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Teoria Geral dos Direitos Humanos. 
 
Os direitos humanos são os direitos e liberdades básicos de todos os seres humanos.  Normalmente o conceito 
de direitos humanos tem a ideia também de liberdade de pensamento e de expressão, e a igualdade perante 
a lei.  
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas afirma que: Todos os seres 
humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir 
uns para com os outros em espírito de fraternidade. – (Artigo 1º 1)  
 
As ideias de direito humanos tem origem no conceito filosófico de direitos naturais que seriam atribuídos por 
Deus; alguns sustentam que não haveria nenhuma diferença entre os direitos humanos e os direitos naturais 
e veem na distinta nomenclatura etiquetas para uma mesma ideia. Outros argumentam ser necessário manter 
termos separados para eliminar a associação com características normalmente relacionadas com os direitos 
naturais, sendo John Searl talvez o mais importante filósofo a desenvolver esta teoria.  
 
Existe um importante debate sobre a origem cultural dos direitos humanos. Geralmente se considera que 
tenham sua raiz na cultura ocidental moderna, mas existem ao menos duas posturas principais mais.  
 
Alguns afirmam que todas as culturas possuem visões de dignidade que se são uma forma de direitos 
humanos, e fazem referência a proclamações como a Carta de Mandén, de 1222, declaração fundacional do 
Império de Mali. Não obstante, nem em japonês nem em sânscrito clássico, por exemplo, existiu o termo 
"direito" até que se produziram contatos com a cultura ocidental, já que culturas orientais colocaram 
tradicionalmente um peso nos deveres. Existe também quem considere que o Ocidente não criou a ideia nem 
o conceito dos direitos humanos, ainda que tenha encontrado uma maneira concreta de sistematizá-los, através 
de uma discussão progressiva e com base no projeto de uma filosofia dos direitos humanos.  
 
As teorias que defendem o universalismo dos direitos humanos se contrapõem ao relativismo cultural, que 
afirma a validez de todos os sistemas culturais e a impossibilidade de qualquer valorização absoluta desde um 
marco externo, que, neste caso, seriam os direitos humanos universais. Entre essas duas posturas extremas 
situa-se uma gama de posições intermediárias. Muitas declarações de direitos humanos emitidas por 
organizações internacionais regionais põem um acento maior ou menor no aspecto cultural e dão mais 
importância  a  determinados  direitos  de acordo  com  sua  trajetória  histórica.  A Organização da Unidade 
Africana proclamou em 1981 a Carta Africana de Direitos Humanos e de Povos, que reconhecia princípios da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e adicionava outros que tradicionalmente se tinham 
negado na África, como o direito de livre determinação ou o dever dos Estados de eliminar todas as formas de 
exploração econômica estrangeira.  
 
Mais tarde, os Estados africanos que acordaram a Declaração de Túnez, em 6 de novembro de 1992, 
afirmaram que não se pode prescrever um modelo determinado a nível universal, já que não podem se 
desvincular as realidades históricas e culturais de cada nação e as tradições, normas e valores de cada povo. 
Em uma linha similar se pronunciam a Declaração de Bangkok, emitida por países asiáticos em 23 de abril de 
1993, e de Cairo, firmada pela Organização da Conferência Islâmica em 5 de agosto de 1990.  
 
Também a visão ocidental-capitalista dos direitos humanos, centrada nos direitos civis e políticos, se opôs um 
pouco durante a Guerra Fria, destacando no seio das Nações Unidas, ao do bloco socialista, que privilegiava 
os direitos econômicos, sociais e culturais e a satisfação das necessidades elementais.  
 
História         
 
Os direitos humanos ou coletivos são aqueles adquiridos em decorrência do resultado de uma longa história, 
foram debatidos ao longo dos séculos por filósofos e juristas.  
 
O início desta caminhada, remete-nos para a área da religião, quando o Cristianismo, durante a Idade Média, 
é a afirmação da defesa da igualdade todos os homens numa mesma dignidade, foi também durante esta 
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época que os matemáticos cristãos recolheram e desenvolveram a teoria do direito natural, em que o indivíduo 
está no centro de uma ordem social e jurídica justa, mas a lei divina tem prevalência sobre o direito laico tal 
como é definido pelo imperador, o rei ou o príncipe. Logo foram criadas muitas coisas no decorrer do tempo.  
 
Com a idade moderna, os racionalistas dos séculos XVII e XVIII, reformulam as teorias do direito natural, 
deixando de estar submetido a uma ordem divina. Para os racionalistas todos os homens são por natureza 
livres e têm certos direitos inatos de que não podem ser despojados quando entram em sociedade. Foi esta 
corrente de pensamento que acabou por inspirar o atual sistema internacional de proteção dos direitos do 
homem.  
 
A evolução destas correntes veio a dar frutos pela primeira vez em Inglaterra, e depois nos Estados Unidos. A 
Magna Carta (1215) deu garantias contra a arbitrariedade da Coroa, e influenciou diversos documentos, como 
por exemplo o Ato Habeas Corpus (1679), que foi a primeira tentativa para impedir as detenções ilegais. A 
Declaração Americana da Independência surgiu a 4 de Julho de 1776, onde constavam os direitos naturais do 
ser humano que o poder político deve respeitar, esta declaração teve como base a Declaração de Virgínia 
proclamada a 12 de Junho de 1776, onde estava expressa a noção de direitos individuais.  
 
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada na França em 1789, e as reivindicações ao 
longo dos séculos XIV e XV em prol das liberdades, alargou o campo dos direitos humanos e definiu os direitos 
econômicos e sociais.  
 
Mas o momento mais importante, na história dos Direitos do Homem, é durante 1945-1948. Em 1945, os 
Estados tomam consciência das tragédias e atrocidades vividas durante a 2ª Guerra Mundial, o que os levou 
a criar a Organização das Nações Unidas (ONU) em prol de estabelecer e manter a paz no mundo. Foi através 
da Carta das Nações Unidas, assinada a 20 de Junho de 1945, que os povos exprimiram a sua determinação 
« em preservar as gerações futuras do flagelo da guerra; proclamar a fé nos direitos fundamentais do Homem, 
na dignidade e valor da pessoa humana, na igualdade de direitos entre homens e mulheres, assim como das 
nações, grande e pequenas; em promover o progresso social e instaurar melhores condições de vida numa 
maior liberdade».  A criação das Nações Unidas simboliza a necessidade de um mundo de tolerância, de paz, 
de solidariedade entre as nações, que faça avançar o progresso social e econômico de todos os povos.  
 
Os principais objetivos das Nações Unidas, passam por manter a paz, a segurança internacional, desenvolver 
relações amigáveis entre as nações, realizar a cooperação internacional resolvendo problemas internacionais 
do cariz econômico, social, intelectual e humanitário, desenvolver e encorajar o respeito pelos direitos humanos 
e pelas liberdades fundamentais sem qualquer tipo de distinção.  
 
Assim, a 10 de Dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.  
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é fundamental na nossa Sociedade, quase todos os documentos 
relativos aos direitos humanos tem como referência esta Declaração, e alguns Estados fazem referência direta 
nas suas constituições nacionais.  
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos ganhou uma importância extraordinária, contudo não obriga 
juridicamente que todos os Estados a respeitem e, devido a isso, a partir do momento em que foi promulgada, 
foi necessário a preparação de inúmeros documentos que especificassem os direitos presentes na declaração 
e assim força-se os Estados a cumpri-la.  
 
Foi nesse contexto que, no período entre 1945-1966 nasceram vários documentos.  
 
Assim, a junção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os dois pactos efetuados em 1966, 
nomeadamente O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, bem como os dois protocolos facultativos do Pacto dos Direitos Civis e 
Políticos (que em 1989 aboliu a pena de morte), constituem  
 
A Carta Internacional dos Direitos do Homem.  
 
Muitos filósofos e historiadores do Direito consideram que não se pode falar de direitos humanos até a 
modernidade no Ocidente. Até então, as normas da comunidade, concebidas na relação com a ordem cósmica, 
não deixavam espaço para o ser humano como sujeito singular, concebendo-se o direito primariamente como 
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a ordem objetiva da sociedade. A sociedade estamental tem seu centro em grupos como a família, a linhagem 
ou as corporações profissionais ou laborais, o que implica que não se concebem faculdades próprias do ser 
humano enquanto tal. Pelo contrário, se entende que toda faculdade atribuível ao indivíduo deriva de um duplo 
status: o do sujeito no seio da família e o desta na sociedade. "Fora do Estado não há direitos".  
 
A existência dos direitos subjetivos, tal e como se pensam na atualidade, será objeto de debate durante os 
séculos XVI, XVII e XVIII, o que é relevante porque habitualmente se diz que os direitos humanos são produto 
da afirmação progressiva da individualidade e que, de acordo com ele, a ideia de direitos do homem apareceu 
pela primeira vez durante a luta burguesa contra o sistema do Antigo Regime. Sendo esta a consideração mais 
estendida, outros autores consideram que os direitos humanos são uma constante na História e tem suas 
raízes no mundo clássico; também sua origem se encontra na afirmação do cristianismo da dignidade moral 
do homem enquanto pessoa.  
 
Antecedentes remotos  
  
Um dos documentos mais antigos que vinculou os direitos humanos é o Cilindro de Ciro, que contêm uma 
declaração do rei persa (antigo Irã) Ciro II depois de sua conquista da Babilônia em 539 aC. Foi descoberto 
em 1879 e a ONU o traduziu em 1971 a todos seus idiomas oficiais. Pode ser resultado de uma tradição 
mesopotâmica centrada na figura do rei justo, cujo primeiro exemplo conhecido é o rei Urukagina, de Lagash, 
que reinou durante o século XXIV aC, e de onde cabe destacar também Hammurabi da Babilônia e seu famoso 
Código de Hammurabi, que data do século XVIII aC.  
 
O Cilindro de Ciro apresentava características inovadoras, especialmente em relação à religião. Nele era 
declarada a liberdade de religião e abolição da escravatura. Tem sido valorizado positivamente por seu sentido 
humanista e inclusive foi descrito como a primeira declaração de direitos humanos.  
 
