: Verbatim, 2014. 

ARENDT, Hannah. A Condição Humana; tradução de Roberto Raposo, 10ª. ed. - Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 2008. 

____ . Pensamento Persuasão e Poder, 2003; 

____ . Lições sobre a filosofia política de Kant. Trad. André Duarte de Macedo. Rio de Janeiro: 

Relume Dumará, 1993. 

____ . Origens do Totalitarismo.Trad.Roberto raposo – São Paulo: Cia das Letras, 2012. 

ARISTÓTELES, Metafísica, Livros I e II, Trad. Vicencio Cocco, Joaquim de Carvalho; Os 

Pensadores – São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1973. 

ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito: introdução e teoria geral; uma perspectiva luso-

brasileira. 11. ed. Coimbra: Almedina, 2003. 

ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 

BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração Universal dos Direitos Humanos. 2ª 

ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. 

____. ; SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. (Coord.); COUTO, Mônica Bonetii (Org.). Comentários 

ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Curitiba: Ed. Clássica, 

2013. 

 



315 

 

____. ; SAYEG, Ricardo Hasson. O Capitalismo Humanista, São Paulo: KBR, 2011. 

BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de 

constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 3ª.ed.Brasilia: Brasília 

Jurídica, 2003. 

BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constitutição.6ª.ed.São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

____ . Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  

BASAVE, Agustini & F. Del Vale.  Filosofia do homem, Trad. Hugo Di Primio Paz – São Paulo: 

Ed. Convívio, 1975.   

BAUHMAN, Zygmount. Modernidade e ambivalência – Rio de Janeiro: Ed Jorge Zahar, 1999. 

____ . Modernidade Líquida (Liquid Modernity. Cambridge: Polity). Traduzido por Plínio 

Dentzien. Jorge Zahar Editor; 

____. Tempos líquidos (Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity). 

Traduzido por Carlos Alberto Medeiros. Jorge Zahar Editor; 

____. Legisladores e Intérpretes (On Modernity, Post Modernity and intelectual). Tradução de 

Renato Aguiar, Rio de Janeiro: ed. Zahar, 2010. 

BIANCHI, Andrea. Human Rights and the Magic of Jus Cogens. In The European Journal of 

International Law, Volume 19, no. 3, páginas 491-508. 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca, Guilherme Assis de Almeida. Curso de Filosofia do Direito. 

8a. ed. - São Paulo: Atlas, 2012. 

BITTAR, Eduardo C. B. A justiça em Aristóteles. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999. 

______. Manifesto contra o direito natural: apontamentos para uma crítica do jusnaturalismo 

racional a partir das tópicas culturalista e semiótica. Revista de Iniciação Científica da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, n. 1, v.1, São Paulo, 1996. 

______. La reconstruction des droits humains d’après Celso Lafer: points de repère pour 

l’étude de la problématique de la rupture totalitaire, in Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, v. 90, ps. 399/ 410, São Paulo, 1995. 

BARROS, Alberto Ribeiro. A teoria da soberania de Jean Bodin. Unimarco; FAPESP,2001. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional – São Paulo: Malheiros, 2001. 

____ . Teoria Constitucional da Democracia Participativa. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 233 

BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural - Brasília: Ed. UnB, 1997. 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho, 7ª. reimpressão - 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  

____. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 



316 

 

____ . O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Trad. Marcio Pugliese; Edson Bini; 

Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995. 

BRONZE, Fernando José Pinto. Lições de introdução ao direito. Coimbra: Coimbra Editora, 

2002. 

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

BUZZ, Arcângelo, Introdução ao pensar: o ser, o conhecer e o pensar, a linguagem – 

Petrópolis: Ed. Vozes, 1975.    

CAMPOS, Fernando Arruda. Tomismo e Neotomismo no Brasil -  São Paulo: Ed Grijalbo Ltda., 

1968 

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª. ed., Coimbra: 

Almeida, 2003. 

____. Jurisdição constitucional e intranqüilidade discursiva. In: Perspectivas constitucionais. 

Nos 20 anos da Constituição de 1976. Jorge Miranda (ed.), vol. I. Coimbra: Coimbra Ed.,1996. 

CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto 

Alegre: Fabris, 1993. 

