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“Imagine there's no countries. 
 It isn't hard to do. 
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Imagine all the people. 
Living life in peace.”  

sLennon, John. 
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RESUMO 
 

 

O presente artigo foi produzido sobre a égide da área de concentração 
consubstanciada nos Direitos da Personalidade e orientado segundo a linha de 
pesquisa que analisa os instrumentos de efetivação dos direitos da personalidade. 
De acordo com o método dedutivo de pesquisa, buscou-se validar as hipóteses 
trazidas pelo marco teórico alinhado em Immanuel Kant e Luigi Ferrajoli, no que 
tange à garantia e efetividade de tais direitos na esfera internacional. A figura do 
Estado no transcorrer dos séculos transmuta-se de aporte de autoridade para o 
monarca à pessoa jurídica de direito internacional. De toda sorte, como 
característica deste ente, posta-se a soberania, ora entendida como legibus solutos, 
ora vista como outorga popular de poder para a consecução dos fins estatais. A 
discussão que se avoluma no limiar do século não é mais acerca da estruturação da 
ordem estatal como sendo aquela garantida por uma ordem jurídica, pois esta 
extravasa os limites nacionais e alcança o panorama das relações internacionais. O 
paradigma de um novo direito acosta-se à ideia de proteção do homem e 
reestruturação da ordem externa em função desta proteção. É expectativa, pois, que 
se ultrapassem as velhas amarras dogmáticas impostas por um errôneo senso de 
soberania para alçar-se ao ambiente externo por meios democráticos capazes de 
proteger o homem onde quer que este se encontre no globo. Outrossim, para a 
realização de tal tarefa, a solução apresentada é a de constitucionalização do direito 
internacional, de forma que o órgão que este movimento corporifica, ou seja, a 
Organização das Nações Unidas, redefinida de forma democrática, seja capaz de 
responder à violência praticada contra os direitos da pessoalidade, sejam estas 
oriundas dos próprios Estados ou não. 
 
 
Palavras chaves: Soberania. Direitos da Pessoalidade. Garantismo. 
 
 



 

 

GOUVEIA, Manuel Toledo Vinicius de Melo. The effectiveness of fundamental 
rights of personhood at the international level in the light of state sovereignty. 
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ABSTRACT 
 

 

This paper was produced under the aegis of concentration area embodied in 
Personality Rights and guided by the line of research that analyzes the instruments of 
implementation of the rights of personality. According to the deductive method of 
research, we sought to validate the assumptions brought by the theoretical 
framework aligned Immanuel Kant and Luigi Ferrajoli with respect to security and 
effectiveness of such rights in the international sphere. The state figure, in the course 
of centuries, is transmuted, authority contribution to the monarch to the legal entity of 
international law, as characteristic of this one, put to sovereignty, now understood as 
legibus solutos now seen as popular grant of power to achieve the state purposes. 
The discussion that swells in the century threshold is no longer about the structure of 
the state order as that guaranteed by law, it supersedes national boundaries and 
reaches the panorama of international relations. The paradigm now is: rights to 
protection of man and the idea of restructuring the external order function of this 
protection. It is expected therefore that exceed the old dogmatic shackles imposed by 
an erroneous sense of sovereignty, to raise to the external environment democratic 
means able to protect humans wherever this is in the globe. Furthermore, to perform 
such a task the solution presented is the constitutionalization of international law, so 
that the body that this movement embodies, in the UN, redefined in a democratic 
way, to be able to respond to the practiced violence against the rights of personhood, 
whether or not from the United themselves. 
 
 
Keywords: Sovereignty. Personhood rights. Guaranteeism. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A preocupação com a legitimação dos processos de internacionalização do 

direito, ao que parece, sempre ocupou papel de destaque no cenário das relações 

internacionais. Desde a expansão do Império Romano os países e os povos 

relacionam-se entre si, seja pela força da guerra, seja pela avidez por lucro 

proporcionada pelo comércio.  

Durante o transcorrer dos séculos, doutrinadores como Francisco de Vitório, 

Hugo Grocio e Kant buscaram reconhecer e representar os processos que movimentam 

tais relações, chegando, o último, a propor um sistema de direito capaz de estabelecê-

las em um contexto ético normativo. 

De toda sorte, é com o advento do Estado Nacional na modernidade que a 

conceituação ou a estruturação de um sistema jurídico interno aparece de forma mais 

organizada, notadamente por conta da explicação jusnaturalista acerca do 

aparecimento e organização do Estado. 

Desta feita, os Estados Civis se postam como elemento substancial 

representativo de uma nova fase de evolução social, antagonizando-se, assim, ao 

chamado status de natureza, contrapondo-se a estes na medida em que propugnam a 

derrocada da lei do mais forte, a ser substituída pela ética.  

Tal elemento conceitual aparece com fulgural importância, ainda que pensado 

como início teórico para o tema que ora se propõe, ou seja, compreender os 

movimentos que condicionam as relações entre os povos, observando-os, contudo, de 

outro viés, isto é, do ponto de vista jurídico. 

Procura-se, portanto, partindo-se do referencial teórico kantiano, estruturar as 

compilações teóricas que apontam para a possibilidade de construção de um sistema 

jurídico harmônico que, a exemplo do que ocorrera na sede interna dos Estados, 

exaspere a ordem civil para o além-fronteiras, estabelecendo-se uma ordem jurídica 

internacional de fato. Considerando-se para tanto, e obviamente, que os Estados 

imersos, não em uma lei jurídica, mas, sim, perdidos em um sistema donde impera a lex 

mercatoria, encontram-se em status de natureza, submetidos, pois, à lei do mais forte. 
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Assim, para o fim teórico ao qual se pretende, o trabalho em lume inicia seus 

apontamentos tratando de aspectos conceituais que identificam o próprio conceito de 

Estado, fazendo-o ainda que em forma sumaríssima e sem qualquer pretensão de se 

esgotar o tema, passando, imediatamente, a tratar do conceito e alcance do elemento 

caracterizador do Estado consubstanciado na Soberania. 

Sobremaneira, o requisitado tema tem importância fulcral nas apresentações que 

se seguem, na medida em que é analisado com o intuito de se validar a hipótese, no 

sentido de postar-se o poder soberano como garantia para a paz e desenvolvimento do 

homem, contradizendo-se, assim, a ideia de soberania como legibus solutus, ou ainda, 

que o detentor desta autoconclame para si o direito à guerra.  

Busca-se, em outro norte, desqualificar qualquer direito à guerra. Desqualifica-

se, nesse toada, a chamada guerra justa, apresentando, pois a necessidade da não 

guerra, da paz como arcabouço cívico de manutenção de tal ordem internacional civil. 