Documentos muito posteriores, como a Carta Magna da Inglaterra, de 1215, e a Carta de Mandén, de 1222, 
se tem associado também aos direitos humanos. Na Roma antiga havia o conceito de direito na cidadania 
romana a todos romanos.  
 
Confirmação do conceito  
 
A conquista da América no século XVI pelos espanhóis resultou em um debate pelos direitos humanos na 
Espanha. Isto marcou a primeira vez que se discutiu o assunto na Europa.  
 
Durante a Revolução inglesa, a burguesia conseguiu satisfazer suas exigências de ter alguma classe de 
seguridade contra os abusos da coroa e limitou o poder dos reis sobre seus súditos, proclamando a Lei de 
Habeas corpus em 1679, em 1689 o Parlamento impôs a Guilhermo III da Inglaterra na Carta de Direitos (ou 
Declaração de direitos) uma série de princípios sobre os quais os monarcas não podiam legislar ou decidir.  
 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789  
 
No século XVII e XVIII, filósofos europeus, destacando-se John Locke, desenvolveram o conceito do direito 
natural. Os direitos naturais, para Locke, não dependiam da cidadania nem das leis de um Estado, nem 
estavam necessariamente limitadas a um grupo étnico, cultural ou religioso em particular. A teoria do contrato 
social, de acordo com seus três principais formuladores, o já citado Locke, Thomas Hobbes e Jean-Jacques 
Rousseau, se baseia em que os direitos do indivíduo são naturais e que, no estado de natureza, todos os 
homens são titulares de todos os direitos.  
 
A primeira declaração dos direitos humanos da época moderna é a Declaração dos Direitos da Virgínia de 12 
de junho de 1776, escrita por George Mason e proclamada pela Convenção da Virgínia. Esta grande medida 
influenciou Thomas Jefferson na declaração dos direitos humanos que se existe na Declaração da 
Independência dos Estados Unidos da América de 4 de julho de 1776, assim como também influenciou a 
Assembleia Nacional francesa em sua declaração, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 
esta última definia o direito individual.  
 
A noção de direitos humanos não experimentou grandes mudanças até o século seguinte com o início das 
lutas operárias, surgiram novos direitos que pretendiam dar solução a determinados problemas sociais através 
da intervenção do Estado. Neste processo são importantes a Revolução Russa e a Revolução Mexicana.  
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Desde o nascimento da Organização das Nações Unidas em1945, o conceito de direitos humanos se tem 
universalizado, alcançando uma grande importância na cultura jurídica internacional. Em 10 de dezembro de 
1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em sua Resolução 217 A (III), como resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial e como 
intento de sentar as bases da nova ordem internacional que surgia atrás do armistício. Coincidência ou não, 
foi proclamada  no mesmo ano da proclamação do estado de Israel.  
 
Posteriormente  foram  aprovados  numerosos  tratados  internacionais sobre  a  matéria,  entre  os  quais  se  
destacam  os  Pactos  Internacionais  de Direitos  Humanos  de  1966,  e  foram  criados  numerosos  
dispositivos  para sua promoção e garantia. 
 
Classificação  
 
Em 1979, em uma conferência do Instituto Internacional de Direitos Humanos, Karel Vasak propôs uma 
classificação dos direitos humanos em gerações, inspirado no lema da Revolução Francesa (liberdade, 
igualdade, fraternidade).  
 
Assim, os direitos humanos de primeira geração seriam os direitos de liberdade, compreendendo os direitos 
civis, políticos e as liberdades clássicas. Os direitos humanos de segunda geração ou direitos de igualdade, 
constituiriam os direitos econômicos, sociais e culturais. Já como direitos humanos de terceira geração, 
chamados direitos de fraternidade, estariam o direito ao meio ambiente equilibrado, uma saudável qualidade 
de vida, progresso, paz, autodeterminação dos povos e outros direitos difusos. 
 
Posteriormente, com os avanços da tecnologia e com a Declaração dos Direitos do Homem e do Genoma 
Humano feita pela UNESCO, a doutrina estabeleceu a quarta geração de direitos como sendo os direitos 
tecnológicos, tais como o direito de informação e biodireito.  
 
O jurista brasileiro Paulo Bonavides, defende que o direito à paz, que segundo Karel Vasak seria um direito de 
terceira geração, merece uma maior visibilidade, motivo pelo qual constituiria a quinta geração de direitos 
humanos.  
 
Direitos Humanos na Antiguidade  
 
Num sentido próprio, em que se conceituem como “direitos humanos”, quaisquer direitos atribuídos a seres 
humanos, como tais, pode ser assinalado o reconhecimento de tais direitos na Antiguidade: no Código de 
Hamu-rabi (Babilônia. século XVIII antes de Cristo), no pensamento de Amenófis IV (Egito. século XIV a. C). 
na filosofia de Mêncio (China. século IV a. C), na República. de Platão (Grécia. século IV a. C.), no Direito 
Romano e em inúmeras civilizações e culturas ancestrais, como vimos no capitulo anterior e como ainda 
veremos no curso desta obra.  
Na Antiguidade não se conhecia o fenômeno da limitação do poder do Estado. As leis que organizavam os 
Estados não atribuíam ao indivíduo direitos frente ao poder estatal. Quando Aristóteles definiu “Constituição”, 
tinha diante de si esse tipo de legislação.  
 
Não obstante tenha sido Atenas o berço de relevante pensamento político.  Não se imaginava então a 
possibilidade de um estatuto de direitos oponíveis ao próprio Estado. A formação da Pólis foi precedida da 
formação de um território cultural, como notou François de Polignae. Este balizou os limites da cidade grega.  
 
Sem garantia legal, os “direitos humanos” padeciam de certa precariedade na estrutura política.  O respeito a 
eles ficava na dependência da virtude e da sabedoria dos governantes.  
 
Esta circunstância, porém, não exclui a importante contribuição de culturas antigas na criação da ideia de 
Direitos Humanos.  
 
Alguns autores pretendem afirmar que a história dos Direitos Humanos começou com o balizamento do poder 
do Estado pela lei. Creio que essa visão é errônea. Obscurece o legado de povos que não conheceram a 
técnica de limitação do poder mas privilegiaram  enormemente a pessoa humana nos seus costumes e 
instituições sociais.  
 
A simples técnica de opor freios ao poder não assegura por si só os Direitos Humanos.  
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A simples técnica de estabelecer, em constituições e leis a limitação do poder, embora importante, não 
assegura, por si só o direitos aos Direitos Humanos. Assistimos em épocas passadas e estamos assistindo 
nos dias de hoje, ao desrespeito dos Direitos Humanos em países de longa estabilidade política e tradição 
jurídica, os Direitos Humanos são, em diversas situações concretas, rasgados e vilipendiados.  
 
Não devem ser desprezados outros sistemas, que não o da limitação do poder pela 
lei, para a proteção da Pessoa Humana. 
 
Com a colocação que acabamos de fazer não pretendemos negar que o balizamento do poder do Estado pela 
lei seja uma conquista. É, sem dúvida, uma importante conquista da cultura, um relevantíssimo progresso do 
Direito. Na nossa perspectiva de análise, cremos que avançarão as sociedades políticas que adotarem o 
sistema de freio do poder pela lei. No entanto, a despeito desse posicionamento, creio que não cabe 
menosprezar culturas que não conheceram (ou não conhecem) a técnica da limitação do poder pela lei, mas 
possuíram (ou possuem) outros instrumentos e parâmetros valiosos na defesa e proteção da pessoa humana.  
 
Direitos Humanos para Consumo Interno. 
 
Deve ser notado também que em alguns países do Primeiro Mundo há uma ideia de Direitos Humanos apenas 
para consumo interno. Observa-se nesses casos uma contradição inexplicável: no âmbito interno, vigoram os 
Direitos  Humanos,  nas  relações  com  os  países  dependentes,  vigoram  os interesses econômicos e 
militares.  
 
Esses interesses justificam a tolerância com as violações dos Direitos, no campo diplomático, ou o próprio 
patrocínio das violações.  
 
Os mesmos interesses econômicos e militares justificam também o patrocínio da guerra, sob a bandeira de 
paz da ONU. Isto aconteceu, por exemplo, na Guerra do Golfo Pérsico, quando a ONU, sob a pressão das 
grandes potências, esqueceu seu compromisso de “proteger as gerações futuras contra o flagelo da guerra.  
 
Para que tais desvios não continuem a acontecer, alguns juristas italianos (Salvatore Senese, Antonio Papisca, 
Marco  Mascia,  Luigi  Ferrajoli  e outros) têm defendido que uma nova ordem mundial se constitua, não sob o 
império dos interesses dominantes, mas tendo, ao contrário,  como sujeito da História a família humana 
presente e futura.  
 
Direitos Humanos para os Nacionais “Puros”. 
 
Outra contradição é às vezes observada no interior de certas nações poderosas: a plena vigência dos Direitos 
Humanos, quando se trata de nacionais “puros”; os desrespeito aos Direitos Humanos, quando as pessoas 
envolvidas são imigrantes ou clandestinos, minorias raciais e minorias nacionais.   
 
A ideia da limitação do poder foi precedida de uma longa gestação histórica. Não 
existe um só modelo possível de compreensão, formulação e histórica. Não existe um 
só modelo possível de compreensão, formulação e proteção dos Direitos Humanos. 
 
A ideia da limitação do poder do governante começou a germinar no século XIII. A essência dos direitos, a 
serem respeitados pelos detentores do poder, teve urna longa gestação na História da Humanidade.  
 
A técnica de estabelecer freios ao poder na linha da tradição ocidental, não é o único caminho possível para a 
vigência dos Direitos Humanos.  
 
Nem é também da essência de um regime de Direitos Humanos a separação entre o domínio jurídico e os 
outros domínios da existência humana, como o domínio religioso, moral, social etc.  
Cada povo tem de ser respeitado na escolha de seu destino e de suas estratégias de viver.  
 
O Ocidente repetirá hoje os mesmos erros do passado se insistir na existência de um modelo único para a 
expressão e a proteção dos Direitos Humanos.  
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É a meu ver o erro em que incorre Jean Baechler em alentado e cuidadoso livro baechler, através de pesquisa 
histórica e etnológica, buscou provar que os valores democráticos integram a natureza humana. Esses valores 
só foram desprezados onde o homem renunciou a ser ele mesmo.  
 
