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Resumo: O pêndulo na esfera política, está sempre a balançar de 

extremos a outros, como nos lembrava Robert Dahl3 em Poliar-

quia, com dificuldades em centrar-se em um equilíbrio entre o 

liberalismo e o iliberalismo ou entre – se ainda hoje podemos 

denominar – esquerda e direita. Com isso, quem de facto acaba 

por sofrer é a Pessoa Humana e a aplicabilidade dos Direitos 

Humanos de forma concreta, isto porque, infelizmente, bem nos 

lembra também Guy Haarscher4 de tantas vezes em que os Di-

reitos Humanos são usados como agendas ideológicas, deixando 

os mesmos sem efeito. Portanto, o presente acaba por resvalar 

no meio desse conflito ideológico, pese embora não tratarmos 

especificamente dele, antes a trazer o que é urgente e nuclear: os 

Direitos Humanos devem ser repensados para além das Sobera-

nias, para além de inclusive de acordos entre elas, devem ser 

imaginados a partir do ser humano que simplesmente é o que é, 

portanto, digno, donde podemos encontrar o caminho que aponta 

 
1 O presente artigo, foi desenvolvido como um dos requisitos avaliativos da Pós-Gra-
duação em Ética, Direito e Pensamento Político, entre as Faculdades de Direito e Le-

tras da Universidade de Lisboa.  
2 Mestrando em Direitos Fundamentais com ênfase também em Filosofia do Direito 
na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e; Pós-Graduado em Ética, Direito 
e Pensamento Político pela Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras e Faculdade 
de Direito.  
3 Dahl, Robert. Poliarquia: Participação e Oposição 
4 HAARSCHER, GUY. Filosofia dos direitos do homem. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 
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para estes Direitos Humanos – que para nós são Direitos Natu-

rais. Não importando assim, o pêndulo político ou convicções 

ideológicas, todas devem estar submissas a centralidade do indi-

víduo enquanto detentor de Dignidade e outros direitos autoevi-

dentes. Obviamente que a banalização dos Direitos Humanos é 

um risco quando se objetiva o seu natural alargar, contudo, o 

contrário também é verdade, quando estes se tornam submissos 

e enclausurados a Soberanias. Portanto é necessária uma coope-

ração entre estas mesmas Soberanias e mecanismos internacio-

nais de proteção de Direitos Humanos, radicados na pessoa Hu-

mana. O presente artigo objetiva apresentar essa terceira via, 

numa discussão que se enquadra tanto num espectro de filosofia 

política quanto da filosofia do direito e também da teoria do Es-

tado e Direitos Fundamentais.  

 

Palavras-Chave: Direitos humanos; pessoa humana; constituci-

onalismo global; Humanização do Direito Internacional. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

ncontramos na tradição do estudo do direito, no 

que se refere a formação do pensamento jurídico 

moderno, duas principais fontes, o corpo jurídico 

greco-romano e o corpo jurídico judaico-cristão5, 

sendo expressões vivas das épocas em que perpas-

saram e ipso facto da própria contribuição para a formação do 

ocidente. Por isso que, quando pensamos no hodierno sistema de 

Direitos Humanos, inelutavelmente, temos de associá-lo a dois 

fundamentos que levaram a sua constitucionalização (ato este, 

denominado de forma técnica de Direitos Fundamentais), são 

eles: i) As revoluções francesa e americana e ii) os valores 

 
5 Sobre isso, Cfr., VILLEY, MICHEL. A formação do pensamento jurídico moderno. São 
Paulo: Martins fontes, 2005;  

E 
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transmitidos pelo cristianismo e pelo humanismo renascentista6 

– ambos fundamentos como viva expressão do desenvolvimento 

das culturas supracitadas. 

Contudo, da formação do pensamento jurídico moderno 

à constitucionalização dos Direitos Humanos, há um extenso ca-

minho percorrido: das antigas civilizações pré-cristãs em que 

mesclava-se o poder político e o religioso7 – e.g, entre os judeus, 

YHWH, o Deus de Israel, escolheu um povo para si e outorgou 

leis a esse povo8 – do imbróglio das duas religiões gregas, a re-

ligião pré-homérica – fundamentada na mãe natureza e também 

na deusa Ἀνάγκη Ananke – e a religião dos deuses olímpicos9, o 

qual abriu-se espaço para o dualismo matéria/forma, da πόλις 

(polis) grega nos tempos de Aristóteles à conquista de Filipe e o 

nascimento do período helenístico, vindo a apresentar a génese 

da enfase na vida individual10, dos legisladores romanos, que re-

metiam sua autoridade à divindade para outorgar leis11 em que 

resvalava na instrumentalização do poder político, uma vez que 

o ius sacrum fazia parte do ius publicum12, do nascimento do 

cristianismo e a aparição da clara separação da Igreja e do Estado 

com os dizeres do Senhor Jesus Cristo, «dêem a César o que é 

de César e a Deus o que é de Deus»13 e também, nos primórdios 

da Igreja, com declaração do Apóstolo São Pedro, perante o 

 
6 MIRANDA, JORGE MANUEL MOURA LOUREIRO DE. Direitos Fundamentais. Coimbra: 
Almedina, 2017. p. 28. 
7MACHADO, JÓNATAS EDUARDO MENDES. Liberdade religiosa numa comunidade 
constitucional inclusiva: dos direitos da verdade aos direitos dos cidadãos. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1996. pp. 14-5. 
8 Cfr., BÍBLIA. Português. A bíblia para todos: edição interconfessional. Lisboa: So-
ciedade Bíblica de Portugal, 2010. Génesis – Deuteronómio. 
9 KALSBEEK, L. Contornos da filosofia Cristã. São Paulo: Cultura Cristã, 2015, p. 90. 
10 HAARSCHER, GUY. Filosofia dos direitos do homem. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 
p. 73. 
11 MACHIAVELLI, NICCOLÒ DI BERNARDO DEI. Discorsi sopra la prima deca di Tito 
Livio. Firenze: Gasparo Barbèra, 1864. I. 11, pp. 82ss. 
12 SOUSA, JOSÉ FERREIRA MARNOCO E. Direito ecclesiastico português. Coimbra: 
França Amado, 1910. pp. 443. 
13 BÍBLIA. Português. A bíblia para todos, op. cit., São Mateus, XXII: 21. 
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Sinédrio14, em que este afirmou que «é mais importante obede-

cer a Deus do que aos homens»15, o qual veio a constituir de 

modo mais efusivo a ideia de objeção de consciência e ipso 

facto, do consequente conflito do monismo romano – que pres-

tava culto Imperador como deus – com o dualismo cristão – que 

separava o poder religioso do temporal –  que veio a culminar 

em perseguição religiosa no século III16 e chacina aos cristãos17 

que até então viviam na clandestinidade18, dos alaridos de liber-

dade e justiça que provaram os cristãos no século IV para ex-

pressar a fé19, em que por volta de 313 d.C, sob outorga do Im-

perador Constantino – recém convertido ao cristianismo – foi 

decretado o Édito de Milão20 e um ano depois, sob sua influên-

cia, a promulgação do Sínodo de Alers em que reafirmou-se a 

ideia de objeção de consciência21 e também, da declaração – no 

ano de 380 – da religião Cristã como religião oficial do Império 

Romano22, por meio do Imperador Teodósio I, mediante o Cu-

nctos Populos e da consequente perseguição religiosa as outras 

religiões – agora – minoritárias23, do infeliz retorno do domínio 

 
14 Sinédrio era o Tribunal de juízes judeus que julgavam conforme a Torah – Penta-
teuco e profetas.   
15 BÍBLIA. Português. A bíblia para todos, op. cit., Atos, V:29. 
16 ADRAGÃO, PAULO PULIDO. A liberdade religiosa e o estado. Coimbra: Almedina, 
2002. p. 37. 
17 MOURA, MAGNO ALEXANDRE FERREIRA. Ministério Público e a defesa da liberdade 

religiosa: desafios e perspectivas na construção de um estado laico no brasil. 2015. 
153 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas) – Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra, Coimbra – Portugal, 2015. p. 20. Consultado em 20 de 
junho de 2019, em «https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/29881/1/O%20mi-
nisterio%20publico%20e%20a%20defesa%20da%20liberdade%20religiosa.pdf». 
18 HESPANHA, ANTÓNIO MANUEL. Panorama Histórico da cultura jurídica europeia. 
Lisboa: Publicações Europa América Ltda, 1997. p. 84. 
19 MACHADO, JÓNATAS EDUARDO MENDES, op. cit., p. 21. 
20 ADRAGÃO, PAULO PULIDO, op. cit., p. 37. 
21 CATTELAIN, JEAN-PIERRE. L'objection de conscience. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1973. p.14. 
22 PAÑO, MARÍA VICTORIA ESCRIBANO, “Ley religiosa y propaganda política bajo Te-
odosio I”, In: Religión y propaganda política en el mundo romano. Barcelona: Uni-
versitat de Barcelona, 2002. pp. 143-158. 
23 BARBOSA, DAVID SAMPAIO DIAS, “Evolução do conceito de Liberdade Religiosa”, 
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do Império à religião em que o Imperador, autoproclama-se «su-

premo moderador nas relações entre a Igreja e a civitas»24. 

Da ruína em 476 do Império – onde reinara o poder polí-

tico, passa a dominar o poder espiritual – em que a Igreja assume 

o vazio deixado por este25, o qual, começa assim a surgir a época 

Medieval. De alguns poucos anos antes da época Medieval, em 

que Augustinus, «cuja mente procede uma visão global da histó-

ria tão plausível quanto necessária num mundo político e religi-

oso em transição26», escreve a De Civitate Dei27 vindo a deixar 

ainda mais clara a distinção entre a cidade dos homens e a cidade 

do céu – os governos temporal e religioso28 – no qual buscava 

por meio deste arquétipo ilustrativo, demonstrar-nos o que é um 

reino, de facto inabalável e vindouro, mas – ao contrário do que 

daí sucedeu –  nunca propôs submeter o poder temporal ao espi-

ritual, entretanto, como os homens – mesmo aqueles devotos a 

vida religiosa – muitas vezes têm sua própria agenda de desejos, 

cria-se – sob a premissa que pertencia à igreja julgar pecados29 

levando os homens a salvação ou danação eterna, – o  Agostini-

anismo político, com a ideia de que o poder eclesiástico também 

detinha por outorga Divina, o poder terreno, a submissão do «po-

der dos príncipes à jurisdição da Igreja30», i.e, preponderância 

do poder religioso sobre o poder civil, também conhecido 

 
In: Liberdade Religiosa: realidade e perspectivas. Actas da V jornadas de Direito 
Canónico. Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, p. 17. 
24 SILVA, FABIANA MARIA LOBO DA. O direito fundamental à liberdade religiosa e a 
questão do ensino religioso nas escolas públicas laicas: perspectiva luso-brasileira. 
2004. 103 f. Relatório (Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas) – Faculdade de Di-
reito da Universidade de Lisboa, Lisboa – Portugal, 2004. p. 15. (relatório do acervo 
geral da Biblioteca da FDUL). 
25 MACHADO, JÓNATAS EDUARDO MENDES, op. cit., p. 28. 
26 IBID., p. 24.  
27 Cfr. HIPPONENSIS, AURELIUS AUGUSTINUS. De Civitate Dei. vol. I, II e III. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2006.  
28 AMARAL, DIOGO PINTO DE FREITAS DO. História das ideias políticas. v.1. Coimbra: 
Almedina, 1998, p. 164. 
29 ADRAGÃO, PAULO PULIDO, op. cit., p. 44. 
30 IBID., p. 44. 
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hierocratismo31. 