CARNIO, Henrique Garbellini. Reflexões Sobre a Origem do Direito a partir de Kelsen e 

Nietzsche. - São Paulo: Saraiva, 2013. 

CARVALHO RAMOS, André de. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 

3ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2013.  

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo Caminho. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2002. 

CASTANHEIRA NEVES, A. A crise actual da filosofia do direito no contexto da crise global 

da filosofia: tópicos para a possibilidade de uma reflexiva reabilitação. Boletim da Faculdade 

de Direito de Coimbra. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. 

______. O direito hoje e com que sentido? O problema actual da autonomia do direito. Lisboa: 

Instituto Piaget, 2002. 

CASTORIADIS, Cornelius. O mundo fragmentado: as encruzilhadas do labirinto. Tradução 

Ana Barradas. Lisboa: campo da Comunicação, 2003. 

CASTRO, Auto de. A ideologia jusnaturalista: dos estóicos à O.N.U. Salvador: S. A.  

CAVA, Alexandre Fabiano Mendes. A Vida dos Direitos, violência e modernidade em Foucault 

e Agamben, volume 2, Revista de Filosofia Política do Direito AGON – Rio de Janeiro, 2008.  

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 12. ed. São Paulo: Ática, 1999. 

COMPARATO, Fabio Konder. Etica, Direito Moral e Religião no Mundo Moderno. - São Paulo: 

Cia das Letras, 2006. 

____. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3ª. ed., São Paulo: Saraiva, 2003. 

____. Direito Público: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1996.   



317 

 

CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. Salvador: Jus Podivm, 

2014.  

CUNHA, Paulo Ferreira. O ponto de Arquimedes: natureza humana, direito natural, direitos 

humanos. Coimbra: Almedina, 2001. 

DINIZ, Maria Helena. Compendio de introdução à ciência do direito, São Paulo: Saraviva,2014 

DOMÉNECH, Antoni. El Eclipse de la Fraternidad. Barcelona: Crítica, 2004. 

DWORKIN, Ronald. “Is Law a System of Rules? ” In: Id., The Philosophy of Law. Oxford: 

University Press, 1977. 

____. Taking Rights Seriously. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1978. 

____. A Matter of Principle. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1985.  

ELIADE, M. Mito e Realidade. Coleção Debates. Ed. Perspectiva. S. Paulo, 2000. 

ESPOSITO, Roberto. Bios – Biopolítica e Filosofia, São Paulo: Edições 70, 2010. 

FARALLI, Carla. La Filosofia Del Diritto Contemporanea. 7a. ed. – Roma: Ed. Gius. Laterzza 

& Figli Spa, 2007. 

FERRAJOLI, Luigi. Garantismo: una discusión sobre derecho y democracia. Tradução para 

o espanhol de Andrea Greppi. Madrid: Editorial Trotta, 2006. 

FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. A Ciência do Direito. São Paulo: Atlas, 1980. 

____. Filosofia, Sociedade e Direitos Humanos, São Paulo: Manole, 2012. 

____. A Ciência do Direito, 2a ed., São Paulo: Atlas, 1986. 

____ . A trivialização dos direitos humanos. Novos Estudos CEBRAP, out.1990, p. 74-98. 

______. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

1994. 

FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolítica, trad. Eduardo Brandão – São Paulo: Martins 

Fontes,2008. 

GILSON, Etienne. História da filosofia cristã, Trad. Raimundo Vier, O.F.M., 2ª Edição – 

Petrópolis: Editora Vozes, 1982.    

GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. São Paulo: Malheiros, 1996. 

GRINOVER, Ada Pellegrini et al. (eds.). Participação e processo. São Paulo: RT, 1988.  

GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direitos Pressuposto. São Paulo: Malheiros, 1996. 

SCWAB, Jürgen. Cinqüenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. 

Montevideo: Konrad Adenauer Stiftung, 2006. 

GRONDONA, Mariano. Os pensadores da liberdade: de John Locke a Robert Nozick. Trad. 

Ubiratan de Macedo. São Paulo: Mandarim, 2000. 