Sem deixar de reconhecer o mérito do trabalho, parece-me que o homem naturalmente democrático que 
Baechlar desenhou é apenas o homem ocidental.  
 
No passado, em nome de supostamente deter o monopólio da Verdade, os europeus praticaram o genocídio 
contra os povos indígenas e pretenderam que fosse legítimo o colonialismo.  
 
Nos dias atuais, Estados Unidos e Europa desrespeitarão a autonomia de destino de cada povo se tentarem 
impor “sua verdade”, “sua economia”, “seu modo de vida”, “seus direitos humanos”.  
 
Relativamente ao último item, que é aquele de que fundamentalmente nos ocupamos neste livro, deve haver 
a compreensão das diferenças de histórias, de percepções, de culturas. Daí o acerto de posição defendida por 
Selim Abou, nas conferências que proferiu no “Collège de France”, em maio de 1990. Subordinou a ideia de 
Direitos Humanos à relatividade das culturas.  
 
Com a eliminação dos preconceitos, com o estabelecimento de pontes de comunicação e diálogo, avanços 
poderão ser obtidos, trocas poderão ser feitas, enriquecimento recíproco de culturas poderá ocorrer.  
 
Está com razão Cornelius Castoriadis quando, não obstante exaltando a ruptura do mundo das significações 
religiosas particulares, reconhece que o modelo que impôs essa ruptura tem também um enraizamento social-
histórico particular. Na visão de Castoriadis, o mundo das significações religiosas particulares era um mundo 
fechado. A superação desse fechamento possibilitou o florescimento de uma autonomia individual fundada na 
liberdade.  
 
Num livro que escreveram sobre a Revolução Iraniana, Paul Vieille e Farhad Khosrokhavar observaram que, 
nas culturas islâmicas, a esfera política, social, religiosa e o próprio imaginário popular são indissociáveis.  
 
A obra desses autores tem dois grandes méritos: deu a palavra ao povo, produziu uma análise percuciente e 
sem preconceitos do Irã.  
 
No volume 2 da obra, totalmente dedicado a entrevistas, foram ouvidos operários, funcionários públicos, 
professores, comerciantes ambulantes, pequenos comerciantes estabelecidos,  motoristas, camponeses e um 
poeta. Essas pessoas expressaram suas ideias e suas esperanças, com as particularidades que nos levam a 
pensar.  
 
Como podem os poderosos do mundo traçar uma imagem tão caricatural e falsa de um povo tão 
esplendidamente belo?  
 
A resposta a essa pergunta foi dada por antecipação por Paul Vieille e Farhad  Khosrokhavar,  nas  conclusões  
de  seu  importante  trabalho:  os muçulmanos são a mais irredutível força de resistência maciça e organizada 
à hegemonia europeia e americana.  
 
É com essa visão aberta que devemos buscar compreender a história dos Direitos Humanos no mundo. O 
esboço traçado neste capítulo liga-se ao capítulo anterior. Por outro lado, outras reflexões que serão feitas no 
decorrer da obra complementam a presente cobertura histórica.  
 
Inglaterra, as proclamações feudais de direitos e a limitação do poder do rei. 
 
A Inglaterra deu início ao constitucionalismo, como depois veio a ser entendido, quando, em 1215, os bispos 
e barões impuseram ao rei João Sem Terra a Magna Carta. Era o primeiro freio que se opunha ao poder dos 
reis.  
 
O constitucionalismo inglês desencadeou conquistas liberais que vieram aproveitar a generalidade das 
pessoas. Apenas o habeas-corpus bastaria para assegurar à Inglaterra um lugar proeminente na História do 
Direito.  
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Sabe-se, contudo, da origem feudal dos grandes documentos ingleses: não eram cartas de liberdade do 
homem comum. Pelo contrário, eram contratos feudais escritos nos quais o rei, como suserano, comprometia-
se a respeitar os direitos de seus vassalos. Não afirmavam direitos ”humanos”, mas direitos de “estamentos”. 
Em consonância com a estrutura social feudal, o patrimônio jurídico de cada um era determinado pelo 
estamento, ordem ou estado a que pertencesse. Contudo, algumas das regalias alcançadas beneficiaram, 
desde o início, não apenas os grupos dominantes, mas outras categorias de súditos. Em tais declarações de 
direitos não se cogitava de seu eventual sentido universal: os destinatários das franquias, mesmo aquelas mais 
gerais, eram homens livres, comerciantes e vilões ingleses.  
 
Locke e a extensão universal das proclamações inglesas de direitos.  
 
Foi, porém, ainda um pensador inglês, Locke, com sua fundamentação jusnaturalista, que deu alcance 
universal às proclamações inglesas de direitos. 
 
Já no Século XVIII, o habeas-corpus, por exemplo, tinha nítido sentido de universalidade, de direito de todos 
os homens.  
 
Recorde-se um dos mais belos precedentes da jurisprudência inglesa: a decisão do juiz Mansfield, mandando 
pôr em liberdade a pessoa de James Sommersett, que se encontrava preso num navio ancorado no rio Tâmisa.  
Comprado como escravo, ele seria levado como escravo para a Jamaica. Seguindo o voto do juiz Mansfield, a 
Carte expediu a ordem liberatória, sob o fundamento de que a lei inglesa não tolerava a escravidão no seu 
território.  
 
Na visão de Locke, o poder político é inerente ao ser humano, no estado de natureza. O ser humano transfere 
esse poder à sociedade política que o exerce através de dirigentes escolhidos. Esse exercício deve 
permanecer vinculado ao ser humano, origem e sede do poder delegado. Em consequência dessa delegação, 
o poder deve ser exercido para bem do corpo político.  
 
O universalismo das declarações de direitos da Revolução Francesa e da Revolução 
Norte Americana. 
 
Nas declarações de direitos, resultantes das revoluções americana e francesa, o sentido universal está 
presente.  
 
Os “direitos do homem e do cidadão”, proclamados nessa fase histórica, quer na América, quer na Europa, 
tinham, entretanto, um conteúdo bastante individualista, consagrando a chamada democracia burguesa.  
 
Apenas na Segunda etapa da Revolução Francesa, sob a ação de Roberpierre e a força do pensamento de 
Rousseau, proclama-se direitos sociais do homem: direitos relativos ao trabalho e a meios de existência, direito 
de proteção contra a indigência, direito à instrução. (Constituição de 1793).  
 
Entretanto, a realização desses direitos cabia à sociedade e não ao Estado. Salvaguarda-se, assim, a ideia, 
então vigente, de que o Estado devia abster-se em face de tais problemas.  
 
A Dimensão Social de Constitucionalismo: a Contribuição Mexicana, Russa e Alemã.  
 
A dimensão social do constitucionalismo, a afirmação da necessidade de satisfazer os direitos econômicos, ao 
lado dos direitos de liberdade, a outorga ao Estado da responsabilidade de prover essas aspirações – é fato 
histórico do século XX.   
 
A Revolução Mexicana, da mais alta importância no pensamento político contemporâneo, conduz à 
Constituição de 1917. Esta proclama, com pioneirismo na face do Globo, os direitos do trabalhador.  
 
O México tenta realizar uma reforma agrária, através da luta dos camponeses e com apoio de brilhantes 
intelectuais como J. M. Morelos, um pioneiro do agrarianismo.  
 
A Revolução Russa leva à declaração dos direitos do povo, dos trabalhadores e dos explorados (1918).  
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A Constituição de Weimar (1917) tenta o acréscimo dos princípios da democracia social, que então se impunha 
às franquias liberais do século anterior.  
 
Os interesses das potências industriais e as reivindicações universais do mundo do 
trabalho.  
 
Os interesses econômicos das grandes potências aconselharam o encorajamento das reivindicações dos 
trabalhadores, em nível universal. Era preciso evitar que países, onde as forças sindicais eram débeis, fizessem 
concorrência industrial aos países, onde essas forças eram mais ativas. Era preciso impedir a vil remuneração 
da mão-de-obra operária, em prejuízo das economias então dominantes.  
Assim, razões extremamente estreitas e egoístas geraram a contradição de contribuir para o avanço do 
movimento operário, em escala mundial.  
 
A emergência do proletariado como força política  
 
Ultrapassados os ideais do liberalismo, que inspirou o Estado dos proprietários, a emergência do proletariado 
como força política assinalou nova época na história dos “Direitos Humanos”.  
 
Já não bastava o “Estado de Direitos”. Colimava-se o “Estado Social de Direito”.  
 
As aspirações do proletariado encontram ressonância em alguns documentos famosos. Esses buscam ajustar 
o pensamento político à emergência de um novo ator social, ao lado de direitos simplesmente individuais:  
a) a Proclamação das Quatro Liberdades, de Rossevelt – a de palavra e expressão, a de culto, a de não passar 
necessidade, a de não sentir medo (1941);  
b) a Declaração das Nações Unidas (Washington, 1942);  
c) as conclusões da Conferência de Moscou (1943);  
d) as conclusões da Conferência de Dumbarton Oaks (1944);  
e) as conclusões da Conferência de são Francisco (1945);  
f) e, finalmente, o mais importante, conhecido e influente documento de “direitos humanos” da História: a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de 
dezembro de 1948.  
 
A dimensão social da democracia  
 
A dimensão “social” da democracia marcou o primeiro grande salto na conceituação dos “direitos humanos”.  
 
A afirmação dos “direitos sociais” derivou da constatação da fragilidade dos “direitos liberais”, quando o homem, 
a favor do qual se proclamam liberdades, não satisfez ainda necessidades primárias: alimentar-se, vestir-se, 
morar, ter condições de saúde, ter segurança diante da doença, da velhice, do desemprego e de outros 
percalços da vida.  
 
Oposição entre direitos “liberais” e direitos “sociais”. Recíproca absorção de valores 
por sistemas políticos e econômicos opostos  
 
Numa primeira fase, a reação contra os postulados da democracia liberal consistiu em afirmar os “direitos 
sociais” com menosprezo das liberdades clássicas. Pretendia-se libertar o homem da opressão econômica.  
 