Deste desvio da intenção inicial de Augustinus, a conse-

quência terrível todos já o sabemos, abusos e mais abusos prati-

cados pela igreja32, em que a consequência foi o nascimento de 

uma cultura de medo e naturalmente, vieram a surgir ideais mais 

subversivos, no qual relegavam parte da religião em descrédito 

em detrimento da acomodação dos factos brutos à razão, ou mu-

tatis mutandis, a dicotomia grega estava bem sedimentada, prin-

cipalmente no debate entre nominalistas e realistas33. 

Dos movimentos supracitados, na baixa idade média 

surge o escolasticismo medieval que tenta unificar fé com razão, 

ou dito de outro modo, transcendência com o mundo material, 

neste contexto, o melhor expoente é o Doctor Angelicus, que 

apresenta a famosa síntese natureza/graça, que tenta unir univer-

sais e particulares, mas em parte sem Deus como última reali-

dade34 - em parte, pois não era concebível em sua posição que 

Deus fosse relegado aquilo que Kant fez mais à frente: ao campo 

dos númenos, vindo a provocar o deslocar da religião do campo 

da teologia para o campo da moral35. 

Um parêntesis é colocado neste desenvolvimento histó-

rico aquando as ideias do Humanismo-Renascentistas e da Re-

forma Protestante surgem, o qual faz jus ressaltar alguns nomes 

importantíssimos como Francesco Petrarca, Pedro de Portugal 

(Duque de Coimbra), Johannes Hinderbach, Jacques Lefèvre 

 
31 IBID., pp. 40ss. 
32 TOURNIER, PAUL. Mitos e neuroses: desarmonia da vida moderna. São Paulo: ABU, 
2002. p. 24. 
33 COXITO, AMÂNDIO AUGUSTO, “Luís A. Vernei e a Filosofia Europeia do seu tempo: 
o Problema dos Universais”, in Revista Filosófica de Coimbra, vol. 3, nº. 6, 1994, pp. 
293-320. Consultado em 20 de junho de 2019, em «https://www.uc.pt/fluc/dfci/pu-

blic_/publicacoes/luis_a_vernei». 
34 Cfr., KALSBEEK, L, op. cit., p. 88; GOMES, DAVI CHARLES, «Fides et Scientia: Indo 
Além da Discussão de “Fatos”», in Fides Reformata, vol. 2, nº. 2, 1997, pp. 129-146. 
(impresso); DOOYEWEERD, HERMAN. No crepúsculo do pensamento ocidental: estu-
dos sobre a pretensa autonomia do pensamento filosófico. São Paulo: Hagnos, 2010. 
pp. 95ss.   
35 DURANT, WILL JAMES. A História da filosofía. Rio de Janeiro: Record, 1996. p. 214. 
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d'Étaples, Guillaume Budé, Desiderius Erasmus von Rotterdam, 

Ulrich Zwingli, Martin Luther, Martin Bucer, Jean Calvin, entre 

outros – todos opondo-se ou as estruturas religiosas, ou econó-

micas ou sociais ou a todas, estabelecidas na baixa idade média. 

Sendo assim, de nosso interesse para o desenvolvimento histó-

rico, «a compreensão institucional, hierárquica e jurídica da 

Igreja Católica é posta em causa36» e a necessidade e centrali-

dade do Papa também é relegada ao acaso37. Abre-se margem 

para o desenvolvimento do que seria o futuro modus operandi 

do pensamento liberal, i.e., a liberdade centralizada no indiví-

duo.  

Calvin e.g, por ter estudado nos Collège de la Marche e 

Collège De Montaigu, tornando-se assim, ainda jovem, mestre 

em artes liberais38 e depois, estudado direito – corpus iuris civi-

lis – e letras (grego) – em Orléans e Bourges, torna-se doutor em 

leis e um profundo humanista39, vindo a produzir grande contri-

buto para as gerações vindouras e alguns como Émile Doumer-

gue, Ernst Troeltsch, Hans Baron, H. G. Koenigsberger, Michael 

Walzer, Quentin Skinner, Marc Lienhard, Lucien Carrive, Lili-

ane Crété, André Encrevé, Jean Baubérot, Alain Boyer, J. M. 

Voster, entre outros40, veem no pensamento de Calvin, a génese 

para os modernos sistemas democráticos que desfrutamos, seu 

contributo em arrancar da tutela da igreja o poder civil e das 

mãos dos Magistrados o poder de punição religiosa, reafirma o 

sistema de separação de uma forma nunca realizada 

 
36 MACHADO, JÓNATAS EDUARDO MENDES, op. cit., p. 56. 
37 ADRAGÃO, PAULO PULIDO, op. cit., p. 50. 
38 LAWSON, STEVEN J. Pilares da Graça 100 – 1564 D.C: longa linha de vultos pie-
dosos. São Paulo: Fiel, 2013. ISBN: 978-85-8132-253-7. Edição Kindle, location 

12531/13561. 
39 MCGRATH, ALISTER EDGAR. A vida de João Calvino. São Paulo: Cultura Cristã, 
2003. pp. 78-81. 
40 ALMEIDA, DIMAS DE, “Introdução”, in: Série Monográfica de Ciência das Religiões 
- colecção (Re)pensar a Religião, [S.l.], nov. 2013. pp. 28-9. Consultado em 22 de 
junho de 2019, em «http://revistas.ulusofona.pt/index.php/seriemonograficaciencia-
dasreligi/article/view/3934». 
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anteriormente, o que leva e.g, 60 anos à frente, Roger Williams, 

a lutar de forma veemente por tolerância e liberdade religiosa, 

donde, nos relembra – e vai mesmo mais adiante que seus pares 

– o célebre Jurista George Jellinek41, que o insight para a consa-

gração de Direitos Fundamentais não deriva de uma ideia polí-

tica, mas sim religiosa, não nasce da famosa revolução francesa, 

mas da Reforma Protestante, tendo como seu principal autor não 

Lafayette, mas este jovem pastor puritano, Roger Williams. 

Noutra senda, os teólogos católicos, como Francisco de 

Vitória e António Vieira, denunciavam também os abusos de 

Roma, bem como falavam da igual dignidade da pessoa humana 

e como que os Direitos Humanos, mesmo à luz do Estado devem 

ser centralizados na pessoa humana e não na jurisdição do Es-

tado e sua Soberania42. 

Por fim, Benjamin Constant, como filho do seu tempo, 

no centro do pensamento liberal do séc. XIX, em 1819 profere 

seu famoso discurso, De la liberté des Anciens comparée à celle 

des Modernes43, depois repetido em parte em 1820 no seu curso 

de politica constitucional, em que ao traçar paralelo entre como 

se pensava a liberdade em termos da πόλις (polis) grega e em 

termos liberais, responde: 
Assim, entre os antigos, o indivíduo, soberano quase habitual-
mente nos assuntos públicos, era escravo em todas as suas re-

lações privadas. Como cidadão, decidia paz e guerra; como 

particular, estava circunscrito, observado e reprimido em todos 

os seus movimentos; Como parte do corpo coletivo, pergun-

tava, destituía, condenava, despojava, bania e decidia a vida 

dos magistrados ou seus superiores; mas como sujeito ao corpo 

coletivo também poderia chegar a ocasião de ser privado de seu 

estado, destituído de suas dignidades, expulso do território da 

república e condenado, a morte pela vontade discricionária do 

 
41 JELLINEK, GEORG. A declaração dos direitos do homem e do cidadão: contribuição 
para a história do direito constitucional moderno. São Paulo: Atlas, 2015. p. 88ss. 
42 Sobre isso, cfr., CALAFATE, PEDRO. A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de 
Coimbra e Évora (Século XVI). v. I e II. Coimbra: Almedina, 2015. 
43 Cfr., CONSTANT, HENRI-BENJAMIN.  De la liberte des anciens comparee a celle des 
modernes. Paris: Mille et une Nuit. 2010. 
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todo em que fazia parte44. 

Portanto, a história legou-nos – e por isso fizemos ques-

tão de enfatizar o que fora suprarreferido – muitos motivos para 

evitarmos os mesmos erros do passado afinal, esta é uma das 

funções, a viva lembrança do que ocorreu para nortear-nos. En-

tretanto, parece que estamos sempre a beira de incorrer nos ví-

cios antigos: a crise de refugiados chega neste ano de 2019 a 

alarmantes proporções45, em que um número cada vez maior de 

deslocações são forçadas para sobrevivência, enquanto muitos 

Estados ao invés de estender às mãos aos colegas de humani-

dade, cerram as portas em pretensiosos nacionalismos46 irrom-

pendo aquela velha resposta/pergunta irónica e miserável de 

Caim a Deus, quando aquele assassinou seu irmão Abel: «Será 

que eu sou o guarda do meu irmão? 47». A fome e a penúria de-

senfreada conquanto o primeiro objetivo de desenvolvimento 

sustentável – ODS – das Nações Unidas seja a «erradicação da 

pobreza48», a escolha consciente de suicídio pelos Venezuelanos 

com objetivo de pôr termo ao sofrimento do que ver seus entes 

queridos morrer por falta daquilo que é mais essencial a sobre-

vivência humana49, entre outras situações que nos fazem 

 
44 CONSTANT, HENRI-BENJAMIN. Curso de Política Constitucional. Vol. III. Trad. 
Marcial Antonio López, Imprenta de la Companía, Don Juan José Sigilenza y Vera: 
Madrid, 1820. p. 58. (Tradução livre). 
45 SIC NOTÍCIAS, “Mais de 70 milhões de pessoas deslocadas no mundo, o maior nú-
mero de sempre”, In: Crise migratória na Europa, 19/06/2019. Consultado em 23 de 
junho de 2019, em «https://sicnoticias.pt/especiais/crise-migratoria/2019-06-19-
Mais-de-70-milhoes-de-pessoas-deslocadas-no-mundo-o-maior-numero-de-sempre». 
46 LOPES, JOANA, “Ressurgimento dos Nacionalismos na Europa?”, In: OBSERVARE 
3rd International Conference-Beyond Borders: people, spaces, ideas. Fundação Gul-
benkian, Observare e Universidade Autónoma de Lisboa, 2017. Consultado em 27 de 
junho de 2019, em «https://observare.autonoma.pt/conference/images/con-

gresso_2017/Acta_IIICongresso_JoanaLopes.pdf». 
47 BÍBLIA, Português. A bíblia para todos…, op. cit., Génesis IV:9. 
48 Cfr., ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU, “Conheça os novos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da ONU”. Consultado em 27 de junho de 2019, em 
«https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sus-
tentavel-da-onu/». 
49 ROVERAN, RICARDO, “Sem esperança, população da Venezuela apela ao suicídio”, 
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repensar o quão fundamental é, não para daqui um ou cinco anos, 

mas para o exato momento de hoje, um mecanismo que vá de 

encontro com às necessidades primárias daqueles que padecem, 

dos que estão, necessariamente em situação de fragilidade e 

risco. 