GUERRA FILHO, Willis Santiago, CARNIO, Henrique Garbellini. Teoria Política do Direito, 

2°ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

____ . Teoria da Ciência Jurídica. 2a ed. -  São Paulo: Saraiva, 2009. 



318 

 

____. Teoria Processual da Constituição. 3a.ed. - São Paulo: RCS Editora, 2007. 

____. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, 4ª.ed. São Paulo: RCS Editora, 2005. 

____.  Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 4a. ed., São Paulo: RCS, 2005. 

____.  Teoria Processual da Constituição. 2a. ed., com um “Posfácio”, São Paulo: Instituto 

Brasileiro de Direito Constitucional/Celso Bastos Ed., 2002. 

____.  Judiciário e conflitos sociais (na perspectiva da pós-modernidade).Artigo In: Revista de 

Processo, n. 70. São Paulo, 1993. 

____ . Willis Santiago. Ensaios de Teoria Constitucional. Fortaleza: Imprensa Universitária 

(UFC), 1989. 

____. A Cidadania no Brasil: Algumas considerações de ordem conceitual e institucional. 

Referencia do livro da tabela? 

 

 

GUERRA, Sidney. Direitos Humanos: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2013. 

GUIMARÃES, Ylves José de Miranda. Direito natural: visão metafísica e antropológica. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 1991. Panóptica Ed. 13 (2008) 

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

p.54. 

HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da 

Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e ‘procedimental’ da Constituição. 

Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1997. 

HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia, entre facticidade e validade. Vol. I. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da Filosofia do Direito – São Paulo: Martins 

Fontes, 1997. 

HELENN, Mary Mayer-Fistpatrik . Filosofia da educação de São Tomás de Aquino; Trad.e 

Adap. Maria Inês de Morais, “ De Magistro”. Editora Odeon, São Paulo. 

Nader, Paulo. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Forense, 8a ed., 2000. 

_____. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro: Forense, 18a ed., 200 

HELLER, Agnes; FÉHER, Ferenc. O pêndulo da modernidade, Tempo Social, Ver. Sociologia 

da USP, São Paulo, 6 (1-2), p. 48-67, 1994. Centauro, 2002. 

HERVADA, Javier. Lições propedêuticas de filosofia do direito. Tradução Elza Maria 

Gasparotto. Ver. Tec. Gilberto Callado de Oliveira. São Paulo: WMF Martins Fontes. 2008. 

____ . Crítica introdutória ao direito natural. Trad. Joana Ferreira da Silva. Porto: Resjuridica, 

s.d. 



319 

 

HOBBES, Thomas. Elementos do direito natural e político. Trad. Fernando Couto. Porto: 

Resjuridica, s.d. 

HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. Tradução Sebastião Uchoa Leite. São Paulo: 

KANT, Imannuel. Crítica da Razão Pura. 7a ed., Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1994. 

____ . Fundamentação da Metafísica dos Costumes. (Portugal) Coleção Textos Filosóficos, 

São Paulo: Edições 70 Brasil, 2009. 

____. Crítica da Razão Pura. Coleção Os pensadores, trad. Valério Rohden, 2ª edição, São 

Paulo: Abril Cultural, 1983. 

KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas. Trad. José Florentino Duarte, Porto Alegre: Fabris, 

1986. 

____ . . Teoria Pura do Direito. 8ª ed., São Paulo: Martins fontes, 2009. 

LARENZ, Karl. Derecho justo [Richtiges Recht]. Trad. Luis Díez-Picazo, Madri: Bosch, 1990. 

LEDERATH, John Paul. A Imaginação Moral; tradução de Marcos Fávero Florense de Barros 

– São Paulo: Palas Athena, 2011. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009. 

LIMA JÚNIOR, Jayme Benvenuto. Os direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2001. 

LINHARES, José Manuel. Entre a reescrita pós-moderna da modernidade e o tratamento 

narrativo da diferença ou a prova como um exercício de passagem nos limites da juridicidade, 

Coimbra, 2001. 

LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito. Tradução Gustavo Bayer. Rio de janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1983. 

LOCKE, John. Dois Tratados Sobre O Governo. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

____. O Segundo Tratado sobre o Governo Civil. São Paulo: Martin Claret, 2002. 

LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito; tradução de Gustavo Bayer – Rio de Janeiro: 

Edições Tempo Brasileiro, 1983. 

____. El Derecho de la Sociedad. trad. Javier Torres nafarrate, 2ª. ed. Espanhol.  México: Ed. 

Herder, 2005. 

MACHADO NETO, Antônio Luís. Sociologia do direito natural. Salvador: Progresso, 1957. 