Tacharam-se de engodo as garantias da democracia liberal. Estas aproveitaria apenas às classes dominantes, 
em nada interessando às classes oprimidas.  
 
A declaração russa dos direitos do povo, dos trabalhadores e dos explorados, redigida por Lênin, dá a medida 
da rebeldia às anteriores declarações de direitos.  
 
Pouco a pouco, de parte a parte, houve uma absorção de valore: em democracias liberais, contemplaram-se 
os “direitos sociais”. Em países socialistas, valorizaram-se as franquias liberais. Mas nestes abandonaram-se 
também posições do Socialismo, comovamos comentar no item seguinte.  
 
O porvir e um encontro de valores. Valores de uma concepção socialista de mundo. 
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Neste momento, a maioria dos países socialistas abandona valores do Socialismo e adere a valores 
capitalistas. A guinada pode ser explicada, em parte, pela circunstância de que os valores do Socialismo, 
nesses países, foram impostos, não resultaram de um caminho escolhido pelo povo. A meu ver, entretanto, 
muito cedo essas nações verão que algumas mudanças do momento presente representam um retrocesso. 
Não me refiro à busca da Liberdade, que é sempre um avanço. Refiro-me à troca da visão socialista de mundo 
pela visão capitalista de mundo. É sintomático e triste, por exemplo, segundo minha percepção, que se tenha 
celebrado como progresso mudanças de comportamento, no mundo socialista, em direção ao consumismo e 
às frivolidades.  
 
Quando passar a maré capitalista, talvez o porvir reserve ao mundo um encontro de vertentes. Nesse amanhã, 
triunfarão as aspirações de maior igualdade no plano econômico – de que as correntes socialistas foram e são 
portadoras – com as aspirações de liberdade, legado da democracia clássica.  
 
Creio que essas aspirações são perfeitamente compatíveis, harmônicas e interdependentes.  
 
Os Direitos Humanos de Terceira Geração  
 
A visão dos Direitos Humanos, modernamente, não se enriqueceu apenas com a justaposição dos “direitos 
econômicos e sociais” aos “direitos de liberdade”. Ampliaram-se os horizontes.  
Surgiram os chamados “direitos humanos da terceira geração”, os direitos da solidariedade:  
a) direito ao desenvolvimento;  
b) direito a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado;  
c) direito à paz;  
d) direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade.  
 
A negação dos Direitos Humanos e suas causas internacionais. 
 
Assinala-se com veemência cada vez maior que a negação dos “direitos humanos”, no interior de cada país, 
não tem apenas causas internas, mas, sobretudo, origem externa: a injustiça no campo das relações 
internacionais.  
 
O “direito comum dos povos a seu desenvolvimento humano integral”, proclamado por Paulo VI perante a 
Organização Internacional do Trabalho, supõe a interpenetração de todos os direitos humanos fundamentais, 
sobre os quais se baseiam as aspirações de indivíduos e de nações, como afirmou o Sinodo dos Bispos 
instalado em Roma, em 1971.  
 
O desenvolvimento exige a instauração, no mundo, de uma ordem social justa. Esta ordem supõe que seja 
eliminada a exploração sistemática do homem pelo homem e de nação por nação. Neste sentido foi formulada 
contundente denúncia da Comissão Pontifícia Justiça e Paz.  
 
A superação da fase histórica da exigência de Direitos Humanos apenas em face do 
Estado.  
 
Na atualidade, não há apenas direitos humanos em face do Estado. Há também direitos reclamáveis pela 
pessoa em face dos grupos sociais e das estruturas econômicas. E há também direitos reclamáveis por grupos 
humanos e nações, em nome da pessoa humana, dentro da comunidade universal.  
 
Só haverá o efetivo primado dos “direitos humanos” com a supremacia dos valores da Justiça, no mundo, 
Justiça que será, por sua vez, a força geradora da Paz.  
 
Estaria esgotada a fase histórica da busca de novos Direitos Humanos. 
 
Heleno Cláudio Fragoso manifestou a opinião de que estaria ultrapassada a fase das declarações de direitos 
e liberdades. A seu sentir, o que constitui hoje preocupação universal é a criação de um sistema jurídico que 
assegure efetivamente, a observância dos direitos e liberdades proclamados.  
 
Heleno Fragoso notabilizou-se, no Brasil, não apenas por suas primorosas obras, mas também por sua luta 
incansável em favor dos Direitos Humanos e na defesa de presos políticos, durante a ditadura de 1964. Sua 
luta corajosa valeu-se inclusive dolorosa experiência pessoal.  
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Ele foi vítima de um sequestro, pelas forças que estão mandando e desmandando em nosso país.  
 
Refere-se o inesquecível Heleno Fragoso, nessa passagem, necessariamente, a um certo grupo de Direitos 
Humanos. Há outros que o sistema jurídico, por si só, não está habilitado a prover.  
 
Na mesma linha de pensamento, Karel Vasak pondera que parece estar completo o trabalho legislativo 
internacional em matéria de Direitos Humanos. Observa que de nada adianta multiplicar textos que encerrem 
promessas mais ou menos vagas, cuja aplicação, no âmbito jurídico interno, deixa a desejar.  
 
Creio que estes autores estão com a razão quando timbram na denúncia de direitos proclamados que não 
encontram correspondência na realidade social.  
 
As proclamações solenes de direitos sofrem o perigo de um desgaste contínuo quando se percebe o abismo 
existente entre os postulados e a situação concreta. O frequente desrespeito aos Direitos Humanos, praticada 
sem remédio por governos, gera, na opinião pública, a descrença na efetividade desses Direitos.  
 
Reclama-se, assim, como reivindicação incontornável da consciência jurídica internacional, a efetivação dos 
Direitos Humanos. É indispensável a criação de mecanismos eficazes que promovam e salvaguardem o 
império desses Direitos na civilização atual.  
 
Contudo, se apoiamos esses autores no núcleo central da afirmação que fazem não nos parece exato concluir 
que a fase da proclamação de direitos esteja encerrada.  
 
A História é movimento dialético, a ampliação de direitos não se esgota. Novos direitos estão sendo 
reclamados, minorias tomam ciência de sua dignidade.  
 

Afirmação Histórica dos Direitos Humanos.   
  
O Cristianismo,  durante  a Idade  Média,  é  a  afirmação  da  defesa  da igualdade  todos  os  homens  numa  
mesma  dignidade,  foi  também  durante esta  época  que  os  matemáticos  cristãos  recolheram  e  
desenvolveram  a teoria do direito natural, em que o indivíduo está no centro de uma ordem social e jurídica 
justa, mas a lei divina tem prevalência sobre o direito laico tal como é definido pelo imperador, o rei ou o 
príncipe. Logo foram criadas muitas coisas no decorrer do tempo.  
     
Um breve esboço da história conceitual dos direitos do homem. 
      
Na constituição da doutrina dos direitos do homem, assim como nos a conhecemos hoje, podemos identificar 
a confluência de várias correntes de pensamento e de ação, entre as quais as principais são o liberalismo, o 
socialismo e o cristianismo social.  
      
Liberté       
 
Que a doutrina dos direitos humanos seja uma aquisição da modernidade e especificamente do pensamento 
liberal é uma opinião amplamente difusa e que faz parte da imagem que o Ocidente tem de si e que projeta 
sobre o resto do mundo. A doutrina jurídica que funda os direitos humanos é o jusnaturalismo moderno 
jusnaturalismo moderno jusnaturalismo moderno jusnaturalismo moderno, isto é, a teoria dos direitos naturais, 
que rompe com  a  tradição  do  direito  natural  antigo  e  medieval,  sobretudo  a  partir  de Thomas  Hobbes,  
no  Século  XVII.   
As características principais do que Norberto Bobbio define como “modelo jusnaturalista ou Hobbesiano” são 
as seguintes:  
      
a) Individualismo: existem (ora como dado histórico, ora como hipótese de razão) indivíduos que vivem num 
estado de natureza anterior à criação do Estado e que gozam de direitos naturais intrínsecos, tais como o 
direito à vida, à propriedade, à liberdade, à segurança e à igualdade frente à necessidade e à morte.  
   
b) O Estado de natureza. É um pressuposto comum a todos os pensadores deste período, ainda que eles o 
caracterizem de modo divergente: ora como um estado de guerra (Hobbes), ora como um estado de paz 
instável (Locke) ora como primitivo estado de liberdade plena (Rousseau)   
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c) O Contrato Social é entendido como um pacto artificial (não importa se histórico ou ideal) entre indivíduos 
livres para a formação da sociedade civil que, desta maneira, supera o estado de natureza; pacto através do 
qual todos os indivíduos se tornam cidadãos, renunciando à própria liberdade in parte ou in toto para  consigná-
la  nas  mãos  do  príncipe  absolutista de  Hobbes  (modelo  absolutista)  ou  do  monarca  parlamentarista  de  
Locke (modelo  liberal)  ou  da  Assembleia  Geral  de  Rousseau  que  representa diretamente a vontade 
geral(modelo republicano-democrático). Apesar das diferenças, o que há em comum entre os autores é o 
caráter voluntário e artificial do pacto ou do contrato, cuja função é garantir os direitos fundamentais do homem 
que, no estado de natureza, eram continuamente ameaçados pela falta de uma lei e de um Estado que tivesse 
a força de faze-los respeitar.  
   
d) O Estado nasce, assim, da associação dos indivíduos livres (concepção atomista da sociedade) para 
proteger e garantir a efetiva realização dos direitos naturais inerentes aos indivíduos, que não são criados pelo 
Estado mas que existiam antes da criação do Estado e que cabe ao Estado  proteger. Para Hobbes trata-se 
sobretudo do direito à vida, para Locke do direito à propriedade, para Kant do único e verdadeiro direito natural 
que inclui todos os outros que é a liberdade.  
   