Ora, conquanto pensamos que legalismos e imperialis-

mos positivistas forjam-se de poderoso risco face às garantias 

fundamentais, não desvalorizamos a importância e função da lei 

e justamente por isso, pensamos que seu primado, principal-

mente quando nos referimos a problemas da humanidade em ní-

vel global, não deve reger-se da perspetiva do Estado ante a le-

gislação, mas da pessoa humana ante ao Estado.  

Esta é a ideia, sob ombros de gigantes50, que desenvol-

vemos neste pequeno texto: a ideia da humanização do Direito 

Internacional, razão pela qual, rememoramos neste presente ar-

tigo, o caminho para que assim se proceda. 

 

2. A HUMANIZAÇÃO DO DIREITO INTERNACIO-

NAL COMO PROPOSTA PARA A ATUALIDADE E PARA 

AS GERAÇÕES FUTURAS 

 

Em 25 de maio do ano de 2004, o célebre jurista Antônio 
 

In: Terça Livre, 17/06/2019. Consultado em 27 de junho de 2019, em 

«https://www.tercalivre.com.br/sem-esperanca-populacao-da-venezuela-apela-ao-
suicidio/». 
50 Perícope de Bernard de Chartres, que conhecemos graças a John of Salisbury, Ber-
nard, «costumava nos comparar com anões insignificantes empoleirados nos ombros 
de gigantes. Ele ressaltou que se estamos a ver mais longe do que nossos predecesso-
res, não é porque tenhamos uma visão mais aguçada ou uma altura maior, mas porque 
somos elevados e carregados à sua gigantesca estatura», SALISBURY, JOHN OF., 
(Bishop of Chartres). The Metalogicon of John of Salisbury: a Twelfth-century de-

fense of the verbal and logical arts of the trivium. Berkeley: University of California 
Press, 1955. p. 167.  (Tradução Livre). Depois, repetida por Isaac Newton de modo 
mais sucinto, cfr., NEWTON, ISAAC. [Carta] 5 fev. 1675, Cambridge [para] HOOKE, 
ROBERT. Cambridge. 2f. Discussão sobre a teoria da luz e das cores. Simon Gratz 
Collection, Historical Society of Pennsylvania [recurso eletrónico]. Consultado em 27 
de junho de 2019, em: «https://digitallibrary.hsp.org/index.php/Detail/objects/9792». 
(Tradução livre). 
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Augusto Cançado Trindade – na altura, juiz da Corte Interame-

ricana de Direitos Humanos e nos dias atuais, juiz da Corte In-

ternacional de Justiça (ONU) – em ocasião da honra Pontes de 

Miranda a ele outorgada pela Academia Brasileira de Letras Ju-

rídicas, profere impactante discurso denominado de Memorial 

por um Novo Jus Gentium, o Direito Internacional da Humani-

dade51. No ref. discurso, o autor, aborda três principais temas, 

que a nós são essenciais para a humanização do Direito Interna-

cional, principalmente nos tempos em que estamos a viver, que 

são em certo sentido, piores que a época que ele já assinalava: 

«[no] contexto de profunda crise mundial em que vivemos, que 

se configura como uma verdadeira crise de valores52», pois, se 

naquela altura, os tempos já eram sombrios, em quão grandes 

trevas hoje estamos53. Portanto, os três temas, são: «o necessário 

primado do Direito sobre a força, assim como o imperativo de 

acesso direto da pessoa humana à justiça internacional, e a im-

portância dos valores universais54», em que, subinde, passamos 

a analisar, sem, contudo, nos atermos aos comentários do jurista 

e nem fazermos uma análise apenas da sua obra – usamos suas 

ideias como partida para o desenvolvimento próprio do nosso 

raciocínio e proposta. 

 

2.1.  O DIREITO SOBRESSAI À FORÇA?  

 

Perguntas, movem a investigação científica, pois pergun-

tas têm o poder de revelar intenções, organizar pensamentos e 

direcionar à verdade, quando levadas a sério, por isso, este sub-

capítulo é uma pergunta que, inclusive, remete a outras de igual 

 
51 Cfr. O ref., discurso em: TRINDADE, ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO. A humanização 
do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2015. pp. 768-782. 
52 TRINDADE, ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO, op. cit., p. 768. 
53 Trata-se de figuram de linguagem que remete ao texto do Evangelho de São Mateus, 
que diz «Ora se a luz que há em ti não passa de escuridão, que grande será essa escu-
ridão!», Bíblia. Português. A bíblia para todos, op. cit., São Mateus, VI: 23b. 
54 TRINDADE, ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO, op. cit., pp. 768-9. 
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importância: qual a função do Estado e porque ele foi criado? O 

que são as Leis Fundamentais e qual o objetivo destas? O que é 

força no contexto deste subcapítulo? Direito e força são antípo-

das?  

Pese embora constituir assunto suficiente para um artigo 

ou mesmo dissertação cada uma destas perguntas, buscaremos 

respondê-las no presente subcapítulo por meio da análise Es-

tado/Indivíduo, que passamos a nos debruçar a seguir.   

Anteriormente, referimo-nos a análise de Benjamin 

Constant, sobre a liberdade dos antigos e a liberdade em termos 

do pensamento liberal do séc. XIX, tal análise, representava, 

como dissemos, um discurso de um filho do seu próprio tempo, 

pois, e.g, o art. nº 2 de La Déclaration des droits de l'homme et 

du citoyen de 1789, já enfatizava: «Le but de toute association 

politique est la conservation des droits naturels et imprescrip-

tibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la 

sûreté, et la résistance à l'oppression55 [destaque nosso]» e ainda 

a section nº 1 de The Virginia Declaration of Rights 177656, de-

clarava:  
That all men are by nature equally free and independent and 
have certain inherent rights, of which, when they enter into a 

state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest 

their posterity; namely, the enjoyment of life and liberty, with 

the means of acquiring and possessing property, and pursuing 

and obtaining happiness and safety. 

Assim, vê-se claramente uma viragem nesta altura, em 

que os Direitos Humanos foram constitucionalizados. Ora, os 

contratualistas veem o momento da criação do Estado como um 

contrato hipotético, um momento em que os homens em seu 

 
55 FRANCE, LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT. Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen de 1789. Consultado em 22 de junho de 2019, em  
«https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-
de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789».  
56 UNITED STATES, NATIONAL ARCHIVES. The Virginia Declaration of Rights. Consul-
tado em 22 de junho de 2019, em «https://www.archives.gov/founding-docs/virginia-
declaration-of-rights». 
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estado de natureza – livres e iguais – decidem abdicar de uma 

pequena parte desta liberdade por causa da human frailty57 – i.e, 

por causa da fraqueza humana, os homens certamente farão uso 

do seu estado de liberdade para o mal e não para o bem, mutatis 

mutandis, um pouco do que o Doctor Angelicus58 denomina de 

o bem aparente e não real, os homens seguirão os seus próprios 

desejos como o sumo bem em detrimento do bem de outrem e 

portanto, incorrerão em egoísmos e destruição mútua59 – e assim 

criam o Estado, com a finalidade de proteger os próprios homens 

contra as devassidões uns dos outros, principalmente em maté-

rias relacionadas a sua dignidade. 

Contudo, enquanto o Estado tinha como única finalidade 

proteger os homens dos arbítrios uns dos outros, não raramente 

torna-se, ele próprio, arbitrário – e a história mostrou-nos com 

clareza isso, principalmente na onda dos Estados absolutistas, 

vindo a nascer justamente por causa destes Estados60, os Direitos 

do Homem. Por isso que no início deste capítulo, referimo-nos 

aos textos das Declarações, pois ambas cooptam bem a ideia: 

que os Direitos do Homem são o objeto do contrato social, i.e, a 

finalidade última do Estado61. Portanto, enquanto o Estado re-

gula as relações entre os homens, os Direitos do Homem servem 

como baliza para o próprio Estado, evitando que ocorra ofensas 

a estes Direitos62. 

 
57 Alguns autores contratualistas como Hobbes, viam a natureza humana como essen-
cialmente má, ou pelo menos inclinada para tal. Essa é a mesma ideia dos jusnatura-
lismo de origem tanto racionalista como clássico, uma vez que o homem é inclinado 
pela maldade, necessita-se da lei. Tal ideia representa muito bem a interpretação 
Agostiniana de pecado original bem como a teologia reformada que trata da deprava-
ção total – ou radical – do homem.  
58 D'AQUINO, TOMMASO. Summa theologiae. Trad. Alexandre Corrêa. São Paulo: Ec-

clesiae, 2016. I-II q. 92, a.1. sol.4; q. 95, a.2. sol.  
59 O Doctor Angelicus apresenta conceitos de vício e virtude como contrapontos (Cfr, 
I-II q.71). Um exemplo para clarificar tal ideia, é que o casamento seria uma virtude 
enquanto o adultério seria um vício. 
60 HAARSCHER, GUY, op. cit., p. 28. 
61 IBID., op. cit., p. 40. 
62 IBID., op. cit., p. 21. 



_872________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

Todavia, como estamos a falar de baliza ante ao Estado, 

estamos a falar de uma obrigação, i.e., os Direitos do Homem 

impõem e requerem uma determinada obrigação ao Estado e aos 

homens com seus semelhantes, mas que obrigação e por qual 

meio? 