Neste fanal, assomam-se os conceitos que elegem a paz como direito ou imperativo, os 

quais são analisados no sentido de escolher-se esta como corolário de um sistema de 

direitos capaz de garantir a civilidade nas relações internacionais. 

Nesse sentido, continua-se no intuito de se demonstrar qual linguagem comum 

será utilizada para a composição deste sistema jurídico, ou ainda, qual a carga 

axiológica capaz de sustentar e, ao mesmo tempo, comportar-se como força motriz 

deste referido sistema, para que este se apresente com ares universalmente válidos e 

poder vinculante capaz de sustentar a própria ordem mundial.  

Em resposta à busca por tal elemento comum, o trabalho aponta para a doutrina 

humanitária surgida no pós-guerra e que substancia o conteúdo de um ordenamento 

global único na proteção dos Direitos do Homem. Desta feita, e amparado em tal 

conclusão, passa-se a apresentar os conceitos que delineiam a figura da pessoa 

humana, no escopo de, e ainda que de forma superficial, amealhar as principais 

características da pessoalidade, a fim de se colmatar qualquer lacuna deixada pela 

adoção de um sistema jurídico positivo descritivo e, portanto, insubstancial. 

Do mesmo modo, busca-se na pessoalidade, nos desdobramentos internos e 

relacionais desta justamente o conteúdo capaz de moldar o sistema externo e compeli-

lo no fim último de proteção dos direitos dessa pessoalidade. Note-se, pois, que no 
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escopo de melhor evidenciar este valor último do sistema, que é a pessoa, procura-se a 

esta compreender em todas as idiossincrasias que lhes são inerentes, e não apenas 

por um aspecto psíquico ou somático, buscando-se, pois, identificar nesta o elemento 

de transição que a leva a se conformar como elemento chave de um sistema de direito 

comum e global. 

Em continuidade, são trazidos ao estudo os elementos que, ao menos 

didaticamente, demonstram a natureza dos direitos fundamentais da pessoa, tratando-

se não só da semântica destes, mas também abordando as teorias possíveis capazes 

de trazer a lume a essencialidade de tais direitos, que, por sua vez, serão o nexo de 

proteção de um sistema internacional de garantias. 

O presente trabalho finalizar-se-á com a apresentação do garantismo como 

sistema de proteção capaz de emoldurar-se em formação a uma constituição mundial 

substancial, apta à proteção dos direitos fundamentais da pessoa. Serão 

demonstradas, desta forma, as mudanças necessárias que o principal organismo de 

direito internacional, ou seja, a Organização das Nações Unidas, deverá sofrer, com o 

intuito de democratizar-se e assim garantir a aplicação e efetividade de tal sistema legal 

mundial, alterando-se em substancialidade, ainda, os mecanismos de violência estatal 

para outro, que reproduza não a ideia de um monopólio de violência, mas, sim, de 

resposta assimétrica do direito à violência e vilipendio dos direitos da pessoalidade. 

Pretende-se, ainda, estabelecer parâmetros teóricos capazes de interpretar os 

conceitos democráticos e constitucionais necessários à implementação de uma teoria 

jurídica global de direitos fundamentais, trazendo-se, pois, os aportes doutrinários que 

esmiúçam referidos parâmetros e demonstram, em análise, sua aplicabilidade. 

Tem o presente trabalho a pretensão de trazer as expectativas teóricas que 

prenunciam à instituição de uma ordem constitucional global, abordando, ainda que 

superficialmente, as condições de validade e sustentabilidade de tal sistema, posto 

como instrumento capaz de garantir e tornar efetivos os direitos da pessoalidade no 

âmbito internacional, elemento essencial ao tema do trabalho. 



 

2 DA SOBERANIA ENQUANTO ELEMENTO DE LEGITIMIDADE DO PODER DO 

ESTADO PARA MANUTENÇÃO DA PAZ 

 

 

De início, cumpre estabelecer algumas considerações acerca da soberania, 

analisando-a no escopo de dissecar as implicações e alcance do conceito considerado 

desde seu surgimento, enquanto predicado exclusivo e absoluto do Príncipe, até os 

dias atuais, pensado como estrutura dorsal do Estado; demonstrando-se, de toda sorte, 

quais as limitações e extensões foram a esta acopladas.  

Igualmente, pretende-se verificar quais as implicações do instituto, ou elemento 

de formação Estatal, como se queira, na manutenção da paz no cenário mundial, 

entende-se esta como piso existencial, ou ainda, como elemento de civilidade 

internacional mínimo, capaz de sustentar a internacionalização dos direitos da 

pessoalidade. 

Pretende-se, portanto, estabelecer as conexões teóricas básicas, para após o 

desenvolvimento dos conceitos de pessoa e direitos da pessoalidade (de toda sorte, e 

como já disposto na introdução, deixa-se a explicação acerca do motivo para a 

utilização desta expressão semântica em substituição do vocábulo “personalidade” para 

o segundo capítulo) passar-se a apresentar um apanhado teórico garantista que se 

propõe, como o próprio nome infere, a garantir a eficácia dos direitos fundamentais da 

pessoalidade no cenário internacional.   

Para tanto, levando-se em consideração a ideia de soberania como elemento de 

existência do próprio Estado em si, faz-se necessário que se inicie o presente trabalho 

tecendo-se algumas breves linhas acerca da evolução histórica do conceito  

 

 

2.1 DO ESTADO 

 

 

Antes de adentrar-se ao tema especificamente proposto, é necessário situar 

alguns conceitos que tratam, em essência, da origem e formação do Estado, para 
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então passar-se ao estudo do conceito de soberania e as implicações de tal definição 

no contexto da eficácia dos direitos da pessoalidade no cenário mundial.  

Assim, seguindo-se o que se considera como a mais lógica organização da 

exposição acerca do tema, inicia-se com a verificação da origem do próprio vocábulo. A 

etimologia da palavra “Estado” advém do latim status, que significa estar firme, sendo 

certo que o termo guarda em si a ideia de uma sociedade política capaz de encerrar 

regramentos de convivência entre aqueles que dela participam (DALLARI, 1995, p. 43). 

Obviamente a ideia do surgimento do Estado encontra-se intrinsecamente ligada 

à ideia de sociedade política, essa entendida no sentido de continuidade de 

convivência, mantida através da eleição das finalidades comuns dos indivíduos que a 

compõem e, ao seu tempo, serão compatíveis com as finalidades individuais destes 

(TALLARICO; GOLINI, 2013, p. 11). 