Estas doutrinas surgiram nos séculos XVII e XVIII, no período de ascensão da burguesia que estava 
reivindicando uma maior liberdade de ação e de representação política frente à nobreza e ao clero. Elas 
forneciam uma justificativa ideológica consistente aos movimentos revolucionários que levariam 
progressivamente à dissolução do mundo feudal e à constituição do mundo moderno. O jusnaturalismo 
moderno, sobretudo através dos iluministas, teve uma importante influência sobre as grande revoluções liberais 
dos séculos XVII e XVIII:  
   
·      A Declaração de Direitos (Bill of Rights) de 1668 da assim chamada Revolução Gloriosa que concluiu o 
período da “revolução inglesa” iniciado em 1640 levando à formação de uma monarquia parlamentar;  
 
·      A Declaração dos direitos (Bill of Rights) do Estado da Virgínia de 1777, que foi a base da declaração da 
Independência dos Estados Unidos de América (em particular as primeiras 10 emendas de 1791);  
 
·      A Declaração  dos direitos do homem  e do cidadão da  Revolução Francesa de 1789  que foi o  “atestado 
de óbito” do Ancien Régime e abriu caminho para a proclamação da República.   
   
Os direitos da tradição liberal tem o seu núcleo central nos assim chamados direitos de liberdade, que são 
fundamentalmente os direitos do indivíduo (burguês) à liberdade, à propriedade, à segurança. O Estado limita-
se a garantia dos direitos individuais através da lei sem intervir ativamente na sua promoção. Por isto, estes 
direitos são chamados de direitos de liberdade negativa porque tem como objetivo a não intervenção do 
Estado na esfera dos direitos individuais.  
   
Egalité  
     
A tradição liberal dos direitos do homem domina o período que vai do Século XVII até a metade do Século. 
XIX, quando termina a era das revoluções burguesas. Nesta época, irrompe na cena política o socialismo, que 
encontra suas raízes naqueles movimentos mais radicais da Revolução Francesa que queriam não somente a 
realização da liberdade, mas também da igualdade. O socialismo, sobretudo a partir dos movimentos 
revolucionários de 1848 (ano em que foi publicado o Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels), 
reivindica uma série de direitos novos e diversos daqueles da tradição liberal. A egalité da Revolução Francesa 
era somente (e parcialmente) a igualdade dos cidadãos frente à lei, mas o capitalismo estava criando novas 
grandes desigualdades econômicas e sociais e o Estado não intervinha para pôr remédio a esta situação.  
 
Os movimentos revolucionários de 1848 constituem um acontecimento chave na história dos direitos humanos, 
porque conseguem que, pela primeira vez, o conceito de “direitos sociais” seja acolhido na Constituição 
Francesa, ainda que de forma incipiente e ambígua. Estava assim aberto o longo e tortuoso caminho que 
levaria progressivamente à inclusão de uma serie de direitos novos e estranhos à tradição liberal: direito à 
educação, ao trabalho, à segurança social, à saúde, etc. que modificam a relação do indivíduo com o Estado.  
 
Na sua longa luta contra o absolutismo, o liberalismo considerava o Estado como um mal necessário e 
mantinha uma relação de intrínseca desconfiança: a questão central era a garantia das liberdades individuais 
contra a intervenção do Estado nos assuntos particulares. Agora, ao contrário, tratava-se de obrigar o Estado 
a fornecer um certo número de serviços para diminuir as desigualdades econômicas e sociais e permitir a 
efetiva participação de todos os cidadãos à vida e ao “bem estar” social.  
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Este movimento, que marca as lutas operárias e populares do século XIX e XX, tomará um grande impulso 
com as revoluções socialistas do Sec. XX e com as experiências social democráticas e laboristas europeias. 
De fato, através das lutas do movimento operário e popular, os direitos sociais, sobretudo após a Segunda 
Guerra Mundial, começam a ser colocados nas Cartas Constitucionais e postos em prática, criando assim o 
chamado “Estado do Bem-estar Social” (Welfare State) nos países capitalistas (sobretudo europeus) e 
garantindo uma série de conquistas sociais nos países socialistas.   
 
É oportuno assinalar que o processo não foi tão linear e simples como parece nesta sumária exposição. Na 
verdade, nunca foi fácil colocar em prática, ao mesmo tempo, os direitos de liberdade e os direitos de igualdade.  
Em particular, nos países de regime socialista, a garantia dos direitos econômico-sociais foi acompanhada por 
uma brutal restrição, ou até eliminação, dos direitos civis e políticos individuais. É bom sempre lembrar que 
deste avanço dos direitos sociais continuaram excluídos os países submetidos à dominação colonial ou 
neocolonial que representavam a grande parte da humanidade.  
   
Fraternité  
 
Antes de chegarmos à contemporaneidade, é preciso dizer algo a respeito de um outro ator social que 
desenvolveu um papel importante na história conceitual e social dos direitos humanos isto é, o cristianismo 
social. 
 
A mensagem bíblica e especialmente neo-testamentária contém um forte chamamento à fraternidade universal: 
o homem foi criado por Deus a sua imagem e semelhança e todos os homens são irmãos porque tem Deus 
como Pai; o homem tem um lugar especial no Universo e possui uma sua intrínseca dignidade. A doutrina dos 
direitos naturais que os pensadores cristãos elaboraram a partir de uma síntese entre a filosofia grega e a 
mensagem bíblica valoriza a dignidade do homem e considera como naturais alguns direitos e deveres 
fundamentais que Deus colocou “no coração” de todos os homens. Por isso, segundo uma certa linha de 
interpretação, a doutrina moderna dos direitos humanos pode ser considerada como  uma secularização  dos  
princípios  fundamentais  da  antropologia  teológica  cristã que  conferia  a  homem  uma  sua  intrínseca  
dignidade  enquanto  criado  e imagem e semelhança de Deus.  
 
Porém, o envolvimento e a identificação da Igreja com as estruturas de poder da sociedade antiga e medieval 
fez com que os ideais da natural igualdade e fraternidade humana que ela proclamava não fossem, de fato, 
respeitados e colocados em prática. Com o advento dos tempos modernos a Igreja Católica, fortemente 
atingida pelas grandes reformas religiosas, sociais e políticas das revoluções burguesas, foi perdendo 
progressivamente o poder temporal e uma grande parte do poder econômico que se fundava na propriedade 
da terra. Este foi um dos motivos principais da hostilidade da Igreja contra as doutrinas e as praticas dos direitos 
humanos da modernidade: a Igreja permaneceu defendendo o Antigo Regime, do qual era parte fundamental, 
com todos os seus privilégios e reagiu contra as “novidades”.  
 
Ainda no Século XIX, o Papa Pio VI, em um dos numerosos documentos contra-revolucionários, afirmava que 
o direito de liberdade de imprensa e de pensamento é um “direito monstruoso” deduzido da ideia de “igualda-
de e liberdade humana” e comentava: “Não se pode imaginar nada de mais insensato que estabelecer uma tal 
igualdade e uma tal liberdade entre nós.”  
 
Em 1832, o Papa Gregório XVI afirmava, a respeito da liberdade de consciência, que: “é um princípio errado e 
absurdo, ou melhor uma loucura (deliramentum), que se deva assegurar e  garantir a cada um a liberdade de 
consciência. Este é um dos erros mais contagiosos.”   
 
A hostilidade da Igreja Católica aos direitos humanos modernos começa a mudar somente com o Papa Leão 
XIII que, com a sua Encíclica Rerum Novarum de 1894, dará início a chamada “doutrina social da Igreja”. Com 
ela, a Igreja Católica procura inserir-se de maneira autônoma entre o liberalismo e o socialismo propondo uma 
via própria inspirada nos princípios cristãos. Este movimento continuará durante todo o nosso Século e levará 
a Igreja Católica, especialmente após o Concilio Vaticano II, a modificar profundamente sua posição de inicial  
condenação dos direitos humanos.  
 
Mais recentemente o papa João Paulo II, na sua Encíclica Redemptor Hominis, reconhece o papel das Nações 
Unidas na defesa dos “objetivos e invioláveis direitos do homem.”  
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A Igreja Católica se inseriu assim, ainda que tardiamente, no movimento mundial pela promoção e tutela dos 
direitos humanos em conjunto com outras igrejas cristãs que estão engajadas nesta luta, num diálogo 
ecumênico aberto às outras grandes religiões mundiais. Cabe aqui citar, só a titulo de exemplo, a Declaração 
para uma Ética Mundial, promovida pelo Parlamento das Religiões Mundiais em Chicago em 1993, que  inspira-
se no trabalho de alguns teólogos ecumênicos, como Hans Kung, os quais proclamam a centralidade dos 
direitos humanos individuais e sociais.  
 

Direitos Humanos e responsabilidade do Estado.  
 
Desde as primeiras formulações teóricas modernas, na Europa Ocidental do século XVIII, os direitos humanos 
apareceram estreitamente vinculados ao Estado. Mas uma vinculação, contraditoriamente, positiva e negativa 
ao mesmo tempo.  
 
A concepção de direitos naturais do homem, anteriores e superiores à organização institucional dos Poderes 
Públicos (ou seja, aquilo que se convencionou denominar Estado), foi sem dúvida a grande arma de combate 
contra a monarquia absoluta da época. Diante da concentração de todos os poderes num só indivíduo, 
sustentou-se a necessidade de se criarem instituições impessoais para o exercício do mando: ou seja, a 
necessidade de se erigir um Estado, em lugar de se entronizar um monarca. No entanto, a Revolução 
Francesa, ao final do século, veio demonstrar que a concentração de poderes incontroláveis, nesse organismo 
impessoal, acarretava abusos iguais ou superiores aos do ancién régime. O Estado moderno aparece assim, 
concomitantemente, desde o seu nascimento, como o protetor e o principal adversário dos direitos humanos.  
 
Essa contradição, aliás, estava ínscia no famoso teorema de Rousseau, o qual constitui, como disse ele: “O 
problema fundamental” do Contrato social: “encontrar uma forma de associação que defenda e proteja, de toda 
a força comum, a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça 
no entanto a si mesmo e continue tão livre quanto antes”. Rousseau reconhecia que a sociedade política implica 
a necessária submissão dos homens uns aos outros, e que isto representa a negação de uma liberdade natural. 
Mas entendia que era possível encontrar uma fórmula social que preservasse a superioridade dos direitos 
inatos do homem, com a transformação de força em poder e da liberdade em liberdade civil. Não escondeu, 
toda via, seu ceticismo quanto à generalização desse tipo de associação política, fundada no consenso geral. 
Pôr a lei acima da vontade dos homens, dizia, equivale à quadratura do círculo em geometria.  
 