O nascimento dos Direitos Fundamentais, conforme fa-

lámos, estava relacionado tanto com os ideais das Revoluções 

Americana e Francesa, quanto da matriz Judaico-Cristã, entre 

estes ideais, destaca-se com grande força, o «o reconhecimento, 

(…) da dignidade de cada homem ou mulher como filho ou filha 

de Deus, do destino e da responsabilidade individual, da unidade 

de género humano e da autonomia do espiritual perante o tem-

poral63». Essa construção jurídica é feita mediante um conceito 

teológico denominado de Imago Dei que remete ao texto de Gé-

nesis, «Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança64», 

i.e, a raça humana expressa mesmo que de modo imperfeito, mas 

muito maior que todo o restante da criação, a imagem de Deus, 

sobre isso, Herman Bavinck65, comenta: 
Mas, entre as criaturas, apenas o ser humano é a imagem de 

Deus, a mais exaltada e mais rica auto-revelação de Deus e, 

conseqüentemente, a cabeça e a coroa de toda a criação, a 

imago Dei e o epítome da natureza, tanto mikrotheos (micro-

deus) quanto mikrokosmos (microcosmo). Até mesmo os pa-

gãos reconheceram essa realidade e chamaram o ser humano 

de imagem de Deus. Pitágoras, Platão, Ovídio, Cícero, Sêneca 
e outros distintivamente afirmaram que o ser humano, ou pelo 

menos sua alma, foi criado como imagem de Deus, que ele é 

família e geração de Deus. 

Portanto, por serem criados a Imago Dei e tendo em con-

sideração que «Deus não faz distinção de pessoas66», todos – e 

com isso queremos dizer cada um – igualmente detém 

 
63 MIRANDA, JORGE MANUEL MOURA LOUREIRO DE. Direitos Fund… cit., p. 23. 
64 BÍBLIA. Português. A bíblia para todos, op. cit., Génesis I:26. 
65 BAVINCK, JOHAN HERMAN. Dogmática reformada: Deus e criação. v.2, São Paulo: 
Cultura Cristã, 2012. p. 540. 
66 BÍBLIA. Português. A bíblia para todos… cit., Actos X:34. 
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dignidade. Razão pela qual, radica-se a génese do princípio da 

dignidade da pessoa humana, que conforme elucida Jorge Mi-

randa67: 
Em primeiro lugar, a dignidade da pessoa é da pessoa concreta, 

na sua vida real e quotidiana; não é de um ser ideal e abstracto. 
É o homem ou a mulher, tal como existe, que a ordem jurídica 

considera irredutível e insubstituível e cujos direitos funda-

mentais a Constituição enuncia e protege. Em todo o homem e 

em toda a mulher estão presentes todas as faculdades da huma-

nidade. 

E mais, o maior filósofo iluminista, Immanuel Kant68, 

sob o mesmo fundamento justeológico, observa que não é pos-

sível quantificarmos a nível de preço o valor de um homem, pois 

este, destaca-se do restante da criação e por não ter um preço, 

tem-se a própria confirmação da sua dignidade.  

Dito isso tudo, torna-se claro uma íntima conexão com o 

ref. princípio e o cerne de cada indivíduo inclusive, como bem 

lembra Miguel Reale69: «é da autoconsciência da dignidade do 

homem que nasce a ideia de pessoa, segundo a qual não se é 

homem pelo mero facto de existir, mas pelo significado ou sen-

tido da existência [destaque nosso]», ou seja, uma das balizas do 

princípio da dignidade da pessoa humana é o individualismo, 

conceito tão necessário que demarcou o desenvolvimento e gé-

nese dos Direitos Fundamentais e não por  acaso, pois, «a histó-

ria mostra que, dos Direitos Fundamentais, é inseparável uma 

ideia, um valor, um princípio, um metaprincípio (como se 

queira): a dignidade da pessoa humana70».   

Logo, encontramos na dignidade humana, um direito na-

tural, i.e, um direito que existe antes do Estado, radicado na per-

tença do «indivíduo em virtude de sua própria essência ou, por 

 
67 MIRANDA, JORGE MANUEL MOURA LOUREIRO DE. Manual de direito constitucional. 
Tomo IV. 3.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. p.184. 
68 KANT, IMMANUEL. Fundamentação da metafísica dos costumes. 2.ed. Lisboa: Edi-
ções 70, 2008. p. 71. 
69 REALE, MIGUEL. Filosofia do Direito. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 1978. p. 211. 
70 MIRANDA, JORGE MANUEL MOURA LOUREIRO DE. Direitos Fund… cit., p. 76. 
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outras palavras, [os direitos naturais] são considerados como de 

tal modo fundamentais que nenhuma vida em sociedade digna 

desse nome parece possível sem que eles sejam respeitados71», 

mas encontramos no que chamamos de princípio da dignidade 

humana uma lei positivada, ou um direito natural subscrito em 

uma constituição. Por qual motivo? Dito de outro modo, como 

Guy Haarscher observa: «Se o direito positivo – as regras ditadas 

pela autoridade política, seja ela qual for – está subordinado a 

um direito natural anterior, porque nasceu a sociedade polí-

tica?72» 

O mesmo autor responde: «Só se passa do estado de na-

tureza ao estado político pelo viés de uma convenção (…) o di-

reito natural tem necessidade, para ser absolutamente garantido, 

para se aperfeiçoar, se realizar, de um complemento; por outras 

palavras, deve acrescentar-se um artifício73», quer dizer que, 

para que o direito natural se concretize é necessário que ele ma-

terialize-se por meio de um processo legislativo. Com isso, não 

estamos a afirmar que o direito natural é deficiente, antes, que 

os homens que o são, no sentido de que, são rápidos em desviar 

a finalidade do bem para intentos próprios.  

Portanto, o motivo da génese do Estado é o mesmo para 

a constitucionalização dos Direitos do Homem: coibir o mal, 

manifestar e incentivar o bem comum74. Como nos lembra 

James Madison: «If men were angels, no government would be 

 
71 HAARSCHER, GUY, op. cit., p.18. 
72 HAARSCHER, GUY, op. cit., p. 21. 
73 IBID., op. cit., p. 21-2. 
74 Sobre bem comum queremos dizer, que existem bens «ilusórios e inadequados [que 
se colocam em contraste] aos adequados e genuínos [o bem que é comum]», [GRISEZ, 
GERMAIN GABRIEL, “O primeiro princípio da razão prática (1965)”, In: Revista Direito 

GV, São Paulo, v.3, n.2, pp. 179-218. Consultado em 27 de junho de 2019, em 
«http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/arti-
cle/view/35188/33992»], são aqueles que derivam da prudência, em que apenas o 
σπουδαῖος (spoudaíos) – homem virtuso [cfr., ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. 3.ed. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1992. I,7: 1098a; I,7: 1099a; III,4: 1113b] 
– pode persegui-lo e concretizá-lo, pois este homem submete a sua busca não como 
um fim em si mesmo, mas pensa e age em relação ao bem de uma comunidade. 
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necessary. If angels were to govern men, neither external nor 

internal controls on government would be necessary75», mas 

justamente por eles serem homens, necessitam da coerção da 

lei76, pois, «neste mundo, sendo ele como é, é possível que a 

justiça precise ser garantida pela força; a incapacidade de tentar 

resistir pela força aos ataques de invasores, piratas e recalcitran-

tes normalmente será um fracasso da justiça77». 

Com isso, uma vez que o Direito Fundamental é produto 

da vontade dos homens, mediante ação do Estado para atingir às 

finalidades supramencionadas, pensou-se no séc. XIX que por 

existir a positivação da lei – Constituição – haveria garantia tam-

bém destes Direitos Fundamentais78, visto que era justamente o 

seu objetivo focal. Contudo, não passava de um grande engano, 

o Estado conforme suprarreferido, rompeu todas as limitações 

impostas pelos Direitos Fundamentais e tornou-se um fim em si 

mesmo, vindo a gerar uma crise de interdependências79, o que 

ao nosso ver, foi um dos elementos que culminaram nas duas 

grandes guerras.  

Portanto, quando há conflitos de Soberanias e estas pas-

sam a suplantar Direitos Fundamentais, é «necessário substituir, 

em parte, o sistema de proteção interna por vários sistemas de 

proteção internacional dos Direitos do Homem80», pois levando 

em consideração que neste contrato bilateral (Estado e Homem), 

«supondo que uma das partes não cumpre as suas obrigações, a 

outra parte fica ipso facto desligada das suas (…) um Estado que 

não respeite as cláusulas da convenção inicial [a defesa de 

 
75 MADISON, JAMES, “The Federalist nº 51: the structure of the government must fur-
nish the proper checks and balances between the different departments, In: Independ-
ent Journal Wednesday, February 6, 1788. Consultado em 27 de junho de 2019, em 

«http://www.constitution.org/fed/federa51.htm». 
76 Sobre isso, cfr., FINNIS, JOHN MITCHELL. Lei natural e direitos naturais. São Leo-
poldo: Unisinos, 2007. pp. 255-288. 
77 IBID, p. 255. 
78 MIRANDA, JORGE MANUEL MOURA LOUREIRO DE. Direitos Fund… cit., p. 44. 
79 MIRANDA, JORGE MANUEL MOURA LOUREIRO DE. Direitos Fund… cit., p. 44. 
80 IBID., p. 44. 
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Direitos Humanos] perde toda a justificação81», donde resultam-

se consequências importantes: i) percebe-se que a força do Es-

tado – coerção – muitas vezes pode ser utilizada para seus pró-

prios fins, donde nesta subcapítulo entendemos que essa força 

ou coerção trata-se do uso do seu poder legítimo para impor sua 

vontade em detrimento de Direitos e garantias Fundamentais; ii) 

a reação natural legítima para o desvio do Estado é «uma filosofa 

política que (…) inclui no seu sistema de legitimação do poder 

um direito irredutível de resistência à opressão82», entendimento 

que vai de encontro com a ideia de Martín de Azpilcueta, tradu-

zido por Pedro Calafate83: «quando os povos não têm a luz e o 

apoio de um imperador, é mister que sejam para si a sua própria 

luz (…) pois a lei imperial não pode suprimir as providências 

naturais», o que nos leva a iii) ainda que válido e natural a opo-

sição por meio do Direito de Resistência, o sistema de Proteção 

Internacional do Homem deve ser o mecanismo próprio não ape-

nas para encerrar as ilegitimidades,  mas para promover o bem 

humano, acima dos nacionalismos e da ideia fadada de Sobera-

nia – neste ponto temos já clarificado o próximo subtópico, con-

tudo, antes devemos concluir a ideia de Direito e força, portanto; 

iv) se a força é o poder legítimo do Estado – ou às vezes ilegí-

timo – que muitas vezes, como vimos, pode até ser constitucio-

nalizado, para cumprir seus próprios fins em detrimento de Di-

reitos Fundamentais, como podemos dizer que o Direito sobres-

sai a força? A responder isso, encerramos este – extenso, mas 

necessário – subtópico vindo de encontro com o próximo. 