Quanto à época de aparição do Estado propriamente dita, diversas teorias são 

engendradas, podendo-se estabelecer um rol das três mais importantes, as quais 

defendem: a) que o Estado confunde-se com a própria sociedade, existindo desde que 

o homem encontrou-se integrado a uma organização social; b) outros autores já 

acreditam que o Estado fora criado para atender a certas necessidades ligadas à 

conveniência de determinados grupos sociais. c) Por fim, destacam se aqueles autores, 

dentre os quais se situa Carl Schimidt, que apenas aceitam o aparecimento do Estado a 

partir do momento em que surge a prática da própria soberania (BIGNOTTO, 2008, p. 

405).   

Em relação às causas que levaram à aparição do Estado, da gama de teorias 

que cuidam do tema, é possível estabelecer aquelas que defendem sua formação 

natural ou espontânea, afirmando que a causa desta ocorreu de forma dissociada de 

qualquer ato voluntário humano (TALLARICO; GOLINI, 2013, p. 11). 

Contudo, existem outras que consideram o contrário, fundando a ideia do 

surgimento do Estado como consequência da experiência humana voluntária em 

sociedade.  

Sob o ponto de vista histórico sociológico, agrupam-se as seguintes teorias: 

Origem Familial ou Patriarcal, que defende a formação do Estado a partir da ampliação 

das famílias primitivas; Origem em Atos de Força, Violência ou Conquista, afirmando, 
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em suma, que o Estado fora criado para regular as relações entre vencidos e 

vencedores, garantindo a dominação daqueles primeiros por estes últimos; Origem em 

causas econômicas ou patrimoniais, segundo a qual o Estado seria criado para que os 

homens pudessem usufruir da divisão do trabalho. Em outras palavras, o Estado se 

organizaria por um motivo econômico1 (ENGELS, 1984 apud DALLARI, 1995, p. 47). 

É necessário, ainda, que se avente à existência da teoria do surgimento 

espontâneo do Estado, ou ainda, que este se demonstra enquanto desdobramento da 

própria evolução da ideia de sociedade, que se inicia na pré-história com o 

agrupamento dos homens em clãs capazes de melhor instrumentalizar a sobrevivência 

de seus participantes, progredindo-se com a invenção da escrita e das organizações 

sociais sistematizadas na forma de um Direito ou, de uma estrutura jurídica que 

estabelece as funções, encargos e posição que serão ocupadas pelos indivíduos que 

compõem o corpo social (TALLARICO; GOLINI, 2013, p. 12). 

Contrapondo-se àqueles que acreditam no surgimento espontâneo do Estado, 

estão as chamadas doutrinas contratualistas, que sustentam a formação contratual dos 

Estados, mais especificamente da ideia de Estado Moderno, afirmando, de maneira 

geral, em que pese as divergências encontradas entre tais teorias, que a criação do 

Estado se dera por uma vontade comum dos homens. Dentre os doutrinadores 

contratualistas ou racionalistas, como se preferir, é válida a citação do próprio Kant, 

que, por sua vez, entende que os homens, ao saírem de um estado de natureza 

desordenado, ou seja, sem uma ordem civil instituída, submetem-se de forma livre e 

publicamente acordada a uma limitação externa, sendo esta a origem da autoridade 

civil do Estado (ALMEIDA, 2006, p. 218-219). 

É válida também a citação de Jean Jacques Rousseau, que define o Estado 

como convencional enquanto resultante da vontade geral dos indivíduos, de forma a 

concluir que tal soma de vontades é superior ao rei. Destarte, o governo instituído assim 

o é para a promoção do bem comum. De forma que, caso este não atenda a tais 

inspirações, o povo estaria legitimado a substituí-lo (ROUSSEAU, 2010, p. 36). 

                                                 
1 Dentre os avatares de tais teorias encontra-se aquela sustentada por Marx e Engels, que nega o fato de 
Estado advir juntamente com a sociedade e classifica o Estado como uma instituição asseguradora do 
acumulo de riquezas individuais e que ao mesmo tempo legitima o direito da classe possuidora em 
explorar a classe não possuidora, com a dominação desta por aquela primeira.  
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Faz-se necessário, ainda, anotar a ideia de Hobbes, que, a exemplo dos demais 

contratualistas, considera o homem um portador de direitos inatos, os quais em última 

instância seriam representados pela liberdade na adoção dos meios necessários para a 

sua autoconservação.   

Tomando-se tal premissa por início, teriam os homens, de forma racional, 

outorgado parte de tais direitos ao Estado, para que este, como titular da jurisdição (ou 

poder-dever de dizer o direito), garanta a convivência entre os indivíduos, 

possibilitando-os alcançar cada qual seus objetivos previamente traçados e 

racionalmente definidos (HOBBES, 2014, p.59). 

No transcorrer do presente trabalho, a enunciação acima acerca de direitos 

inatos será mais bem delineada por consequência da disposição em torno dos 

conceitos do direito da pessoalidade.  

Após este breve relato a respeito das origens do Estado, passa-se agora a uma 

explanação relacionada à própria evolução histórica deste. É importante observar que a 

ordem ora utilizada para a abordagem do tema não segue fundamentalmente uma 

ordem cronológica, já que não ocorreu uma sucessão exata e cronologicamente 

ordenada de uma noção de Estado por outra. Porém, adota-se o elenco na forma que 

segue, de forma estritamente metodológica, respeitando-se o critério adotado pela 

maioria de doutrinadores que já trataram deste assunto. 

Fundamenta tal posicionamento metodológico a “Lei dos Três Estados” de 

Augusto Compte. Tal lei estabelece a evolução das ideias acerca da noção de Estado 

da seguinte forma: Estado Teocrático, onde predominava a ideia de um direito divino 

sobrenatural; Estado Metafísico, onde a vontade do povo é o elemento constitutivo do 

poder; Estado positivo, estabelecido como força a serviço do direito (DALLARI, 1995, p. 

52). 
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2.1.1 Do estado antigo ao moderno 
 

 

O Estado Antigo: Também designado como Oriental ou Teocrático, era 

caracterizado pela unidade tanto de território quanto de funções, bem como era 

marcado pela presença da religiosidade, já que no Estado Antigo a autoridade dos 

governantes, bem como as normas de comportamento individuais e coletivo, eram 

expressão da vontade de um poder divino (COULANGES, 1961, p. 207). 

Na sequência aborda-se o conceito de Estados Grego e Romano. Inobstante o 

fato de ambos situarem-se no período histórico conhecido como antiguidade, estes 

serão, por suas especificidades, tratados separadamente, cada qual conforme suas 

particularidades. 