MAFFETONE, Sebastiano e VECA, Salvatore. L´dea de giustizia da Platone a Rawls. A ideia 

de justiça de Platão a Rawls; trad. Karina Jannini – São Paulo: Matins Fontes, 2005. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Moreira Alves e o Controle de Constitucionalidade no Brasil - São 

Paulo: IBDC/Celso Bastos Ed., 2000. 

MAFFETONE, Sebastiano e Veca Salvatore organizadores. A ideia de justiça de Platão, 2005. 

MARITAIN, Jacques. Humanismo integral. São Paulo: Cia. Editora Nacional,1976. 

____ . Os Direitos do Homem. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967. 



320 

 

____ . Problemas fundamentais da filosofia moral; Trad. Geraldo Dantas Barreto – Rio de 

Janeiro: Editora Agir, 1977. 

____ . Por um humanismo cristão: textos seletos; trad. Gemma Scardini - São Paulo: Ed. Agir, 

1999. 

____ . A Filosofia Moral: Exames histórico e críticos dos grandes sistemas; Trad. Alceu 

Amoroso Lima, Ed. Agir, Rio de Janeiro, 1964 

____ . Sobre a filosofia da história, Trad. Edgar de Godoi da Mata Machado da 1ª edição 

original Americana; On the Philosophy of Histhory by Jacques Maritain, por Charles Scribners 

Sons, New York, 2ª edição, Editora Herder, São Paulo, 1967. 

____. Introdução Geral à filosofia; Trad. Ilza das Neves e Heloiza de Oliveira; Editora Agir, Rio 

de Janeiro, 1972. 

____. O homem e o Estado, Trad. Alceu Amoroso Lima, Ed. Agir, Rio de Janeiro, 1972. 

____. Os direitos do homem, Tradução de Afrânio Coutinho; Prefácio de Alceu Amoroso Lima-

Rio De Janeiro- 3ª. edição- Editora José Olympio.1967. 

____. Humanismo integral. Trad. Afrânio Coutinho, Série 1, filosofia, vol. 5 - São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1941.  

____. Rumos da educação. Trad. Inês Forte, 3ª. Edição - Rio de Janeiro, Editora Agir, 1963. 

____. Sete lições sobre o ser, e os princípios da razão especulativa. Trad. Nicolás Nyimi 

Campanário. São Paulo: Edições Loyola, 1996. 

MARX, Karl. A questão judaica. Trad. Paulo Freire Leite. 5ª ed. São Paulo: Centauro, 2000. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2007. 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Método, 2014. 

MIGUEL, Alexandre. Artigo -  Em busca do direito perdido: uma crítica ao direito natural e ao 

direito positivo, in Revista de Informação legislativa, Brasília, ano 40, n. 160, ps. 307-316, out-

dez. 2003. 

MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

MUNDIN Batista.1926-m749c Curso de Filosofia vls 1,2,3; Tradução do Italiano de Benôni 

Lemos; Revisão de João bosco de Lavor Medeiros- São Paulo; Edição Paulinas, 1981. 

____ . O homem quem é ele? Elementos de antropologia filosófica; Trad. R. Leal Ferreira E 

M. S. Ferrari - São Paulo: Edição Paulinas, 1980. 

NADER, Paulo. Filosofia do direito. Rio de Janeiro, Editora Forense, 1995, 4. ed, p. 131. 

NIETZSCHE, Friedrich. 2006. Crepúsculo dos ídolos. São Paulo: Companhia das Letras. 

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal - São Paulo: 

RT, 1992 (2ª ed., 1995). 



321 

 

MORIN, Edgar. O Método 5: A Humanidade Da Humanidade; trad.Juremir Machado Silva. 4a 

ed – Porto Alegre: Sullina, 2007. 

NADER, Paulo. Filosofia do Direito. 8. ed. Rio de janeiro: Forense, 2000. 

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. A genealogia da Moral; tradução Antônio Carlos Braga, 

Coleção Grandes Obras do Pensamento Universal – 20 – São Paulo: Escala. 

____. Além do Bem e do Mal, tradução de Paulo Cesar de Souza, 2a. ed., - São Paulo: Cia 

das Letras, 1992. 