Ora, o Estado pode se tornar uma verdadeira Hydra que 

manipula os poderes de controlo vindo a causar danos gravosos 

aos Direitos Fundamentais, e.g, Cançado Trindade afirma que 

 
81 HAARSCHER, GUY, op. cit., p. 24. 
82 IBID., p. 24. 
83 AZPILCUETA, MARTÍN DE., apud CALAFATE, PEDRO, “A Escola Ibérica da Paz nas 
universidades de Coimbra e Évora (Século XVI)”, In: Teocomunicação, Porto Alegre, 
v. 44, n. 1, jan.-abr. 2014. p. 87. Consultado em 27 de junho de 2019, em «http://re-
vistaseletronicas.pucrs.br/teo/ojs/index.php/teo/article/view/18283». 
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alguns donos do poder – geralmente económico e militar, diría-

mos também ideológico – por trás do Estado, cooptam mesmo 

juristas teóricos para fundamentarem suas doutrinas unilaterais 

como a legitima defesa preventiva que autentica o controlo do 

Estado em poder bélico, outorgando-lhe o direito a guerra84, sob 

fundamento de  evitar ataques terroristas.  

Infelizmente, argumentos desta extirpe, foram os mes-

mos usados nos «conflitos armados e despotismos do seculo XX, 

[em que] foram mortos 86 milhões de seres humanos, dos quais 

58 milhões nas duas guerras mundiais85», o que mostra que na 

verdade, muitos Estados não estão preocupados com os Direitos 

Humanos, antes, apenas usam uma fachada destes Direitos para 

com isso, fundamentar grandes atrocidades (vide, e.g o Na-

zismo), pois se estivessem preocupados, dariam mais atenção a 

Humanização do Direito Internacional , uma vez que, e.g, na 

«luta contra o terrorismo, existem hoje 12 convenções internaci-

onais, cuja aplicação e cumprimento se impõem. O que é inacei-

tável é o combate ao terrorismo com suas próprias armas, fa-

zendo configurar o igualmente abominável terrorismo de Es-

tado86». 

Coaduna com esta ideia, os artigos, nº 2(4) e nº 51 da 

Carta das Nações Unidas87 e mais, a DUDH em seu preambulo 

ao asseverar seu compromisso em defender as liberdades civis 

fundamentais, observa que «é essencial a protecção dos direitos 

do homem através de um regime de direito, para que o homem 

não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tira-

nia e a opressão88». Diante disso, a força deve ser limitada por 

 
84 TRINDADE, ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO, op. cit., pp. 768-71. 
85 IBID., p. 769. 
86 IBID., p. 770. 
87 CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS. Trad. Ministério Público de Portugal. Consultado em 
27 de junho de 2019, em «http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/docu-
mentos/instrumentos/carta_das_nacoes_unidas.pdf».  
88 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS – DUDH. Trad. Diário da Repú-
blica Eletrónico. Preâmbulo. Consultado em 27 junho de 2019, em «https://dre.pt/de-
claracao-universal-dos-direitos-humanos». 
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meio do Direito, mas não qualquer, antes, pela Humanização do 

Direito Internacional, vindo a abrir margem de acesso dos indi-

víduos à justiça Superior ao Estado, à justiça Internacional. 

 

2.2.  A JUSTIÇA INTERNACIONAL REVISITADA PELO 

ACESSO DA PESSOA HUMANA 

 

Considerando tudo que foi anteriormente exposto, temos 

fundamento suficiente para este subcapítulo, pois delineamos a 

principal função da justiça, que como observa Aristóteles89, é 

dar a cada um o que é devido de acordo com a igualdade de 

razões (justiça proporcional que deriva de uma igualdade tanto 

geométrica quanto aritmética), sendo assim, dar a cada qual o 

que for de direito não é efetivo se não firmar-se na ideia de igual-

dade de razões de Aristóteles, pois, e.g, poderíamos dizer que 

toda a humanidade deve ter acesso a alimentação saudável e de 

facto, prover meios para que isso ocorra, contudo, ainda assim, 

existir um desequilíbrio entre o usufruir desta alimentação por 

parte daqueles que têm acesso, pois, «alimentar um homem 

grande com a mesma quantidade de comida que é dada a uma 

criança pequena é e não é tratar os dois "igualmente”90», visto 

que, num caso hipotético, poderíamos afirmar que existe uma 

quantidade de comida (a), quantidade essa que parte (b) seria 

adequada mas não totalmente para um indivíduo adulto alimen-

tar-se, enquanto uma criança comeria (c) quantidade. In casu, a 

adequação não seria suficientemente igualitária, uma vez que o 

respetivo adulto, e.g, pode necessitar de ingerir toda a comida 

para manter-se totalmente saudável (a e não b), o qual, impediria 

de existir o quinhão da criança. Portanto, temos uma ideia de 

equilíbrio, pois dentro da quantidade (a) a mesma deve ser pro-

porcionalmente dividida entre homem e criança, onde por mais 

que não seja suprida a necessidade total de ambos, chegará mais 

 
89 ARISTÓTELES, op. cit., V,3: 1131a. 
90 FINNIS, JOHN MITCHEL, op. cit., p. 161. 
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perto daquilo que é o justo. Portanto, pensamos que apenas mais 

alguns comentários serão suficientes nesta parte.  

A Humanização do Direito Internacional opõe-se ao tra-

dicional entendimento do Direito Internacional Público denomi-

nado de clássico, que conforme Jorge Miranda91, passou a exis-

tir, onde existisse o Estado e seu objetivo era consolidar os acor-

dos entre seus pares, i.e, surgiu com a finalidade de efetuar rela-

ções entre as Soberanias. Entretanto, como visto, foi mais um 

dos motivos a perpetuar as grandes barbáries do Séc. XX, bar-

báries estas, que inclusive a DUDH, afirma que ocorreram pelo 

«desconhecimento e o desprezo dos direitos humanos92» e, por-

tanto, foi o motivo principal para a sua elaboração. 

Assim, o «direito internacional passou a experimentar, 

no segundo meado deste seculo [XX], uma extraordinária ex-

pansão, fomentada em grande parte pela atuação das Nações 

Unidas e agendas especializadas, ademais das organizações re-

gionais93», isto porque, temas sensíveis como, das «dramáticas 

deslocações de populações, do capitalismo financeiro transnaci-

onal, da ameaça de proliferação de armas nucleares, de novo ir-

redentismo étnicos e nacionalistas, de desigualdades na distri-

buição de riqueza entre o Norte e o Sul94» entre outros, torna-

ram-se o centro da discussão para garantia de Direitos Humanos, 

vindo a ocorrer uma verdadeira viragem do Estado para o indi-

víduo, o que em nosso ver, não passa de um movimento ad fon-

tes, pois devemos considerar que a positivação dos Direitos Hu-

manos sempre objetivou antes de tudo, o individualismo, i.e, a 

proteção do próprio homem, sendo o Estado o seu – numa lin-

guagem que causa impacto – servo, não o contrário.  

Simplesmente não é mais cabível a manutenção do Di-

reito Internacional com a supremacia de Soberanias Estatais, 

 
91 MIRANDA, JORGE MANUEL MOURA LOUREIRO DE. Curso de direito internacional 
público. 6.ed. Revista e atualizada. Cascais: Princípia, 2016. pp. 8ss. 
92 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, op cit., Preâmbulo.  
93 TRINDADE, ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO, op. cit., p. 773. 
94 MIRANDA, JORGE MANUEL MOURA LOUREIRO DE. Curso… cit., p. 18. 
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vindo a excluir o indivíduo, na verdade, este compõe o centro 

nuclear para o novo Direito Internacional, o destinatário final 

deste direito, é o ser humano95. Estamos perante um novo Es-

tado, que conforme Peter Häberle96 denomina, um Estado Cons-

titucional Cooperativo, que assume sua responsabilidade de in-

tegração no cenário transnacional, como forma de responder às 

diversas mudanças ocasionadas pelo e no «Direito Internacional. 

(…) Estados Constitucionais e Direito Internacional ou relações 

internacionais influenciam-se. (…) O Estado Constitucional 

aberto somente pode existir, a longo prazo, como Estado coope-

rativo, ou não é um Estado "Constitucional"97». Norberto 

Bobbio98, vai adiante e defende a ideia de uma Ordem Democrá-

tica Internacional em que todos os Estados a ela se submetam, 

vindo, portanto, a abdicar em partes, das Soberanias.  

Por outro lado, Jorge Miranda, afirma que por mais «es-

timulantes que sejam essas e outras propostas, continuam a si-

tuar-se no domínio da utopia99», o que, com muita vênia discor-

damos, uma vez que, esta é a mesma crítica que o Direito Natural 

Clássico recebe, que ele é uma utopia, pelo que a isso, respon-

demos, com um brilhante exemplo de Victor Sales100, radicado 

no pensamento de John Finnis: um médico estuda o corpo per-

feito, o padrão ideal para aplicar a medicina nos corpos doentes 

e imperfeitos de seus pacientes – e ninguém tem um corpo per-

feito, todos nós temos algum tipo de problema de saúde – nisso, 

sabemos que o médico parte do que ideal para elevar o nível 

comparativo e de aplicação e perseguir a saúde.  

 
95 TRINDADE, ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO, op. cit., p. 776. 
96 HÄBERLE, PETER. Estado constitucional cooperativo. Rio de Janeiro: Renovar, 
2007. p. 4. 
97 HÄBERLE, PETER, op. cit., pp. 10-1. 
98 Cfr., BOBBIO, NOBERTO. O futuro da Democracia: uma defesa das regras do jogo. 
São Paulo: Paz e Terra, 1997.  
99 MIRANDA, JORGE MANUEL MOURA LOUREIRO DE. Curso… cit., p. 97. 
100 PINHEIRO, VICTOR SALES. Razão prática e direito em John Finnis. Pará: Dialetico, 
2018. Consultado em 28 de junho de 2019, em «https://www.you-
tube.com/watch?v=tDJYFbe-r5A&t=1555s». 
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Há um grande imbróglio entre Estados e mecanismos In-

ternacionais sobre competência legislativa, e.g, no Brasil até 

pouco tempo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos era 

reconhecida apenas como mera soft-law, pois ela não é um 

acordo internacional e sim uma resolução, problema que é tam-

bém encontrado mas numa minoria doutrinária em Portugal, 

uma vez que a maioria segue interpretação expressa do texto 

Constitucional de 1976 que afirma que, «Os preceitos constitu-

cionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser 

interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Uni-

versal dos Direitos do Homem101». E ainda, há comitês de direi-

tos humanos na ONU que fazem as Recomendações Gerais, que 

compõem núcleo estruturante para a garantia e preservação de 

Direitos Humanos, como a RG nº 28 que deixa claro as obriga-

ções dos Estados membros, principalmente o parágrafo 7 que 

trata da igualdade entre homens e mulheres102. 