Quanto ao estado Grego, apesar da alcunha de Estado, não é possível afirmar a 

existência de uma unidade política territorial na Grécia antiga. É bem verdade que as 

comunidades chamadas helênicas (remetendo-se à origem mitológica do povo grego, 

como descendentes do herói grego Hélen ou Heleno) possuíam traços culturais, 

religiosos, linguísticos e ideais comuns, tratando-se, pois, de uma civilização helênica 

que, por sua vez, dividia-se em Cidades República ou Cidades Estado (BECKER, 1977, 

p. 110-113). Deve-se notar, também, que o Estado Grego, em que pese a denominação 

de democrático, era conduzido por uma classe restrita de cidadãos que participavam 

ativamente da vida política do Estado (COULANGES, 1961, p. 207). 

O Estado Romano era caracterizado pela intensa centralização política e 

econômica, contava como esteio de suas bases a organização familiar. Inclusive 

guardava sua origem na reunião das gens, ou seja, dos grupos familiares 

(COULANGES, 1961, p. 208). 

Já o Estado Medieval tinha como sua principal característica o cristianismo, a 

única inspiração de unidade encerrada na enorme descentralização política que o 

conformava, ainda, em relação à característica da religiosidade. Existia a ideia de 

igualdade entre os homens, especificamente aqueles adeptos à religião, considerando-

se como temporariamente desgarrados os ainda não convertidos (DALLARI, 1995, p. 

56).  
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Vale citar também as invasões bárbaras como característica do Estado Medieval, 

as quais constituíram um fator de perturbação para a ordem antes estipulada pelo 

Estado Romano e contribuiriam para a mudança de tal status quo, sendo certo que tal 

reorganização comporia o cenário característico do Estado Medieval e este culminaria, 

por sua vez, no aparecimento do Estado Moderno.  

Por fim, cita-se a última característica do Estado Medieval, denominada 

feudalismo. Esta pode ser descrita, de forma geral, como um cenário de 

descentralização política, onde a relação dos homens com a terra era supervalorizada, 

já que, por conta das próprias invasões bárbaras e das guerras internas, o 

desenvolvimento do comércio revelava-se extremamente dificultoso. Assim, a 

propriedade restava como única fonte de sustento para todos os indivíduos, fossem 

estes servos, vassalos ou barões (TALLARICO; GOLINI, 2013, p. 21-25).   

Em relação ao Estado Moderno, é possível afirmar que sua origem encontra-se 

na necessidade da estruturação de uma ordem político jurídica, inexistente no Estado 

Medieval, sendo que tal mudança calcava-se na inspiração pela unidade tal qual a 

existente no Estado Romano, alcançando-se tal aspiração com a afirmação de um 

poder soberano circunscrito a uma unidade territorial (DALLARI, 1995, p.57-59). 

 

 

2.1.2 Das características do estado moderno 

 

 

Em relação a estas, é importante aduzir que determinados autores apontam-nas 

não como características, mas, sim, como elementos essenciais, indispensáveis para a 

existência do Estado, sendo estes: soberania, território e povo e governo. Quanto 

àquela primeira, segundo Maluf (1991, p. 29), existem autores que a consideram 

preexistente ao próprio Estado, como Sampaio Doria, que chega a definir o Estado 

como sendo a organização da própria soberania. Bastará por enquanto, aqui, a 

explanação ora ventilada, cuidando, o item que segue, de forma mais aprofundada do 

tema circunscrito à soberania. 
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Quanto aos outros elementos tidos por essenciais à existência do Estado, a 

saber, povo e território, existem autores que os elencam como elementos constitutivos 

do Estado, agregando-se a estes um terceiro elemento denominado governo. De toda 

sorte, inobstante as divergências doutrinarias existentes, é possível delimitar, de forma 

despretensiosa, os elementos acima dispostos da seguinte forma: 

Território: dentre as diversas conceituações teóricas, para melhor 

desenvolvimento deste trabalho, adota-se a teoria do Território-competência, defendida 

por Hans Kelsen, segundo a qual território é o âmbito geográfico onde ocorre a validade 

da ordem jurídica do Estado. De toda sorte, pode-se concluir que não existe Estado 

sem território, uma vez que este estabelece também os limites da ação soberana do 

Estado. Destarte, além de elemento essencial à existência do Estado, o território se 

corporifica como objeto de direito do Estado, podendo este, até mesmo, caso a vontade 

popular assim entenda, dispor de uma parte de seu território em prol do bem comum 

(KELSEN, 1998, p.33). 

Povo: pode-se afirmar que o povo é o elemento pessoal essencial à existência 

do Estado. É possível conceituar o povo de um Estado como o conjunto de cidadãos do 

Estado. A priori, pode-se entender o povo como um conjunto de indivíduos que se 

vinculam de forma permanente com o Estado, participando da formação da vontade 

geral e do exercício do poder soberano. 

Não será objeto aqui, por pretender outro foco, analisar as causas que ensejam a 

perda ou a constituição da cidadania (DALLARI, 1995, 81-85). 

Por último, alguns autores aduzem para o Governo como outro elemento 

constitutivo, essencial ao Estado, caracterizando-o como uma delegação da soberania. 

Destarte, para estes autores, o governo encontra-se deslocado da soberania, sendo 

compreendido como ente que por esta é imbuído de exercer os atos de governo. 

Paulo Bonavides, ao analisar a conceituação acerca do Estado Moderno, 

elencando-a em termos sociológicos, aponta: 

 

Só um instrumento consente definir sociologicamente o Estado moderno, bem 
como toda associação política: a força — diz aquele pensador — e não o seu 
conteúdo. Todas as formações políticas são formações de força, prossegue o 
insigne sociólogo, de tal maneira que se existissem somente agregações 
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sociais sem meios coercitivos, já não haveria lugar para o conceito do Estado 
(BONAVIDES, 2000, p. 76). 

 

Tal conceituação será de extrema importância quando se tratar do tema da 

soberania propriamente dito, assim como para que melhor se compreenda as 

asserções realizadas por Bobbio (2003) acerca das vias da paz, apresentadas no item 

subsequente.  

Do mesmo medo, lembrando-se a ideia contratualista da construção do Estado 

Moderno, principalmente no que tange à consubstanciação deste enquanto vontade de 

ação de seus integrantes, ou ainda, à necessidade de sua existência como condição de 

manutenção de uma sociedade civil livre, torna-se interessante a lição de Hegel, 

principalmente no que tange à ideia de racionalidade: 

 

O Estado é a realidade em ato da Ideia moral objetiva, o espírito como vontade 
substancial revelada, claro para si mesmo, que se conhece e se pensa, e 
realiza o que sabe e por que sabe.  No costume tem o Estado sua existência 
imediata; na consciência de si, no saber e na atividade do indivíduo, tem sua 
existência mediata, enquanto o indivíduo obtém sua liberdade substancial, 
ligando-se ao Estado como à sua essência, como ao fim e ao produto de sua 
atividade [...] O Estado, como realidade em ato da vontade substancial, 
realidade que esta adquire na consciência particular de si universalidade, é o 
racional em si e para si: esta unidade substancial é um fim próprio, absoluto, 
imóvel; nele a liberdade obtém seu valor supremo, e assim, este último fim 
possui um direito soberano perante os indivíduos que, em serem membros do 
Estado, têm o seu ais elevado dever (HEGEL, 1997, p. 204-205). 