____. Escritos sobre Direito, Tradução Noéli Corrêa de Melo Sobrinho – Rio de Janeiro: PUC-

Rio; São Paulo: Ed. Loyola, 2009. 

NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas 

pela Constituição. Coimbra: Coimbra, 2003. 

OLIVEIRA, Erival da Silva; GOLZVEIG, Gustavo. Comentários à Convenção Americana de 

Direitos Humanos (1969). São Paulo: A.C.J. Editora, 2012. 

PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 7ª ed. São 

Paulo: Método, 2011. 

PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica: nova retórica, tradução de Virgina K. Puppi. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998. 

PERTEKE, Sven (coord.). Manual prático de direitos humanos internacionais. Brasília: 

ESMPU, 2010. 

PESSÔA, Leonel Cesarino. A teoria da interpretação jurídica de Emilio Betti. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. 

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013. 

____ .  Discriminação. In Fórum Internacional sobre Direitos Humanos e Direitos Sociais. Org. 

Tribunal Superior do Trabalho. São Paulo: LTr, 2004. 

____  . Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. 

POZZOLI, Lafayette. Maritain e o Direito, - São Paulo: Edições Loyola, 200. 

RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014. 

REALE, Miguel. O Direito Como Experiência, 2ª. ed. - São Paulo: Saraiva, 1992. 

____ . Filosofia do direito. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

____ . Política e Direito, Ensaios - São Paulo: Saraiva, 2006. 

____ . Teoria Tridimensional do Direito. 5a. ed.- São Paulo: Saraiva, 1994. 

____ . Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 19a ed., 1991. 

_____. Visão Integral do direito em Kelsen. Prado, Luiz Regis et Karan, Munir (coord.). 

Estudos de filosofia do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. 



322 

 

____ . O direito como experiência. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

____ . Paradigmas da cultura contemporânea. São Paulo: Saraiva, 1996. 

____ . Pluralismo e liberdade. São Paulo: Saraiva,1963. 

____ . Nova fase do direito moderno. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

____ . História da Filosofia. V.1. Paulus, 2006. 

REZEK, Francisco. Direito Internacional Público. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário - São Paulo: Malheiros, 

1995. 

ROSAS, Roberto. Devido Processo Legal: Proporcionalidade e Razoabilidade. In: Revista dos 

Tribunais, vol. 783, 2001. 

ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. 

SAYEG, Ricardo Hasson; BALERA, Wagner. O Capitalismo Humanista,1a ed. - São Paulo: 

KBR, 2011. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Artigo - A Constituição Federal de 1988, os tratados internacionais 

de direitos humanos e o assim chamado controle de convencionalidade dos atos normativos 

internos à luz do caso dos direitos sociais, econômicos e culturais. In BOGDANDY, Armin 

von; PIOVESAN, Flávia; ANTONIAZZI, Mariela Morales. Estudos Avançados de Direitos 

Humanos: democracia e integração jurídica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

SALOMON, Décio Vieira. Como Fazer Uma Monografia, 4° ed., São Paulo, Martins Fontes, 

1996. 

SARLET, Ingo Wolfgang, Dignidade da pessoa humana e Direitos fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2001. 

SEGADO, F. Fernandez. Aproximación a la ciencía del Derecho Constitucional (Su concepto, 

bidimensionalidad, vertiente valorativa, contenido y método). Lima: Ediciones Jurídicas, 1995. 

SILVA, José Afonso da. Artigo:  A dignidade da pessoa humana como valor supremo da 

democracia. Revista de Direito Administrativo, v. 212, p. 84-94, abr./jun. 1998. 

SEN, Amartya. 2000. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras. 

SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação Constitucional. 1ª.ed. 2ª. Tiragem. São Paulo: 

Malheiros, 2005. 

SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª ed., São Paulo: Malheiros, 

2004. 

SCWAB, Jürgen. Cinqüenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. 

Montevideo: Konrad Adenauer Stiftung, 2006. 

SILVA, Paulo César da. A ética personalista de Karol Wojtyla. Ética sexual, e problemas 

contemporâneos. - Aparecida- SP: Editora Santuário, Liceu Coração de Jesus, 1997. 



323 

 

____ . A pessoa em Karol Wojtyla, Introdução a sua leitura, Aparecida: Editora Santuário - 

Liceu Coração de Jesus, 1997. 