Seja como for, a concepção política de Rousseau fundava-se no postulado de que o Estado só se legitima 
quando existe para proteger os direitos naturais do homem. Qualquer desvio dessa finalidade última, por menor 
que fosse, transformaria a livre associação em intolerável opressão e justificaria a ruptura do vínculo 
associativo.  
 
Ora, a humanidade veio a conhecer, neste século, organizações estatais cuja capacidade de opressão 
superou, de longe, tudo o que se havia experimentado, até então, ao longo da história. Alguns desses Estados 
absolutíssimos filiaram-se a uma ideologia que, nos seus albores, manifestou as mais expressas reservas 
quanto ao poder estatal e propugnou mesmo a supressão, pura e simples, do Estado. Como sabido, todos os 
primeiros socialistas, inclusive o jovem Marx, vaticinaram o desaparecimento do Estado com o advento 
irrelutável do socialismo. Este, ao realizar plenamente a liberdade e a igualdade de todos, sem divisões de 
classes, dispensaria definitivamente a opressão estatal. O Marx provecto, no entanto, seguido e aperfeiçoado 
por Lênin, pregou a instalação da ditadura do proletariado, como condição indispensável da passagem do 
socialismo para o comunismo. E o que isto significou, como supressão efetiva das liberdades para todos os 
cidadãos, trabalhadores ou não, a crônica dos últimos 70 anos tem ilustrado com cores dramáticas.  
 
Tudo isso ilumina o caráter essencialmente ambíguo da relação entre Estado e direitos humanos e justifica a 
divisão desta exposição em duas partes, que se completam ao se contraporem:  
1) a realização dos direitos humanos  pelo  Estado  e   
2)  o  controle  do  abuso  do  poder  estatal  como condição de proteção dos direitos humanos.  
 
Ora, a humanidade veio a conhecer, neste século, organizações estatais cuja capacidade de opressão 
superou, de longe, tudo o que se havia experimentado, até então, ao longo da história.   
 
A realização dos direitos humanos pelo Estado  
 
Se a primeira geração dos direitos humanos consistiu na definição e preservação das liberdades fundamentais 
– de locomoção, de religião, de pensamento e opinião, de docência e aprendizado, de correspondência, de 
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voto etc., a segunda, inaugurada no início deste século, correspondeu à montagem de um mecanismo estatal 
que dispensasse, a todos, certas prestações sociais consideradas básicas, como a educação, a saúde, as 
oportunidades de trabalho, a moradia, o transporte, a previdência social. A diferença específica entre essas 
duas gerações de direitos humanos é de primeira intuição: enquanto o respeito à liberdade supõe a não-
interferência estatal na esfera de vida própria do ser humano, seja individualmente, seja em grupos sociais, a 
realização daquelas prestações sociais implica, ao contrário, uma sistemática intervenção do Estado nas 
relações privadas, limitando a liberdade individual ou grupal. Assim as liberdades são, basicamente, direitos 
humanos contra a ação estatal, ao passo que a exigência de prestações sociais se dirige contra a omissão do 
Estado.  
De qualquer forma, tanto num campo quanto no outro, os direitos fundamentais da pessoa humana só se 
realizam graças à boa organização dos Poderes Públicos.   
 
Quanto às liberdades 
 
No que tange à liberdades, como já foi assinalado, a proteção estatal passa pela eficiente atuação do Poder 
Judiciário. Não farei o elenco de todos os remédios judiciais aptos à defesa das liberdades, mas vou deter-me 
nos principais e, ainda assim, de modo a chamar a atenção unicamente sobre os aperfeiçoamentos jurídicos 
que se impõem.  
 
Comecemos pelo primeiro, cronologicamente, dos remédios judiciais de defesa das liberdades: o habeas 
corpus. Ele se destina, como se sabe, a proteger a livre locomoção, a liberdade de ir e vir e, portanto, a de não 
ser preso, exilado ou confinado, fora das hipóteses delituosas ou dos casos excepcionais (estado de sítio), 
definidos na Constituição e nas leis.  
 
A respeito do habeas corpus, gostaria de lembrar que se trata de um provimento judicial criado no direito inglês, 
com as peculiaridades próprias desse sistema jurídico. No direito anglo-saxônico, com efeito, os tribunais do 
rei sempre ostentaram uma supremacia sobre todas as demais autoridades, inclusive eclesiásticas, como 
manifestações institucionais da própria soberania da Coroa. O habeas corpus faz parte do gênero dos writs ou 
ordens judiciais que não podem ser descumpridas, sob pena do cometimento do delito gravíssimo de contempt 
of court, equivalente ao crime de lesa-majestade.  
 
Ora, a especialidade do habeas corpus, na classe do writs, parece ter se perdido, ou não se ter  jamais 
realizado, fora do ambiente anglo-saxônico. Na tradição inglesa, a ordem judicial, que consiste na imediata 
apresentação do detido ao magistrado, a fim de que este possa se informar, direta e pessoalmente, da 
existência individual do paciente.  
 
Entre nós, no entanto, essa providência utilíssima foi desde o início substituída pelo pedido de informações 
judiciais à autoridade coatora. Não é difícil imaginar o que significa isso, em termos de demora na solução 
judicial, de possibilidade de ocultação do tratamento desumano infligido ao paciente nesse meio tempo, ou 
mesmo de transferência abusiva do preso de uma autoridade para outra, para nos darmos conta de como pode 
ser frustrada, na prática, essa garantia judiciária da liberdade de locomoção.  
 
Pense-se, por exemplo, no caso mais banal de pedido de habeas corpus numa imensa comarca como São 
Paulo: a necessidade de distribuição do feito entre as diferentes varas competentes, a autuação do pedido em 
cartório, a expedição do mandado judicial de informações à autoridade coatora, o cumprimento do mandado 
pelo oficial de justiça, a redação das informações pela autoridade que detém o paciente, a entrega dessas 
informações em cartório e, finalmente, a sua apreciação pelo juiz. Tudo isso, antes que possa ser prestado 
alívio à pessoa privada de sua liberdade e, em não raros casos, sujeita à tortura ou mesmo a ser morta em 
detenção.  
 
Tal situação é tanto mais aberrante, quando se pensa que em matéria de mandado de segurança as medidas 
liminares são normalmente concedidas sem audiência de autoridade coatora. Seria a liberdade de ir e vir 
menos importante, como valor jurídico, que as demais liberdades e direitos protegidos pelo mandado de 
segurança?  
 
 
Não podemos ver, portanto, como se possa manter inalterado o procedimento do habeas corpus, entre nós, 
sem abandonarmos toda esperança de evitar a institucionalização de detenções arbitrárias, sobretudo dos 
mais pobres e carentes, por todo este imenso país.  
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No tocante ao mandado de segurança, que é outra garantia fundamental das liberdades, o necessário 
aperfeiçoamento deveria ser feito em outra direção. Pelo mandado de segurança, podem ser defendidos os 
chamados direitos líquidos e certos, distintos da liberdade de locomoção, contra atos ou omissões abusivas do 
Poder Público. São considerados líquidos e certos os direitos cujo reconhecimento independe de uma 
instituição probatória no processo (testemunhas ou vistorias, por exemplo). O mandado de segurança tem sido 
sempre, no entanto, uma ação judicial movida pelo próprio titular do direito violado. A lei reconhece a 
legitimidade de mandado de segurança impetrado por alguém, em nome próprio, no interesse alheio.  
 
Assim, se o ato abusivo do Poder Público atingir toda uma categoria de pessoas – um conjunto de funcionários 
públicos, por exemplo – cada indivíduo deve constituir advogado e figurar no processo, explicitamente,  como 
autor.  
 
Essa condição de legitimidade processual tornou-se indefensável numa sociedade de massas, em que a ação 
das autoridades estatais costuma produzir efeitos sobre grupos e categorias sociais, e não apenas sobre 
determinados administrados, isoladamente considerados. Daí o movimento, largamente difundido entre os 
especialistas, para a criação de um mandado de segurança coletivo, que poderia funcionar tal como a class  
action do direito norte-americano (o  integrante de uma categoria social age judicialmente em prol de todos os 
que a integram), ou então segundo a estrutura das ações populares, isto é, qualquer do povo atua em juízo no 
interesse coletivo. Uma medida desse tipo seria entre nós da maior importância para a defesa, por exemplo, 
dos direitos e liberdades das nações indígenas, que vivem dispersas em nosso território.  
 
O Estado contemporâneo, no entanto, não se limitou a atender contra a liberdade física e a esfera jurídica, 
sigamos assim, exterior da pessoa humana. Foi mais além, ao organizar a invasão sistemática da vida íntima 
e a manipulação da imagem pessoal, com apoio nas técnicas eletrônicas mais avançadas. Contra isso, os 
remédios tradicionais do habeas corpus e do mandado de segurança revelaram-se inadequados. É que ambos 
pressupõe uma violação patente, isto é, pública e aberta das liberdades e direitos subjetivos; ao passo que 
aquelas práticas de invasão da intimidade e  da  manipulação  da  imagem  pessoal  se  desenvolvem  no 
segredo dos arquivos e das fitas magnéticas dos computadores.  
 
Quanto aos direitos a prestações sociais pelo Estado. 
 
Aqui, está em causa não a liberdade da pessoa humana, mas a fundamental igualdade de todos os homens. 
A função do Estado já não é de abstenção, mas sim de transformação social, pela eliminação progressiva das 
desigualdades. Função ativa, portanto, de decidida interferência no jogo dos interesses privados.  
 
Estabeleceu-se, nos últimos tempos, um razoável consenso a respeito da necessidade de igualdade básica, 
de todos os homens, quanto a determinadas situações sociais concernentes à educação, à saúde, à habitação, 
ao transporte coletivo, ao trabalho e à previdência social. Ainda não se firmou, universalmente, a consciência 
do direito essencial de todos à informação e à comunicação social, mas o movimento em prol dessa 
reivindicação fundamental ganha corpo em vários países.  
 