 

Apresentando-se, pois, tais concepções estruturais do Estado, uma com o 

sentido de caracterizá-lo como repositório legal de força e outra que complementa a 

primeira, como de ordenação racional que garante de liberdade de seus membros, cabe 

agora o estudo acerca do poder imbuído ao Estado.  

Na acepção do filósofo economista Galbraith (1986, p. 148): 

 

O Estado moderno reúne dentro da sua estrutura as três fontes do poder – a 
personalidade política, a propriedade sob forma de recursos que comanda e 
despende, e a organização. Tem acesso evidente aos três instrumentos de 
imposição: permanece, como já sugerido, quase o único detentor do poder 
condigno; dispõe de um vasto poder compensatório; e utiliza maciça e 
crescentemente o poder condicionado. 
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O poder condigno seria aquele cogente que dobra a vontade do indivíduo, ou 

seja, obriga-o contra sua vontade (por exemplo, a obrigatoriedade do pagamento de 

impostos), sancionando a ação ou comissão indesejada. Já o poder compensatório é 

aquele que dissuade o indivíduo a realizar ou deixar de realizar algo, como exemplo, é 

possível citar o empregado que trabalha para alguém em troca de salário. Finalmente, o 

poder condicionado é aquele ligado à persuasão, “é subjetivo; nem os que o exercem, 

nem os que se sujeitam a ele estão necessariamente sempre cientes de que ele está 

sendo exercido” (GALBRAITH, 1986, p. 25). Trata-se, pois, de um condicionamento 

realizado pela política e/ou pela cultura, que toma a forma de valores inerentes a uma 

sociedade. O exemplo que o autor propõe é o do poder masculino exercido sobre as 

mulheres durante os séculos (GALBRAITH, 1986, p. 15-17, 25). 

Ainda com relação à ideia de poder, em sentido amplo, a soberania pode ser 

predicada ao Estado como tal atributo. Sendo-lhe, inclusive, sua faceta mais 

importante, tal poder ainda engloba outros, de ordem jurídico-política, que possibilitam 

ao Estado a consecução de um determinado fim, o qual, por sua vez, tende ao bem 

comum, possibilitando-o, desta feita, manejar-se de forma a assegurar, por exemplo, a 

incolumidade do território, a proteção de seus cidadãos e a própria submissão destes a 

uma ordem jurídica vigente (DALLARI, 1995, p. 71-72). 

Diante disso, Reale (2005, p. 22-25) apresenta a soberania como nota distintiva 

que alça o Estado brasileiro a Estado Democrático de Direito, apresentando-se, neste 

sentido, como característica-poder:  

 

Ora, a primeira nota distintiva é a proclamação da soberania nacional, o que 
desde logo exclui a subordinação do povo e do Estado brasileiro a regras 
cogentes em virtude da pretensa globalização, de que tanto se fala, 
convertendo-o em paradigma por excelência do mundo contemporâneo.É claro 
que ninguém pretenderá o insulamento do País, nem sonhará com uma nação 
pretensiosamente autárquica, sem vínculos com a comunidade internacional: o 
que se quer estabelecer – apesar do caráter relativo que, hoje em dia, se atribui 
ao conceito de soberania – é o direito que cada Nação tem de preservar sua 
própria identidade cultural e salvaguardar seus próprios interesses. Os outros 
dois elementos seguintes, diferenciadores de nosso Estado Democrático de 
Direito, referem-se à cidadania e à dignidade da pessoa humana, valores que  
devem ser interpretados conjugadamente, pois o respeito devido à pessoa 
humana em sentido universal (eu costumo dizer que a pessoa humana é o 
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“valor fonte” 2 de todos valores), não exclui, mas antes implica a dimensão 
jurídico política que cada membro da coletividade brasileira adquire só pelo fato 
de nascer em território nacional, assegurando-lhe um campo específico de 
direitos e deveres, sem prejuízo da igualdade perante a lei que, ao depois, o 
Art. 5º garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, no tocante 
à inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à 
propriedade.  

 

Anote-se, pois, que Reale (2005) aponta na soberania nacional a capacidade do 

Estado em “ser”, em manter-se como independente e juridicamente páreo aos demais 

que ocupam a constelação mundial.  

Adiante será abordada a perspectiva kantiana acerca da associação dos 

Estados3 e o papel da soberania, como uma espécie de outorga popular ao ente 

personificado no Estado, para que este contrate internacionalmente com os demais a 

estrutura e conformação desta reunião. Da mesma forma, e como reconhecido pelo 

autor acima, é a pessoa humana o valor original, ou ainda, a forma mestra a qual todo 

sistema de direito, interno ou internacional, especificamente analisado, deve se 

configurar. Nesse sentido, também a soberania deverá se mostrar como garante, como 

elemento de conservação e proteção da pessoa e não como poder ofensivo e 

discricionário do Estado (KANT, 2006, p. 75-76). 

Após terem sido caracterizados tais elementos, bem como ter-se delineado o 

palco histórico que demonstra a evolução do Estado, é possível afirmar que este se 

imbui na finalidade da promoção do bem comum, garantindo aos indivíduos ou à 

                                                 
2 Eis aí, portanto, através de um estudo sumário da experiência das estimativas históricas, como os 
significados da palavra Direito se delinearam segundo três elementos fundamentais: o elemento valor, 
como intuição primordial; o elemento norma, como medida de concreção do valioso no plano da conduta 
social; e, finalmente, o elemento fato, como condição da conduta, base empírica da ligação intersubjetiva, 
coincidindo a análise histórica com a da realidade jurídica fenomenologicamente observada. 
Encontraremos sempre estes três elementos, onde quer que se encontre a experiência jurídica. Donde 
podemos concluir dizendo que a palavra Direito pode ser apreciada, por abstração, em tríplice sentido, 
segundo três perspectivas dominantes: 1) o Direito como valor do justo, estudado pela Filosofia do Direito 
Na parte denominada Deontologia Jurídica, ou, no plano empírico e pragmático, pela Política do Direito; 
2) o Direito como norma ordenadora da conduta, objeto da Ciência do Direito ou Jurisprudência e da 
Filosofia do Direito no plano epistemológico; 3) o Direito como fato social e histórico, objeto da História, 
da Sociologia e da Etnologia do Direito, e da Filosofia do Direito, na parte da Culturologia Jurídica (apud 
REALE, Miguel, 1999, p. 510). 
3 Não obstante, a razão, desde o trono do máximo poder legislativo moral, condena a guerra como uma 
vida jurídica e converte, em troca, em um dever imediato do estado de paz, que não pode estabelecer-se 
ou garantir-se, certamente, sem um pacto entre os povos: há de existir, portanto, uma federação de tipo 
especial que se possa chamar federação da paz (foedus pacificum), que se distinguiria do pacto de paz 
(pactum pacis), já que este buscaria acabar com uma guerra e a outra buscaria terminar com todas as 
guerras sempre.  
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sociedade que o compõe alcançarem seus fins particulares propriamente ditos; 

empregando, para tal tarefa, a consecução de outros fins, tais como a manutenção da 

ordem jurídica e a garantia da segurança interna e externa. 