SALGADO, Plínio. 2 Edição- São Paulo –Vós do Oeste, Brasília in Fundação Nacional, Pró-

Memória, 1983. 

SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação constitucional.1a.ed. 2a. tiragem, São Paulo:  

Malheiros, 2005. 

SMITH, Adam. Riqueza das Nações,1776. 

SUPIOT, Alain. Homo Juridicus, Ensaio sobre a função antropológica do Direito, tradutora 

Maria E. De Almeida Prado Galvão 1a ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

TEIXEIRA Anísio, Educação no Brasil, 2ª. edição; São Paulo: Ed. Companhia Nacional, ano? 

 _____ . Educação é um direito; Coleção Cultura, Sociedade, Educação, v.8 companhia 

Editora Nacional- São Paulo. 

TERRA, Ricardo. Passagens: Estudos Sobre A Filosofia De Kant. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003. 

TOMÁS de Aquino, Suma contra os Gentios. Trad. João Luiz Barauna, in coleção os 

pensadores. São Paulo: Edição Abril cultural, 1979. 

WOLFF, Emílio. Educação e cultura, 1ª. Ed. São Paulo, 1984. 

VILANOVA, Lourival. Estruturas Lógicas e o Sistema de Direito Positivo, São Paulo: Noeses, 

2005. 

 

  



324 

 

NET BIOGRAFIA: 

 

Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituiçao_Compilado.htm>. Acesso em 

13/06/2013. 

Brasil, Decreto n. 678 de 6 de novembro de 1992 promulga a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em 13 jun. 2013. 

Brasil, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Ministério da Justiça. Disponível em: 

<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em 13 jun. 2013. 

FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolitica: curso dado no Collège de France (1978-1979. Edição 

estabelecida por Michel Senellart; sob direção de François Ewald e Alessandro Fontana; tradução 

Eduardo Brandão; revisão de tradução Claudia Berliner. São Paulo. Martins Fontes. 2008. 

GUERRA FILHO, Willis Santiago, artigo AINDA (E ENQUANTO FOR PRECISO) SOBRE O PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE, Sitio de origem e arquivo, acessado em 17 de 

novembro de 2105: 

http://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicao_julho2007/convidados/con2.doc 

HADAS, Moses. Roma Imperial. São Paulo: José Olympio, 1971.Cadernos de Graduação - Ciências 

Humanas e Sociais Fits. Maceió | v. 1 | n.2 | p. 87-99 | Acesso em maio 2013. 

MARTINS, José Eduardo Figueiredo de Andrade. Corpus Juris Civilis: Justiniano e o Direito brasileiro. 

Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/22969/corpus-juris-civilis-justiniano-e-o- 

direitobrasileiro>. Acesso em: 3 fev. 2013. 

POGGE, Thomas; SMITH, M.B.E.; WENAR, Leif. Human rights. In Stanford Encyclopedia of 

Philosophy. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/rights-human/#Bib>. Acesso em 19 de 

agosto de 2014. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. A origem da desigualdade (1754), trad. Maria Lacerda de Moura, Moraes, 

versão eBooksBrasil.com. Ed. Ridendo Castigat; acesso permanente no endereço eletrônico: 

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/desigualdade.pdf  

ROUSSEAU, Jean-Jacques. A origem da desigualdade (1754), trad. Maria Lacerda de Moura, Moraes, 

versão eBooksBrasil.com. Ed. Ridendo Castigat; acessado em 20 setembro de 2015, com acesso 

permanente no endereço eletrônico: http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/desigualdade.pdf 

TRINDADE, Jose Damiao de Lima. História Social dos Direitos Humanos - São Paulo: Petrópolis, 

2002.Acesso em 20 de março de 2015; em: 

https://books.google.de/books?id=wykkQTVbr1QC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=Declara%C3%A7%C3

%A3o+de+Direitos+da+Constitui%C3%A7%C3%A3o+de+1791&source=bl&ots=LddKB3vKpj&sig=0_

_cylZE_gYIGo0zkixy35hyoMo&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0ahUKEwjVlqi07LvKAhWCXD4KHatbD84Q6AEIUTAJ#v=onepage&q=Declara%C3%

A7%C3%A3o%20de%20Direitos%20da%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20de%201791&f=false 

http://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicao_julho2007/convidados/con2.doc
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/desigualdade.pdf