Assim, podemos reafirmar o crescimento saudável do 

Direito Internacional por meio da atuação de mecanismos Inter-

nacionais, que inclusive, Silvia Pimentel e Adriana Gregorut de-

fendem, por meio desta estrutura de raciocínio, que estes «ór-

gãos de monitoramento dos tratados de direitos humanos da 

ONU participam na criação das normas internacionais de direi-

tos humanos, por meio da sua interpretação e constante ressigni-

ficação103».  

Afinal, enquanto às Nações Unidas, têm fixado sua aten-

ção na proteção de grupos em estado de vulnerabilidade, e.g., o 

que acaba por situar cada indivíduo no centro das discussões 

 
101 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa de 1976. art. 16º, nº.2. Consul-
tado em 28 de junho de 2019, em «https://www.parlamento.pt/legislacao/pagi-

nas/constituicaorepublicaportuguesa.aspx». 
102 SILVIA PIMENTEL; GREGORUT, ADRIANA, “Humanização do Direito Internacional: 
as recomendações gerais dos comitês de Direitos Humanos da Onu e seu papel crucial 
na interpretação autorizada das normas de Direito Internacional”, In: PINTO, EDUARDO 

VERA-CRUZ ET. ALL. Refugiados, imigrantes e igualdade dos povos. São Paulo: Quar-
tier Latin, 2015. pp. 72-81.  
103 IBID., p. 83. 
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universais, é importante rememorarmos que o ordenamento ju-

rídico Internacional clássico, fundamentado em Soberanias não 

conseguiu suprimir a produção bélica e as piores catástrofes104. 

Logo, não é possível conceber o Direito Internacional 

como produto instrumental a serviço do poder político, econó-

mico, entre outros, antes, seu fim é o ser humano e uma das for-

mas mais diretas de atingir esse fim é realizar a justiça105, dar a 

cada qual o que é de Direito. Ora a realização da justiça perpassa 

necessariamente pela oportunidade de aceder a justiça, como 

bem assevera Canotilho, «ninguém pode ser privado de levar a 

sua causa (…) à apreciação de um tribunal, pelo menos como 

último recurso106» e nisto incluímos, e.g o Tribunal Europeu dos 

Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Huma-

nos, esta última, que conforme Cançado Trindade107, nos últi-

mos anos, possibilitou cada vez mais o acesso de pobres e opri-

midos à sua Corte, como  consequência de uma conscientização 

humana para as necessidades daqueles que padecem.  

Portanto, o acesso a justiça Internacional é uma das con-

quistas máximas da Intervenção dos mecanismos Internacionais 

no Direito Internacional, o que perfaz ipso facto, o axioma de 

inclusão de todo e cada um como igualmente digno, razão pela 

qual, como afirma Cançado Trindade108, o positivismo volunta-

rista, cai em desgraça, erguendo-se a Humanização Internacio-

nal do Direito. 

 

2.3.  VALORES UNIVERSAIS – UMA PROPOSTA DE 

DEBATE NAS IDEIAS POLÍTICAS 

 

Os tempos atuais, demonstram com clareza que as 

 
104 TRINDADE, ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO, op. cit., p. 774. 
105 IBID., p. 776. 
106 CANOTILHO, JOSÉ JOAQUIM GOMES; MOREIRA, VITAL. Constituição da República 
Portuguesa Anotada. v.1. Coimbra: Coimbra Editora, 2007-2010. p. 409. 
107 TRINDADE, ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO, op. cit., p. 777. 
108 IBID., p. 778. 
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fronteiras internas foram alargadas – infelizmente apenas não se 

aperceberam disto, alguns Estados que abruptamente tentam re-

tornar a movimentos nacionalistas – e estamos a viver em uma 

Comunidade de todos e não apenas dos Estados. Assim, deve-

mos centralizar nosso argumento no plano das Ideias Políticas e 

questionar: qual será o futuro do Direito nesta Comunidade de 

todos? 

Como Bartolomé Clavero109 afirma em –  uma excelente 

obra, que leva o nome do que entendemos ser o futuro do Direito 

Internacional –  Constitucionalismo Global: 
Era uma vez o Estado. Não faz muito tempo que deixou de ser 

o que era.  (…) Os Estados nunca foram os únicos criadores e 

operadores do direito como chegam a pretender, nem o direito 

da sociedade internacional reduziu-se, em momento algum, a 

uma ordem dependente da vontade ou da tolerância dos Esta-

dos, como igualmente se quer. (…) O constitucionalismo era 

coisa dos Estados. Era a garantia institucionalizada de direitos 

e o exercício regulado de poderes. (…) Hoje há poderes e di-
reitos supra estatais, inclusive tendencialmente globais, que 

nem sempre passam pela vênia implícita ou pelo reconheci-

mento explícito dos Estados, por sua tolerância ou vontade. 

Ou seja, no plano das Ideias e Debates jusfilosóficos e 

políticos, não mais conforma-se com a premissa do Estado em 

detrimento do indivíduo, mas conforme dito alhures, nasce um 

Direito Supraestatal, radicado na Dignidade Humana e funda-

mentalmente existente para servi-la, um Constitucionalismo 

Global e denomina-se assim, pois não se trata nem de uma fun-

damentação teorética de Direitos Fundamentais com nenhuma 

aplicabilidade – por causa dos desvios de finalidade do Estado 

Constitucional – e nem se trata de uma ampla e genérica funda-

mentação dos Direitos Humanos a ponto de banalizá-los, antes 

uma terceira via, que une de forma consistente tanto a jurisdição 

Supraestatal a nível de Direitos Humanos – ao nosso ver 

 
109 SALVADOR, BARTOLOMÉ CLAVERO. Constitucionalismo Global: por uma história 
verossímil dos direitos humanos. Goiânia: Palavrear. ISBN: 978-85-93528-00-2, 
2017. Edição do Kindle. Location. 2117/5807 – 2127/5807. 
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Naturais – bem como a jurisdição Constitucional, portanto, in-

terna – mas em um movimento centrífugo – pois, um ou outro 

afirmados de modo isolado não detém aplicabilidade suficiente, 

como lembra-nos Hannah Arendt110: 
Os Direitos do Homem, supostamente inalienáveis, mostra-

ram-se inexequíveis – mesmo nos países cujas constituições se 

baseavam neles – sempre que surgiam pessoas que não eram 

cidadãos de algum Estado soberano. A esse fato, por si já sufi-

cientemente desconcertante, deve acrescentar-se a confusão 

criada pelas numerosas tentativas de moldar o conceito de di-

reitos humanos no sentido de defini-los com alguma convic-

ção, em contraste com os direitos do cidadão, claramente deli-
neados. [...] O que era sem precedentes não era a perda do lar, 

mas a impossibilidade de encontrar um novo lar. De súbito re-

velou-se não existir lugar algum na terra aonde os emigrantes 

pudessem se dirigir sem as mais severas restrições, nenhum 

país ao qual pudessem ser assimilados, nenhum território em 

que pudessem fundar uma nova comunidade própria. Além do 

mais, isso quase nada tinha a ver com qualquer problema ma-

terial de superpopulação, pois não era um problema de espaço 

ou de demografia. Era um problema de organização política. 

Ninguém se apercebia de que a humanidade, concebida durante 

tanto tempo à imagem de uma família de nações, havia alcan-
çado o estágio em que a pessoa expulsa de uma dessas comu-

nidades rigidamente organizadas e fechadas via-se expulsa de 

toda a família das nações. 

Portanto, essa nova categoria de Direito Internacional 

que emerge, o qual denominamos de Constitucionalismo Glo-

bal, é essencialmente marcado por Valores Universais –  que 

abalroam em casos como o supramencionado por Hannah 

Arendt, em que a filósofa por meio de dura crítica (o que faz 

dela, visionária e não mera filha do seu tempo) demonstra Direi-

tos Humanos garantidos, mas não para todos e cada um, vindo a 

excluir naquele caso, os que não detivessem nacionalidade. 

Nisto, o pensamento de Bartolomé Clavero111 é também 

 
110 ARENDT, HANNAH. As origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2009. p. 327. 
111 SALVADOR, BARTOLOMÉ CLAVERO, op. cit., location 2184/5807. 
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nevrálgico, ao criar um contraponto às vertentes antigas do Di-

reito apresentando de facto, este novo Constitucionalismo Glo-

bal: 
Tomo como referência os direitos dos povos indígenas, um 

contraponto que se faz necessário, como poderemos constatar 
mais adiante, para a compreensão da história que vamos con-

templar. Como direitos humanos, os direitos dos povos indíge-

nas não diferem certamente dos do resto da humanidade, mas 

com uma peculiaridade que os torna especialmente adequados 

para o contraste com poderes transnacionais. Já que não con-

tam com Estado próprio que ampare seus direitos na prática, e 

dada esta questão como razão de fundo, embora muitas vezes 

não seja reconhecida, contam, desde há pouco na ordem inter-

nacional, com garantias específicas de seus direitos humanos, 

aqueles que são comuns a todos, valha a insistência para pre-

venir, já de início, equívocos. Os povos indígenas não consti-

tuem um poder global, mas são hoje uma presença global que 
pode servir de auxílio para movermo-nos pelo cenário, quando 

não para muitos mais. Com as garantias internacionais dos di-

reitos dos povos indígenas como direitos comuns, os direitos 

humanos podem começar a globalizar-se. A globalização dos 

direitos só se tornou factível a partir do momento em que as 

Nações Unidas corrigiram a rota, estendendo às pessoas, co-

munidades e povos indígenas o direito internacional dos direi-

tos humanos que, por sequelas do colonialismo, não alcançava 

a humanidade sem amparo de Estado próprio. 

O leitor deve reparar na última sentença: «estendendo às 

pessoas, comunidades e povos indígenas o direito internacional 

dos direitos humanos que, por sequelas do colonialismo, não al-

cançava a humanidade sem amparo de Estado próprio» em que, 

pese embora discordarmos, de que é necessário o amparo do Es-

tado para alcançarem a humanidade – uma vez que para nós o 

sujeito detém a Imago Dei – sabemos que a crítica tem sua razão 

de ser que é justamente que os Direitos mesmo Humanos, foram 

em certo sentido para uns e não para todos.  