Finalmente, em relação à breve conceituação do Estado, é possível determiná-lo 

como “a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em 

um determinado território” (DALLARI, 1995, p. 101). 

Tecidas tais considerações sobre o Estado, tratar-se–á na sequência a soberania 

propriamente dita, elemento essencial para a existência do Estado, presente como 

condição sie ne qua non para a consubstanciação do bem comum. É necessário 

também que se teçam algumas considerações acerca da paz, instituto, direito ou 

situação necessária à manutenção dos direitos da pessoalidade no cenário 

internacional, seguindo-se com o arcabouço teórico necessário para a formação e 

desenvolvimento do objeto deste trabalho, ou seja, o da estruturação de um sistema 

capaz de garantir a validade dos direitos da pessoalidade no plano internacional. 

 

 

2.2. DA SOBERANIA – A PAZ COMO PISO CÍVICO DE MANUTENÇÃO DOS 

DIREITOS DA PESSOALIDADE 

 

 

O direito à paz, apresentado em toda sua complexidade, contempla como 

destinatários não apenas todos os Estados soberanos, como também a própria 

humanidade, os povos e os próprios indivíduos. Trata-se, pois, de um imperativo, 

condição essencial para o florescimento e manutenção de um constitucionalismo global, 

ou seja, de um Estado de Direito Universal, fundado na paz e na proteção dos direitos 

fundamentais (FERRAJOLI, 2007, p. 40). 

De toda sorte, o referido imperativo se posta como imanente ao próprio direito à 

vida e resta normatizado em uma série de instrumentos internacionais, como a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos de 16 de dezembro de 1966, dentre outros (BONAVIDES, 2008).  
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Desta feita, algumas considerações em relação à natureza jurídica do instituto da 

paz são necessárias. Talvez, a mais pungente seja a ideia da paz como direito 

fundamental, entendido como direito de terceira geração (BOBBIO, 2004, p. 9-11) e, na 

concepção Bonavides (2008), direito fundamental de quinta geração. Assim, para o 

autor, da mesma forma que os direitos de liberdade consubstanciam-se como de 

primeira geração, os de igualdade como de segunda geração, os de fraternidade como 

de terceira, os de democracia como de quarta, seria a paz o direito que encabeçaria o 

rol de direitos da quinta geração (BONAVIDES, 2008, p. 85). 

Para Bonavides, a paz galgaria posição em separado e específica em relação 

aos demais direitos fundamentais, postando-se como direito natural dos povos; regendo 

toda a aplicação da justiça e comandos dos Executivos dos Estados, inclusive no que 

tange aos efeitos que o governo atual, através de suas ações, legaria às futuras 

gerações. Igualmente, toda atividade estatal seria orquestrada sob a batuta da paz. 

Nessa toada, é indispensável para que se caracterize em uma carta política a “vontade 

de constituição” (HESSE, 1991. p. 07), que esta normatize o direito à paz. Também, 

quando se volta a preocupação do direito para a ideia da paz, mais precisamente a 

respeito de se garantir um plano fático social possível às atuais e futuras gerações 

conviverem e se desenvolverem, é impossível não se aventar ao horror do holocausto 

nuclear que consigo trás a capacidade de aniquilação do homem. Revela-se, assim, 

ainda mais necessária a normatização do imperativo moral da paz: “Há, em verdade, 

uma espécie de poder constituinte moral que, ao prescrever-lhe o reconhecimento 

normativo, cria um novo direito e busca, assim, garantir a sobrevivência do homem na 

idade dos artefatos nucleares e da explosão tecnológica” (BONAVIDES, 2008, p. 92). 

A este respeito, mais precisamente acerca da problemática das armas atômicas, 

é necessário apresentar os posicionamentos de Bobbio (2003), cujos escritos foram 

organizados na forma da obra “O problema da guerra e as vias da paz”. Nesta obra, já 

fazendo alusão à sociedade de Estados proposta por Kant (conforme melhor se 

delineará à frente), apresentam-se alguns conceitos acerca da ideia de paz e esta, por 

sua vez, é conceituada como estado ou situação de não guerra. Abarca-se também a 

ideia da guerra como “uma via bloqueada”, ou seja, aquela que não leva à meta 

estipulada ou desejada em sua concepção, utilizando-se para tanto da história como 
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elemento estrutural fundamentador de tal conceito. A guerra, portanto, não é o meio 

apto para se alcançar o fim desejado, seja este qual for, na medida em que destrói com 

o piso ético necessário à convivência humana, esmaga os derrotados e infringe ao 

vencedor a pecha da indignidade, do massacre, além dos desgastes sócio econômicos 

ocorridos nas nações vencidas e vencedoras. Diante de tal visão, Bobbio (2003, p. 57) 

formula as seguintes posições: 

 

[...] a guerra é uma instituição esgotada cujo tempo já passou, e está destinada a 
desaparecer; b) a guerra é uma instituição inconveniente ou injusta, ou cruel, que deve ser 
eliminada [...] a) a guerra tornou-se hoje tão terrível e catastrófica para ambos os 
contentores que, como meio de resolver as grandes controvérsias internacionais, ela é 
inútil e portanto destinada a desaparecer (deixando de lado por ora o problema das 
guerras com armas tradicionais que, todavia, não estariam em condições de resolver as 
grandes controvérsias internacionais); b) a guerra termonuclear, por suas consequências 
terrificantes, pela ameaça que traz consigo de autodestruição da espécie humana, e de 
centena de milhões de vítimas, inconscientes e inocentes, em relação aos valores 
humanos mais comumente aceitos é condenável e portanto é necessário fazer todo 
esforço para encontrar remédios adequados para eliminá-la para sempre.  