É preciso reconhecer que, em sociedades subdesenvolvidas, onde as condições de desigualdade tendem a 
acelerar-se, provocando a desintegração social pelo aviltamento crescente das massas, o estabelecimento de 
mecanismos aptos a realizar essas prestações sociais configura a instituição não propriamente do estado do 
bem-estar, característico das sociedades desenvolvidas, mas simplesmente do estado da dignidade social.  
 
Esses mecanismos jurídicos de realização dos direitos humanos a prestações sociais podem ser classificados, 
de modo um tanto impreciso mas significativo, em coletivos e individuais.  
 
A condição maior para a transformação da sociedade por via da ação estatal é a instituição de um planejamento 
global e vinculante. O Estado brasileiro encontra-se, hoje, em momento histórico decisivo: ou seremos capazes 
de transformá-los, instituindo poderes incumbidos de dirigir, de modo racional e democrático, as 
transformações sociais, ou sucumbiremos na desintegração social, da que a presente crise aguda de anomia 
(desrespeito generalizado às normas de vida em comum) é o sintoma mais alarmante. Sem planejamento, 
atribuído como função proveniente do Estado a órgãos independentes do Congresso e do Executivo, 
absolutamente nada será feito de duradouro e profundo em matéria de desenvolvimento neste país.  
 
Isto posto e reafirmado, diante da insensatez da classe política e da incompetência arrogante do meio 
universitário, é preciso dizer que a realização dos direitos humanos a essas prestações sociais fundamentais 
poderá ser reforçada com a instituição de meios judiciários adequados.  Nesse particular, tirando a ação 
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popular, ressente-se o nosso sistema jurídico da inexistência de ações judiciais de defesa individual dos 
interesses coletivos.  
 
Nos Estados Unidos, por exemplo, tem sido muito útil o recurso às chamadas class actions, pelas quais o 
indivíduo, membro de um grupo social qualquer, tem qualidade para agir judicialmente na defesa dos interesses 
grupais, esteja ou não o grupo organizado como pessoa jurídica. Enfim, a problemática aqui é idêntica àquela 
a que me referi há pouco, a respeito do mandado de segurança.  
 
Por outro lado, ressentimo-nos também da falta de provimentos judiciais específicos para impor ao Estado o 
cumprimento de deveres positivos.  
 
Em geral, os remédios jurídicos utilizáveis – como mandado de segurança e a ação popular – objetivam 
anular ou desconstituir atos praticados por agentes estaduais. Ainda nos Estados Unidos, é das mais largas a 
utilização da injunction, pela qual o judiciário manda à Administração Pública que pratique certo ato ou 
desenvolva certa atividade, sob as penas de lei.   
 
O controle do abuso de poder estatal O controle do abuso de poder estatal O controle do abuso de poder 
estatal O controle do abuso de poder estatal         
 
Até aqui, vimos os meios e os modos de realização dos direitos humanos por via do aparelho estatal. 
Observamos, então, que se o poder do Estado serve, utilmente, para a defesa da pessoa humana, 
notadamente pela ação do judiciário, não é menos exato que a violação desses direitos tem sido praticada, 
largamente, também por agentes estatais. De onde a necessidade de estabelecer mecanismos eficazes de 
controle do poder do Estado, em todos os níveis.  
 
Essa foi a ideia central de outro grande pensador francês, Montesquieu. Para ele, o único antídoto eficaz ao 
abuso do poder é a instituição de contrapoderes adequados. Só o poder controla o poder, não a moral nem o 
direito. Mas é evidente a necessidade moral, isto é, jurídica; como não é menos evidente a necessidade moral, 
assinalada também por Montesquieu, de se desenvolver no povo a virtude, ou seja, o espírito de comunhão 
social. O que Montesquieu quis sublinhar, no entanto, é que a simples regra jurídica, despida de poder, é 
ineficaz para impedir o abuso. E isto, tanto no plano interno, quanto no plano internacional.  
 
Ora, esses contrapoderes, suscetíveis de deter o abuso – isto é, capazes de evitar que o poder se transforme 
em força bruta -, são de vários tipos. O próprio Montesquieu apontou a diferença importante entre o que ele 
chamava faculdade de estatuir e a faculdade de impedir. É justamente da sábia combinação desses diferentes 
tipos de poder – e não de uma arquitetura triangular entre Executivo, Legislativo e Judiciário, considerados 
como trindade natural e imutável – que se podem extrair todas as esplêndidas virtualidades da teoria da 
separação de poderes. A faculdade de estatuir corresponde ao poder de ditar normas ou de dar ordens. A 
faculdade de impedir, ao poder de aprovar ou vetar normas ou ordens dadas.  
Vejamos então, separadamente, os controles internos e os controles internacionais do abuso de poder estatal.   
 
No plano interno 
 
Para facilidade da exposição, tomemos os três órgãos ou Poderes da teoria clássica, tal como eles aparecem 
constitucionalmente estruturados: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.  
 
O Executivo é sempre apontado como o grande fator de abuso, sem dúvida, porque ele, muito mais do que os 
outros órgãos do Estado, é dotado de poder ativo, ou seja, das prerrogativas constitucionais de impelir, 
comandar e tomar as iniciativas. Justamente por isso, convém assinalar o fato de que os grandes abusos do 
Executivo não são apenas os comissivos, como prender, comandar ou destruir, contra a lei e a razão jurídica. 
Na civilização contemporânea, em que as exigências de igualdade e bem-estar social tendem à universalidade, 
as omissões estatais tornam-se verdadeiros crimes coletivos. A falta de escolas, de saúde pública, de controle 
ecológico, por exemplo, aparecem sempre mais como violações caracterizadas dos direitos humanos.  
 
Ora, em relação a esses abusos omissivos, o direito tradicional é singularmente carente de remédios 
adequados. No Brasil, foi só recentemente, isto é, em 1985, que se editou a primeira lei atribuidora de um 
direito de ação pública, ao Ministério Público e às associações de consumidores, para suprir a falta de medidas 
governamentais adequadas na proteção ao consumidor. Ainda assim, esse suprimento das omissões do 
Governo não é feito com a ação propriamente dita, que visa à reparação de danos, mas com as medidas 
cautelares, que são provimentos judiciais preliminares ao processo  principal. De qualquer modo, foi graças a 
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esse novo remédio judicial, consubstanciado na Lei nº 7.347, que um competente e denodado representante 
do Ministério Público paulista logrou obter do Judiciário, malgrado a escandalosa resistência do Governo 
federal, a apreensão, nos estabelecimentos comerciais e centros distribuidores, do leite irradiado pela 
catástrofe de Chernobyl e que havia sido criminosamente importado da Europa.  
 
Uma lição a tirar-se do episódio é a de que, se o Ministério Público pôde agir no caso, foi graças ao fato de 
que o órgão não pertencia à unidade da Federação responsável pelo abuso. Na verdade, o verdadeiro fiscal 
do Poder deve ser sempre o cidadão, ou o conjunto dos cidadãos organizados em associações. Sob esse 
aspecto, a Lei nº 7.347 representa um marco de progresso, na história da defesa dos direitos humanos entre 
nós, ao atribuir às associações de consumidores a legitimidade para agir em juízo em defesa do interesse geral 
dos consumidores e não apenas do de seus membros associados.  
 
No tocante aos abusos comissivos, essa legitimidade dos cidadãos para propor ações judiciais no interesse 
coletivo já existe, felizmente, há muito. É a ação popular, pela qual qualquer eleitor pode pedir em juízo o 
desfazimento de atos da Administração Pública lesivos ao Erário, ou ao patrimônio artístico e cultural do país.  
 
O controle mais enérgico dos abusos governamentais, porém realiza-se por meio de ações penais. No entanto, 
a persistência da atribuição, ao Ministério Público, do monopólio da persecução criminal tem sido, entre nós, 
um fator de larga impunidade dos agentes públicos. É que, apesar de alguns progressos institucionais, o 
Ministério Público continua submetido à suserania do Executivo, sendo, portanto, praticamente impossível que 
o vassalo controle adequadamente os atos de seu senhor. É por isso que incluí, entre as medidas inovadoras 
constantes de meu anteprojeto de Constituição, a ação penal privada subsidiária, como direito subjetivo público 
de qualquer pessoa, nas hipóteses em que o Ministério Público deixa de oferecer denúncia contra os agentes 
públicos (chefe do Poder Executivo, Ministros ou Secretários de Estado, por exemplo). Essa medida, 
completada pela definição legal do crime genérico de violação dos direitos humanos inscritos na Constituição 
– proposta também incluída em meu anteprojeto -, reforçaria sobremaneira a proteção da pessoa humana 
contra os abusos governamentais.  
 
No que se refere, agora, aos abusos do Poder Legislativo contra os direitos humanos, deve-se assinalar que 
eles se cingem à sua função precípua, que é a votação de leis. O controle das leis abusivas faz-se pela sua 
referência às normas e princípios constitucionais. Nesse particular, além do veto oposto pelo chefe do 
Executivo, caracterizados daquele poder impediente de que falava Montesquieu, há também a ação judicial de 
declaração de inconstitucionalidade da lei. O direito brasileiro, a par da declaração de inconstitucionalidade 
incidente em qualquer processo judicial, criou uma ação direta desse tipo, proposta por certas autoridades 
públicas e também por qualquer cidadão. Mas a jurisprudência do Suprema Tribunal Federal interpretou essa 
lei no sentido de atribuir, ao Procurador Geral da República, chefe do Ministério Público Federal, o arbítrio de 
dar seguimento ou não a essa ação direta, transformando-a, portanto, em mera iniciativa particular, não 
vinculante para o Ministério Público. A correção desse defeito, no texto constitucional, é uma das medidas 
saneadoras que contam com o mais largo consenso, atualmente.  
 
Até aqui, examinamos formas de controle de abuso de poder estatal por via judiciária. Tem-se, pois, a 
impressão de que a defesa dos direitos humanos repousa, em última instância, no poder dos juízes de dizer o 
direito de modo definitivo e no geral acatamento, pelos outros órgãos estatais, das decisões proferidas pelos 
magistrados. Mas se estes últimos prevaricarem, por ação ou omissão, na correção dos abusos ou desvios de 
poder, quem atuará contra os juízes?  É a indagação capital, formulada pelos romanos, com o seu agudo senso 
da coisa pública: Qui  custodiet custodes? Quem controlará o controlador?  
 