Desta forma, o exemplo dos povos indígenas é muito in-

teressante, pois traz ao centro da discussão estes povos sem re-

presentação de um Estado, que por sua vez, conquanto 
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defendidos por diversas Constituições,  são alheios as mesmas, 

o que remete a crítica de Hannah Arendt e ainda, muito mais, a 

crítica efetuada por vários autores na Escola Ibérica da Paz nos 

séculos XVI e XVII112:  

Francisco de Vitória113:  
O título de descobrimento, em si mesmo, não nos dá mais di-

reitos sobre os Índios do que a eles sobre nós, caso tivessem 
sido eles a descobrir-nos. (…) Concluímos com clareza que 

quando a expedição real se dirigiu às terras dos Índios, nenhum 

direito levava para ocupar as suas províncias. 

Diego de Covarrubias y Leyva114: 
Há príncipes no mundo que não estão submetidos a nenhum 

imperador ou César, por poderoso que seja, e justissimamente 

são livres e imunes à sua jurisdição. Logo, a natureza e o Di-
reito Natural não concedem ao imperador a jurisdição sobre 

todo o orbe, nem seria conveniente, pois se um só fosse deten-

tor do governo do mundo inteiro, seria dificílima a administra-

ção da coisa pública. 

Melchor Cano115: «atendendo ao Direito Natural, não 

existe nenhuma distinção entre os homens, pois todos nasceram 

iguais e ninguém é príncipe por natureza, porque os príncipes 

foram constituídos pelos homens, logo, também ninguém é súb-

dito por natureza». 

 
112 Todas as citações a seguir, são fruto do excelente trabalho de Pedro Calafate e 
outros que puderam traduzir do Latim os textos dos autores da Escola Ibérica – por-

tanto, foram consultados na obra de referência in: CALAFATE, PEDRO ET ALL. Escola 
Ibérica da Paz: a consciência da conquista e colonização da América 1511-1694. 
Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria, 2014. 
113 VITÓRIA, FRANCISCO DE. “Relectio de Indis, Salmanticae, 1537-38, II, 3-4, ed. Cor-
pus Hispanorum de Pace, vol. V. Madrid, 1967”, in: CALAFATE, PEDRO ET ALL. Escola 
Ibérica da Paz: a consciência… cit., p. 164. 
114 DIEGO DE COVARRUBIAS Y LEYVA, “Relectio In Regulam Peccatum, in Omnium 
Operum, Salmanticae, 1577. vol. II, Parágrafo IX. Ed. espanhola: Diego de Covarru-

bias Y Leiva Textos Juridico-Politicos. Instituto de Estudios Politicos, Madrid, 1957, 
p. 62”, In: CALAFATE, PEDRO ET ALL. Escola Ibérica da Paz: a consciência… cit., p. 
192. 
115 MELCHOR CANO, “De Dominio Indorum, Ms da Biblioteca Vaticana, Vat. Lat. 
4648, ff. 28-40.  Transcrição do manuscrito latino in Corpus Hispanorum de Pace, 
vol. IX, pp. 555-581”, In: CALAFATE, PEDRO ET ALL. Escola Ibérica da Paz: a consci-
ência… cit., p. 200. 
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Alonzo de Vera Cruz116: 
Pelo simples facto de os povos destas ilhas recém-descobertas 

estarem fora da fé, não pode ser justa a guerra por parte dos 
reis católicos nem por parte do imperador ou de alguém com 

poder inferior, mesmo por mandato do Sumo Pontífice, porque 

o próprio Sumo Pontífice carece de tal poder para os reduzir e 

submeter em razão da infidelidade. Razão disto: porque eles 

eram donos legítimos e gozavam de jurisdição e posse verda-

deiras, e a infidelidade não os convertia em possuidores injus-

tos.  

Pérez Fernando117: «Todos, quer súbditos quer não súb-

ditos, por maior diligência que primeiro se faça e boa-fé com que 

começarem a combater, são obrigados a desistir da guerra logo 

que tiverem a certeza de que a guerra é injusta». 

Luís de Molina118: 
Confirma-se porque assim como ao rei das Espanhas não in-

cumbe castigar os pecados que se cometem em França, porque 

não tem jurisdição sobre os Franceses, também não corres-

ponde ao Papa ou ao imperador nem a qualquer outro príncipe 

que careça de jurisdição sobre estes infiéis castigar os seus pe-

cados, que apenas supõem ofensa a Deus e prejuízo para os 

mesmos pecadores. 

Francisco Suárez119:  
A democracia poderia existir sem uma instituição positiva, 

apenas por instituição ou dimanação natural, com a negação 

apenas de uma instituição nova ou positiva, pois a própria ra-

zão natural estabelece que o poder político supremo segue-se 

naturalmente da comunidade humana perfeita e que, por este 

 
116 ALONZO DE VERA CRUZ, “De Iusto bello contra Indos, (1553-54?), Quaestio II, 
Secunda Conclusio, ed. Corpus Hispanorum de Pace, segunda serie, vol. IV, Madrid, 
1997”, in: CALAFATE, PEDRO ET ALL. Escola Ibérica da Paz: a consciência… cit., pp. 
214-8. 
117 PÉREZ, FERNANDO, “De bello, Ms. 3299 da BNP, Conimbricae, 1588, ff. 217v - 

247v”, In: CALAFATE, PEDRO ET ALL. Escola Ibérica da Paz: a consciência… cit., p. 
268. 
118 MOLINA, LUÍS DE, “De Iustitia et Iure, tomo I, volumes I e III, Cuenca, 1593”, In: 
CALAFATE, PEDRO ET ALL. Escola Ibérica da Paz: a consciência… cit., pp. 284-8. 
119 SUÁREZ, FRANCISCO, “Defensio Fidei Catholica, III, Principatus Politicus, Conim-
bricae, 1613”, In:  CALAFATE, PEDRO ET ALL. Escola Ibérica da Paz: a consciência… 
cit., p. 340. 
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mesmo motivo, pertence a toda a comunidade, exceto se for 

transferido para outro por via de uma nova instituição – porque, 

à luz da razão, não há lugar para qualquer outra determinação, 

nem se postula uma outra mais imutável […]. A comunidade 

civil perfeita é livre por Direito Natural e não está sujeita a ho-

mem algum fora de si, mas detém em si, na verdade, toda ela o 

poder, o qual é democrático conquanto não mude».  

Encerramos de modo ímpar com o comentário do Pe. An-

tónio Vieira120: 
Este povo, esta república, este Estado, não se pode sustentar 
sem índios. Quem nos há de ir buscar um pote de água ou um 

feixe de lenha? Quem nos há de fazer duas covas de mandioca? 

Hão de ir nossas mulheres? Hão de ir nossos filhos? - Primei-

ramente não são estes os apertos em que vos hei de pôr, como 

logo vereis; mas quando a necessidade e a consciência obrigam 

a tanto, digo que sim, e torno a dizer que sim: que vós, que 

vossas mulheres, que vossos filhos, e que todos nós nos susten-

tássemos dos nossos braços; porque melhor é sustentar do suor 

próprio, que do sangue alheio. Ah fazendas do Maranhão, que 

se esses mantos e essas capas se torceram, haviam de lançar 

sangue! 

Ora, o leitor pode denominar esses Valores Universais 

de núcleo duro do Direito, i.e, Direitos Humanos, ou Direitos 

Fundamentais – Direitos Humanos Constitucionalizados – ou 

ainda Direitos Naturais. Independentemente da denominação – 

e não nos cabe discutir as diferenças existentes ou não, e termos 

técnicos neste momento – Valores Universais são aqueles que 

transpassam o particular, transpassam a realidade temporal, ge-

nética, cultural, estatal, entre outros. O tempo não pode determi-

nar se esse valor é mais ou menos universal, ele simplesmente é. 

Os genes de um indivíduo, sua cultura e sua classe social, nada 

disso, pode lhe impor uma modificação nestes valores, eles não 

são diminuídos – ou não deveriam ser – por nada disso e nem 

maximizados, eles são o que são: bens básicos autoevidentes, 

 
120 VIEIRA, ANTÓNIO, “Sermão da Primeira Dominga da Quaresma (1653) in Sermões, 
Porto, 1959, vol. III, p. 14”, In: CALAFATE, PEDRO ET ALL. Escola Ibérica da Paz: a 
consciência… cit., p. 410. 
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que conforme John Finnis121: 
É comum que os estudiosos da ética e das culturas humanas 

assumam que as culturas manifestam preferências, motivações 
e avaliações tão amplas e caóticas em sua variedade que não se 

pode dizer que quaisquer valores ou princípios práticos sejam 

evidentes por si mesmos para os seres humanos, já que nenhum 

valor ou princípio prático é reconhecido sempre e em todos os 

lugares. Mas os filósofos que recentemente tentaram testar essa 

assunção pesquisando a literatura antropológica (inclusive le-

vantamentos gerais semelhantes feitos por antropólogos de 

campo) descobriram, com surpreendente unanimidade, que 

essa assunção é injustificada. Esses levantamentos certamente 

nos permitem fazer algumas afirmações bem seguras.  Todas 

as sociedades humanas demonstram uma preocupação como 

valor da vida humana; em todas, a auto preservação é aceita, 
em geral, como um motivo apropriado para a ação, e em ne-

nhuma delas o homicídio é permitido sem alguma justificativa 

bem definida. Todas as sociedades humanas encaram a procri-

ação de uma nova vida humana como, em si mesma, uma boa 

coisa, a menos que existam circunstâncias especiais. Nenhuma 

sociedade humana deixa de restringir a atividade sexual; em 

todas as sociedades existe alguma forma de proibição de in-

cesto, algum tipo de oposição à promiscuidade ilimitada e ao 

estupro, alguma preferência por estabilidade e permanência nas 

relações sexuais. Todas as sociedades humanas demonstram 

preocupação com a verdade por meio da educação dos jovens 
em questões não apenas práticas (e.g. evitação do perigo), 

como também especulativas ou teóricas (e.g. religião). Os seres 

humanos, que só sobrevivem à infância quando são bem cui-

dados, vivem em sociedade, ou às margens de alguma socie-

dade que invariavelmente se estende para além da família nu-

clear, e todas as sociedades demonstram favorecer os valores 

de cooperação, do bem comum acima do bem individual, da 

obrigação entre os indivíduos e da justiça dentro dos grupos. 

Todas conhecem a amizade. Todas têm alguma concepção de 

meu e teu, direito à propriedade ou patrimônio, e de reciproci-

dade. Todas valorizam o jogo, sério e formalizado, ou informal 

e recreativo. Todas tratam o corpo dos membros mortos do 
grupo de algum modo tradicional e ritual que é diferente do 

 
121 FINNIS, JOHN MITCHELL, op. cit., pp. 88-9. 
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modo como descartam o lixo. Todas demonstram interesse por 

poderes ou princípios que devem ser respeitados por serem so-

bre-humanos; de uma forma ou de outra, a religião é universal. 