 

Nessa toada, o jusfilósofo elabora dois conceitos acerca das posições a serem 

adotadas diante do flagelo da guerra. A primeira apresenta uma confiança no chamado 

equilíbrio do terror, adotada por aqueles que entendem que a guerra não pode e não 

vai acontecer por conta da potência aniquiladora que esta traz consigo. Os que 

acreditam neste equilíbrio do terror não possuem qualquer compromisso moral com a 

paz e representam uma posição passiva diante da guerra. O segundo está relacionado 

à chamada consciência atômica: para os que o desenvolvem, o caminho a se adotar é 

o de um pacifismo ativo, termo utilizado por Bobbio para denominar a atitude dos 

adeptos a esta concepção. Para estes, a guerra não deve acontecer não por conta de 

seu potencial aniquilador, mas, sim, por consubstanciar-se em um mal em si. Desta 

forma, de acordo com Bobbio (2003, p. 69-75), o pacifismo ativo adota uma posição 

valorativa, segundo a qual a promoção da paz traduz-se, pois, em ação ética 

fundamental no sentido de manutenção do bem, da civilidade e do homem. 
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2.2.1 Da efetividade do pacifismo 

 

 

Após traçadas tais linhas teóricas, passa-se então a analisar o campo da 

efetividade do pacifismo. Para tanto, propõe-se três possibilidades: o pacifismo 

instrumental, focado nos meios, ou seja, na eliminação de todas as armas ou redução 

destas a um número ínfimo, de forma a não ser instrumentalmente possível o digladiar 

atômico. Contudo, a este respeito, a crítica que segue é a de que esta política de 

“mínimo esforço” não é capaz de cuidar do problema da violência em si, não serve 

como resposta ética à não violência, não resolve a questão da guerra em si (BOBBIO, 

2003, p. 97-100).  

Já em relação ao segundo tipo, denominado pacifismo institucional, duas 

abordagens são possíveis. A primeira entende que a guerra é uma situação de 

violência e se liga diretamente ao Estado, independentemente de sua conformação 

econômico-política; nesta configuração, a ideia de paz seria aquela conquistada através 

de um pacifismo jurídico, ou ainda, a ideia da instituição de um supraestado ou um 

Estado Mundial. Em outro norte, para um segundo entendimento, a guerra seria uma 

situação ligada especificamente a um tipo de Estado capitalista, imperialista, explorador 

dos mais fracos, que tem por objetivo expandir este em forma de desigualdade para a 

esfera mundial; assim, esta vertente, denominada pacifismo social, vê na transição do 

Estado Capitalista para o Socialista a solução pra o fim da guerra. Desta feita, as duas 

soluções encontradas vão por caminhos totalmente antagônicos. A primeira pensa em 

substituir o Estado por um superestado, ou seja, transformar as várias soberanias em 

uma única grande fonte de força. Já a segunda solução, pelo contrário, pretende 

terminar a ideia do Estado, suprimi-lo (DI SANTO, 2009, p. 233-248).  

Nas palavras de Bobbio (2003 p. 102):  

 

No término do primeiro processo que é evolutivo, encontra-se não o fim do reino 
da força mas uma força, tão grande que, como aquela do monstro bíblico ao 
qual Hobbes dedicou a sua maior obra política, se torna irresistível; no término 
do segundo processo, que é um processo revolucionário ou subversivo ou, em 
sentido contrário, encontra-se a transformação do reino da força em reino da 
liberdade (um verdadeiro e legítimo salto qualitativo). 
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A última posição, chamada de pacifismo finalista, repousa sobre os próprios 

homens, analisando a necessidade de transformação deste em si, para via da paz. 

Contudo, Bobbio se mostra cético no tocante a tal mudança, mesmo porque não se 

verifica com exatidão qual o móbile da guerra no ser humano, se por motivos 

sociológicos, psíquicos ou ainda como um “mal moral”. Da mesma forma, refuta-se 

também a posição dos utilitaristas do século XIX, apontando que a pretensa 

necessidade de extinção das guerras em prol do desenvolvimento, ou ainda a falta de 

interesse na realização dessas, não foi o suficiente para sua extinção, demonstrando 

assim a inexatidão da previsão da escola em comento (VIEIRA, 2005, p. 335). 

Em conclusão para as asserções apresentadas, Bobbio novamente aduz acerca 

da ilegitimidade de um super Estado, apresentando o Estado, qualquer Estado, como 

institucionalizador da violência por conta de sua própria superestrutura, motivo pelo 

qual apresenta na democracia uma ideia de pacificação. Contudo, no âmbito apenas 

interno dos Estados (BOBBIO, 2003, p. 176-177). 

Porém, ao atualizar o tema da guerra e as vias da paz na obra “O terceiro 

ausente”, Bobbio (2009, p. 31) aponta que a via da paz deve ser desenvolvida em 

paralelo com a democracia, enquadrando esta última como móbile eficaz para a 

conquista e manutenção da paz mundial: 

 

O futuro da paz está estreitamente conectado com o futuro da democracia. 
Entendida a paz como aquela que “não tem a guerra como alternativa”, para 
utilizar a feliz expressão de Umberto Campagnolo, que se tornou lema da 
Sociedade Europeia de Cultura, de cuja atividade, voltada a unir os homens de 
cultura acima das fronteiras e no que se refere à Europa ao abater idealmente o 
muro de Berlim, participei assiduamente desde o fim da guerra até hoje. 
Entendida a democracia como a forma de governo que se funda sobre: 1. Um 
pacto preliminar e negativo de não agressão entre as partes que pretendem 
constituir entre si uma associação permanente. 2. Um segundo pacto positivo 
no qual as partes decidem estabelecer regras para a solução das controvérsias 
futuras, sem que seja necessário recorrer ao uso da força recíproca. 3. Sujeição 
a um poder comum tão forte a ponto de ser capaz de fazer respeitar os dois 
pactos precedentes. 4. O reconhecimento e a efetiva proteção de alguns 
direitos de liberdade, civil, política, que impeçam o poder assim constituído de 
se tornar despótico [...] Isso significa que as duas batalhas para derrotar e 
eliminar os regimes ditatoriais e para ampliar e reforçar o processo de 
democratização do sistema internacional devem avançar lado a lado. Ambos 
possuem por pressuposto e como traço comum a defesa dos direitos do homem 
no interior de cada Estado contra regimes despóticos e na comunidade 
internacional com a consolidação de um poder forte mas não opressivo acima 
das partes (BOBBIO, 2009, p. 54-55). 
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Neste fanal, apresentadas tais asserções que indicam o quão imperiosa é a 

necessidade da manutenção da paz, parece que, à vista do que ocorre no cenário 

estatal interno, também se demonstra necessário que se frutifique a ideia de um Estado 

Democrático, expandindo-o para o plano internacional na forma de instituições 

democráticas de direito, ou ainda, que se constitua um Estado de Direito Mundial, 

abastecido e mantido conforme uma constituição universal, desenvolvido na ideia de 

uma federação de Estados, nos termos do pensamento kantiano e mantido conforme 

um sistema constitucional de garantias. Esse tema este será mais bem desenvolvido no 

último capítulo. 