É preciso reconhecer que, na teoria constitucional clássica, os magistrados são os grandes irresponsáveis, no 
conjunto dos agentes estatais.  
 
Essa irresponsabilidade constitui uma falha grave na arquitetura do chamado estado de direito, no qual todos 
os que exercem o poder público são sujeitos ao império impessoal da lei. Se a vida, a liberdade e a honra de 
cada um de nós dependem de uma ordem de habeas corpus ou da concessão de um mandado de segurança, 
e se o magistrado encarregado de proferir essa decisão salvadora descumpre o seu dever, por desídia, 
corrupção, ou acumpliciamento com os fatores do abuso, quem chamará o magistrado prevaricador à ordem, 
punindo-o se necessário? O próprio Poder Judiciário. Aqui, o princípio da separação de Poderes não encontra 
aplicação e esse defeito substancial é capaz de comprometer a eficácia de todas as garantias constitucionais.  
 
No direito brasileiro vigente, os casos de responsabilidade por atos de magistrados estão regulados no Código 
de Processo Civil, no Código de Processo Penal e na Lei Orgânica da Magistratura. Mas a aplicação das 
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normas daqueles Códigos é estritamente nenhuma e, no caso da Lei Orgânica da Magistratura, muito 
deficiente.  
 
O art. 639 do Código de Processamento Penal prevê a responsabilidade do Estado e, por via regressa, dos 
juízes, no caso de decisões dolosas contra os jurisdicionados. No Código de Processo Civil (art. 133), regula-
se a responsabilidade direta dos juízes por perdas e danos, no caso de descumprimento de normas 
processuais, ou de decisões proferidas de má-fé.  
 
Quanto à Lei Orgânica da Magistratura, ferozmente combatida pelos magistrados – o que explica, sem dúvida, 
a sua deficiente aplicação -, prevê ela seis modalidades escalonadas de punição: advertência, censura, 
remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria e demissão.  
 
Seja como for, essa falha no anel final que fecha o sistema de poderes do Estado está a nos indicar, com 
inafastável clareza, a necessidade de se completar o conjunto das garantias dos direitos humanos mediante 
instituições e poderes não-estatais. Essa função garantidora cabe nos dias atuais, inquestionavelmente, aos 
órgãos de comunicação de massa: a imprensa, o rádio e a televisão. Eis por que torna-se  indispensável  
regular  esses órgãos, que exercem uma autêntica função pública, na própria Constituição, excluindo-os tanto 
da dominação estatal, quanto da exploração capitalista.  
 
Os veículos de comunicação de massa devem ser os faróis a iluminar, incessantemente, a ação do Estado, 
em todos os setores. Eles não podem, pois, ser manejados pelo próprio Estado, ou por proprietários privados, 
cujas concessões de instalação empresarial dependem do Governo ou do Congresso. Não é de se admitir, por 
conseguinte, que a classe política reagiu negativamente a essa proposta.   
 
No plano internacional  
A proteção dos direitos humanos não pode, porém, cingir-se ao território onde cada Estado atua. A época 
contemporânea assistiu ao surgimento de aparelhos estatais, dotados de poderes incomensuravelmente 
maiores do que os detidos por qualquer organização política em épocas anteriores.  
 
Esse reforço descomunal de poderes, acoplado à teoria da soberania absoluta do Estado, criou situações de 
esmagamento completo da pessoa humana, como nas trágicas experiências nazista e stalinista deste século.  
 
Impõe-se, portanto, um controle internacional sobre a ação de cada Estado, no que tange ao respeito aos 
direitos humanos.  
 
Ora, a situação do direito internacional vigente está longe de ser satisfatória, nesse particular (como em vários 
outros, aliás). O princípio de não-ingerência dos Estados, ou de organismos internacionais, nos assuntos 
internos de outros Estados, inscrito no art. 2º, § 7º, da Carta das Nações Unidas, tem servido de pretexto para 
se evitar a aplicação de sanções internacionais aos Estados para se evitar a aplicação de sanções 
internacionais aos Estados que violam  sistematicamente os direitos da pessoa humana. Trata-se, obviamente, 
de um pretexto, uma vez que, a toda evidência, a violação de direitos humanos não é assunto de competência 
interna dos Estados, mas interessa, antes, a toda a humanidade.  
 
A aceitação dos indivíduos como sujeitos do direito das gentes, com legitimidade para recorrer diretamente às 
instâncias internacionais, tem sido parcimoniosamente admitida. Ela existe, no âmbito da Organização dos 
Estados Americanos, pelo disposto no art.44 da Convenção de São José de Costa Rica, que criou a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos.  
Mas essa medida, por si só, tem sido perfeitamente inócua, dado que há sempre a possibilidade de os Estados 
recusarem a jurisdição internacional.  
 
Creio que o progresso jurídico, nessa matéria, adviria da adoção de três providências. Em primeiro lugar, a 
geral aceitação da legitimidade da queixa individual junto aos tribunais internacionais, no caso de ausência de 
mecanismos adequados de produção dos direitos humanos no plano interno dos Estados. Em segundo lugar, 
a submissão obrigatória de todos os Estados-membros das Nações Unidas, ou de organismos regionais, à 
jurisdição internacional. Em terceiro lugar, o estabelecimento de sanções adequadas, no plano internacional, 
para a violação estatal dos direitos humanos. Penso, nesse particular, em duas espécies de sanções. De um 
lado, a suspensão do direito do voto do Estado-réu, nos organismos internacionais a que pertence. De outro 
lado, na hipótese de não-cooperação do Estado  com  o  tribunal  internacional  (criando,  por  exemplo,  
obstáculos  às investigações in loco, ou  recusando-se a apresentar os agentes do Poder Público responsáveis 
por abusos),  no  proferimento de uma sentença de pronúncia, pela qual se declara a existência de crime  contra 



                                                     Apostilas OBJETIVA     Concursos Públicos - Brasil 

20 
 

os direitos humanos e de indícios veementes de autoria, na pessoa de agentes públicos designados. Proferida 
essa sentença, qualquer Estado teria competência para prender os indiciados que se encontrarem em seu 
território; ainda que transitoriamente, submetendo-os a julgamento segundo as leis desse Estado.  
 
A proteção dos direitos humanos é uma questão de organização de poderes na sociedade.  
 
É claro que, nessa organização, os poderes do Estado (os chamados Poderes Públicos) assumem papel 
decisivo. Mas a experiência histórica indica que uma sociedade bem organizada deve sempre manter uma boa 
cópia de poderes nas mãos dos próprios cidadãos, como o necessário corretivo aos desvios e abusos que 
acabam sempre por se instalar na organização estatal.  Afinal, superada a polêmica entre os adeptos da 
democracia direta e os da democracia representativa, é preciso convir na necessidade de cada um desses 
sistemas, completar e aperfeiçoar o outro.  
 
Da sábia montagem de mecanismos de fertilização recíproca, entre esses duas técnicas políticas, dependerá 
a sobrevivência do homem, em sua eminente dignidade de pessoa.  
 

Direitos Humanos na Constituição Brasileira de 1988. 
 
 
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana  
 
A dignidade da pessoa humana pode ser considerada como o fundamento último do Estado brasileiro. Ela é o 
valor-fonte a determinar a interpretação e a aplicação da Constituição, assim como a atuação de todos os 
poderes públicos que compõem a República Federativa do Brasil. Em síntese, o Estado existe para garantir e 
promover a dignidade de todas as pessoas. É nesse amplo alcance que está a universalidade do princípio da 
dignidade humana e dos direitos humanos.  
 
Como valor-fonte, é da dignidade da pessoa humana que decorrem todos os demais direitos humanos. A 
origem da palavra dignidade ajuda-nos a compreender essa ideia essencial. Dignus, em latim, é um adjetivo 
ligado ao verbo decet (é conveniente, é apropriado) e ao substantivo  decor  (decência, decoro). Nesse sentido, 
dizer que alguém teve tratamento digno significa dizer que essa pessoa teve tratamento apropriado, adequado, 
decente.  
 
Se pensarmos em dignidade da vida humana ou o que é necessário para se ter uma vida digna,  começaremos  
a  ver  com  mais  clareza  como todos os direitos humanos decorrem da dignidade da pessoa humana. Para 
que uma pessoa, desde sua infância, possa viver, crescer e desenvolver suas potencialidades decentemente, 
ela precisa de adequada saúde, alimentação, educação, moradia, afeto; precisa também de liberdade para 
fazer suas opções  profissionais, religiosas, políticas, afetivas, etc.  Esse conjunto de necessidades e 
capacidades nada mais é que o conteúdo dos direitos humanos, reconhecidos, por essa razão, como princípios 
e direitos fundamentais na Constituição Brasileira.  
 
A dignidade é atributo essencial do ser humano, quaisquer que sejam suas qualificações. Em última instância, 
a dignidade humana reside no fato da existência do ser humano ser em si mesma um valor absoluto, ou como 
disse o filósofo alemão Kant: “o ser humano deve ser compreendido como um fim em si mesmo e nunca como 
um meio ou um instrumento para a consecução de outros fins”.  
 
O Estado deve ser instrumento a serviço da dignidade humana e não o contrário.  Por essas razões, o princípio 
da dignidade da pessoa humana exige o firme repúdio a toda forma de tratamento degradante (indigna) do ser 
humano, tais como a escravidão, a tortura, a perseguição ou o mau trato por razões de gênero, etnia, religião, 
orientação sexual ou qualquer outra.  
 
É em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana que a Constituição de 1988, no seu Título II, 
“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, afirma uma extensa relação de direitos individuais e coletivos 
(Capítulo I, Artigo 5º), de direitos sociais (Capítulo II, Artigos 6º a 11), de direitos de nacionalidade (Capítulo III, 
Artigos 12 e 13) e de direitos políticos (Capítulo IV, Artigos 14 a 16).  
 
Prevalência dos Direitos Humanos nas Relações Internacionais.  
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