Esses bens humanos, podem ser resumidos em uma lista 

de sete122: i) vida; ii) conhecimento; iii) jogo; iv) experiência es-

tética; v) sociabilidade (amizade e matrimónio); vi) razoabili-

dade prática; vii) religião; são autoevidentes pois são detetados 

como que gravados no coração dos homens123 é o que os norteia 

e é o que denominamos de jusnaturalismo, são irrefutáveis, e tal 

afirmação, não nasce de uma presunçosa arrogância124, deriva 

simplesmente da ideia de que, ao negá-los, acabamos por rea-

firma-los, como na lógica clássica da filosofia: «A é A e que A 

não é não A125», ou seja, não é possível simultaneamente afirmar 

e negar, da mesma forma que é impossível algo ser e não ser ao 

mesmo tempo126  i.e, «algumas proposições refutam a si mesmas 

ou porque contradizem diretamente a si mesmas, ou porque acar-

retam logicamente sua contradição: por exemplo, "Sei que nada 

 
122  FINNIS, JOHN MITCHELL, op. cit., pp. 87-104. 
123 Conforme Cícero, «A razão reta, conforme à natureza, gravada em todos os cora-
ções, imutável, eterna, cuja voz ensina e prescreve o bem, afasta do mal que proíbe e, 
ora com seus mandatos, ora com suas proibições, jamais se dirige inutilmente aos 
bons, nem fica impotente ante os maus. Essa lei não pode ser contestada, nem derro-
gada em parte, nem anulada; não podemos ser isentos de seu cumprimento pelo povo 
nem pelo senado; não há que procurar para ela outro comentador nem intérprete; não 

é uma lei em Roma e outra em Atenas, - uma antes e outra depois, mas una, sempiterna 
e imutável, entre todos os povos e em todos os tempos; uno será sempre o seu impe-
rador e mestre, que é Deus, seu inventor, sancionador e publicador, não podendo o 
homem desconhecê-la sem renegar-se a si mesmo, sem despojar-se do seu caráter hu-
mano e sem atrair sobre si a mais cruel expiação, embora tenha conseguido evitar 
todos os outros suplícios», CÍCERO, MARCUS TULLIUS. De Re Publica. Tradução: 
Amador Cisneiros. Rio de Janeiro: Ediouro, 1984. III, 17.   
124 Timothy Keller, diz que existe uma aparência de humildade, ao afirmarmos que 

não podemos alcançar ou compreender a verdade, entretanto, quando alguém nega 
absolutos, faz isso por meio de um absoluto. Assim, todos defendemos a existência 
de uma verdade absoluta. (Cfr. KELLER, TIMOTHY J. A fé na era de ceticismo: como a 
razão explica Deus. São Paulo: Vida Nova, 2015. pp. 34-5). 
125 SCHAEFFER, FRANCIS AUGUST. O Deus que se revela. 2.ed. São Paulo: Cultura 
Cristã, 2008. p. 83. 
126 ARISTÓTELES. Metafísica. São Paulo: Edições Loyola, 2002. IV, 3, 1005b20. 
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sei"; "Pode ser provado que nada pode ser provado";127, logo e.g 

em um dos bens, o conhecimento – que é a busca pela verdade128 

–, quando alguém tenta refutá-lo ao afirmar que o mesmo não é 

um bem básico autoevidente, o opositor está a afirmar que seu 

argumento é válido e só é válido, pois ele faz uso de um ou outro 

tipo de conhecimento  que objetiva o fim de trazer esclareci-

mento ou, mutatis mutandis, levar a verdade, o que seria isso, 

senão conhecimento? Por meio da afirmativa que seu argumento 

é válido, acaba por negar sua preposição anterior e demonstrar 

ainda mais o bem do conhecimento.  

A listas perfaz sete bens, pois o autor acredita que resu-

mem todos os núcleos básicos de Direitos Humanos, ou como os 

juristas denominam as gerações ou dimensões de Direitos Hu-

manos. Todavia, os críticos podem dizer, que limitar os Direitos 

em uma lista exaustiva, pode criar cláusulas de exclusão dos pró-

prios Direitos, entretanto, estes supostos Direitos que não encon-

tram-se na lista de Finnis, «ao serem analisados, são modos ou 

combinações de modos de buscar (nem sempre sensatamente) e 

realizar (nem sempre com sucesso) uma das sete formas básicas 

de bem, ou alguma combinação delas129». Além disso, se refle-

tirmos um pouco, podemos perceber que «aspectos, tais como a 

coragem, a generosidade, a moderação, a gentileza, e assim por 

diante, não são em si mesmos valores básicos; são, mais exata-

mente, modos (não meios, mas modos) de buscar os valores bá-

sicos130». 

Deste modo, como analisámos anteriormente, quer o lei-

tor acredite ou não numa extensa lista, quer denomine de Direi-

tos Humanos, naturais ou Valores Universais, é evidente, que 

existem esses bens e que eles são limitadores do mal e da injus-

tiça e canalizam na pessoa humana o significado e finalidade do 

Direito – fazer a justiça a cada um.  
 

127 Ibid., p. 80. 
128 Cfr., FINNIS, JOHN MITCHELL, op. cit., pp. 60-75. 
129 FINNIS, JOHN MITCHELL, op. cit., p. 95.  
130 IBID. p. 96. 
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3. CONCLUSÃO 

 

A Humanização do Direito Internacional é um chamado 

para hoje, para nossos tempos e para a geração futura. Trata-se 

de condição sine qua non pode de facto, ser efetivado Direitos 

para todos e cada um. Contudo, conforme vimos, é um trabalho 

cooperativo entre Estados e mecanismos Internacionais. Por-

tanto, nossa crítica girou primariamente em face aos Estados que 

mantém sua Soberania irrestrita e limitam-se a defender Direitos 

Humanos que se correlacionam apenas com acordos de vontade 

entre as Soberanias, i.e, mutatis mutandis, para estes Estados, a 

lógica do Direito Internacional ainda é a clássica – unicamente 

para preservar e concretizar acordo de vontades entre Sobera-

nias. 

Desta perspetiva, deriva o que frequentemente acontece: 

os Estados, ao invés de preservarem Direitos Humanos, tornam-

se frequentemente aqueles que mais ofendem e deslegitimam 

Direitos Humanos, isto porque, a pessoa humana não é tida 

como o centro na relação de Direitos. Portanto, tal ocasião le-

vou-nos a questionar: será o Direito sobressai à força?  

Para respondermos o respetivo questionamento, defini-

mos o que denominamos de força neste artigo – coerção delibe-

rada do Estado, que deveria ser utilizada apenas para conter os 

desvios dos homens e a concretização do bem comum, contudo 

que acaba por ser usada para concretização de totalitarismos Es-

tatais. Donde, a possível solução apresentada é a das vias do Di-

reito em detrimento à força, contudo não qualquer direito, não o 

direito meramente legislado e resumido em uma Constituição, 

não apenas os Direitos Humanos, constitucionalizados que tor-

nam-se assim, em Direitos Fundamentais, antes e acima disto, 

uma mescla da ordem jurídica Interna por meio destes Direitos 

Fundamentais com a ordem externa através dos Direitos Huma-

nos e seus mecanismos de concretização, como agências 
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especializadas, e.g, a ONU e outros, em que o papel destas é, por 

mais que relacionem-se com os Estados, Supra-Estatal, a preser-

var uma ordem jurídica acima das Soberanias, uma ordem jurí-

dica Democrática e que tem como cerne a pessoa humana e suas 

garantias elementares.  

Para identificar este caminho, i.e, para sabermos que os 

Estados estão a abdicar em parte de suas Soberanias em prol dos 

Direitos Internacionais Humanizados, desenvolvemos a ideia de 

que a melhor forma é a concretização do envolvimento destes 

Direitos Internacionais com a pessoa humana, ou seja, é a prática 

do Direito: o acesso pelos indivíduos à justiça internacional. 

Donde desenvolvemos que o conceito de Justiça para Aristóteles 

é dar a cada qual o que for de Direito de acordo com a igualdade 

de razões (justiça proporcional), sendo que, qual melhor meca-

nismo para isso que o próprio acesso a justiça? Mas não qualquer 

justiça, antes uma justiça de confiança, uma justiça que procure 

de facto resolver lides e que se canaliza não na lógica clássica 

do Direito Internacional – acordos entre Soberanias – antes, 

como já nos referimos tantas vezes, o seu cerne seja o próprio 

indivíduo.  

Todavia, não basta apenas que os Estados abdiquem em 

parte de suas Soberanias, não basta apenas que mecanismos In-

ternacionais defendam Direitos em abstrato e nem que os mais 

marginalizados tenham acesso a justiça antes, é tanto necessário 

saber o que se pede bem como o que se deve garantir e concre-

tizar. Portanto, os Valores Universais, prefiguram como meca-

nismo nevrálgico para direcionar-nos ao caminho correto. Con-

tudo, o que são estes valores universais? Nesta lógica, que ter-

minamos nosso artigo. 

Os Valores Universais – para nós, Direitos Naturais –, 

para alguns denominados de Direitos Humanos, ou ainda Direi-

tos Humanos Constitucionalizados – Direitos Fundamentais – 

tratam-se de Direitos inalienáveis, radicados na essência hu-

mana. Os seres humanos, apenas por este status não possuem, 
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mas são igualmente dignos. Dignos do que? Dignos não de algo, 

mas de essência, mutatis mutandis, eles são o que são e ipso 

facto, não há valor possível em quantifica-los. Para uns, esses 

valores são radicados totalmente na natureza deles, para outros 

– e nos incluímos neste rol – são radicados na natureza derivados 

da Imago Dei, contudo, independente destas classificações, to-

dos em uníssono entendemos que não há nada de maior impor-

tância em toda criação que o indivíduo e por causa disso, não há 

lei que não deva lhe prestar serviço e comunicar a justiça.  

Esses valores, podem ser encontrados, conforme apre-

sentamos em sete grandes áreas explicitadas por Finnis, que con-

forme o autor, abarcam todos os outros possíveis Direitos Hu-

manos. Estes Direitos, devem ser perseguidos por uma Comuni-

dade Global, i.e, um Estado que abdica de parte de sua Soberania 

e admite que existe um governo Supra-Estatal na proteção e con-

cretização destes Direitos, ainda que custe encargos a si. Só as-

sim, poderemos – ao nosso ver – eliminar de facto a miséria, 

aplacarmos a Crise dos Refugiados e eliminarmos a guerra – que 

em nenhum sentido é justa.  
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