 

 

2.2.2 A paz como não guerra 

 

 

Inobstante a concepção da paz como direito ou como situação de não guerra, ou, 

ainda, como imperativo de ação, em verdade, esta se consubstancia em piso cívico 

necessário ao progresso dos povos, da humanidade. Sob essa orientação, é importante 

que então se compreenda a ideia de soberania como elemento necessário à 

corporificação deste sistema de proteção. Da mesma forma, conceitos como 

“Federação de Estados” e “soberania” devem ser tratados de maneira mais consistente, 

com a finalidade de desenvolver-se a ideia kantiana de um Estado Mundial Civil, ou 

ainda, a aspiração de Ferrajoli de uma Constituição Global, fundada na paz e nos 

direitos fundamentais (FERRAJOLI, 2007, p. 40).  

Abordada no primeiro dos seus seis livros da república, Bodin (2011, p. 195) 

dedica todo o capítulo sete da obra para tratar da soberania, tomando-a como “poder 

absoluto e perpétuo de uma república”. Contudo, antes mesmo da assunção do tema 

realizada na obra em questão, em 1566 Bodin já tratava do conceito em seu Methodus 

ad Facilem Historium Cognitionem. Antecedendo a ideia contratualista de Hobbes ou 

Rosseou acerca da necessidade de um Estado como garantia da preservação e 

evolução do homem, Bodin trazia a noção de que as necessidades humanas apenas 

poderiam ser satisfeitas em uma república, sendo esta ordenada segundo uma lei 
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moral, aplicada ao próprio indivíduo; uma lei doméstica, regrando a família e, 

finalmente, uma lei civil, abrangendo e subordinando toda sociedade ou a reunião de 

famílias Bodin (apud BARROS, 2014, p. 141): 

 

A lei civil é então dividida em três partes: o comando (imperium), a deliberação 
(consilium), e a sanção (executio). Dada a sua relevância, Bodin se detém 
sobre o comando supremo (summum imperium), do qual as outras partes da lei 
civil derivam. Ele reconhece que o summum imperium se manifesta de 
inúmeras maneiras, mas principalmente em quatro ações (9): a criação de 
magistraturas e a atribuição de suas funções; o poder de promulgar e revogar 
as leis; o direito de declarar a guerra e concluir a paz; a atribuição de penas e 
recompensas (Bodin 2, p. 25-6). Estão assim definidos os atributos do summum 
imperium, ou seja, os direitos da soberania, que dão ao seu detentor as 
condições necessárias para governar a comunidade política.  

 

Neste contexto, desenvolve a ideia de uma República como sendo a reunião de 

famílias submetidas a uma mesma ordem, a um mesmo comando, a um poder 

soberano. Realizando uma leitura histórica acerca do tema, Bodin (2011) desenvolve o 

conceito de soberania como “[...] o poder soberano absoluto e perpétuo de uma 

República” (BODIN, 2011, p. 194). Igualmente, a ideia de poder se desenvolve de 

várias formas e em vários sentidos, e é exposto ora como a maior expressão de 

potência e ora como a capacidade de administração, ou, a maior capacidade de 

influência, de comando. Nesse sentido, 

 

Vemos dessa forma que, ao citar essas três expressões gregas, Bodin se refere 
a três aspectos distintos mas relacionados da soberania, que serão 
fundamentais em sua concepção: a soberania como poder de influência 
elevado e eminente (ákran éxusian), próximo ao conceito latino de majestas, 
poder normativo e legislativo senhorial (kyrían arkhê) e poder senhorial de gerir 
a administração pública (kýrion politeuma). Para ele a soberania é uma síntese 
de todos estes aspectos (BODIN, 2011, p. 195-196).  

 

Faz-se interessante, ainda, iluminar a ideia de soberania em Bodin (2011) como 

sendo o fundamento de toda República, ao qualificá-la como poder perpétuo e 

soberano, inerente e conservado pelo príncipe. Dessa forma, o soberano é a própria 

fonte da soberania. Em outras palavras, o príncipe é a causa que emana e mantém o 

poder soberano, podendo outorgá-lo a outrem (lugar-tenente) de forma precária. 
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Seguindo essa linha de raciocínio, confundindo-se a pessoa do príncipe com o 

próprio poder soberano, a esta é possível atribuir outra dimensão, que se revela, em 

verdade, em um dever:  

 

A palavra “proteção”, em geral, estende-se a todos os súditos que estão na 
obediência de um Príncipe ou de uma senhoria soberana. Como já dissemos, “o 
Príncipe está obrigado a manter pela força das armas e das leis seus súditos na 
segurança de suas pessoas, bens e famílias”. Sendo que e, em contra partida, 
os súditos devem ao Príncipe obediência; devendo com este cooperar e ainda, 
aduz Bodin, o dever recíproco de socorro (BODIN, 2011, p. 173-174). 

 

Em tal sentido, parece que a soberania ganha contornos de um contrato 

sinalagmático, impondo deveres tanto ao príncipe quanto ao povo. Não se parece, pois, 

como elemento institucionalizador da violência ou como poder ilimitado do soberano. 

Contudo, outros conceitos acerca da soberania são possíveis e tendem 

exatamente a retratá-la como esta característica irrefreável de um Leviatã ultra 

poderoso, de um Estado burguês voraz, que sob a escusa de levar a civilização aos 

povos que viviam em “estado selvagem” expandia seu império forçosamente sobre o 

globo. Nesse espectro, é possível aventar que o conceito de soberania recebe grande 

relevância prática ao legitimar as grandes conquistas territoriais alçadas nos séculos 

das grandes navegações, ganhando, desta forma, uma concepção, além de jurídica, m 

também política, sustentada na imunidade das nações conquistadoras sobre as 

conquistadas. Nesse ponto, é importante que se faça um adendo: antes mesmo do 

surgimento das teorias relacionadas à soberania interna, elaborada por Bodin, os 

teólogos espanhóis do século XVI já tratavam da conceituação da soberania externa, a 

de fundamentar juridicamente a conquista do mundo moderno pela coroa espanhola, 

em resposta a uma exigência de cunho prático, qual seja (COMPARATO, 2011, p. 260-

268).  

Acerca desta concepção, é interessante que se destaque aquelas formuladas por 

Francisco de Vitória que contrapõem-se principalmente ao fundamento do ius 

inventionis, ou melhor dizendo, ao direito de descobrimento utilizado pelos espanhóis 

como argumento de legitimação de suas conquistas. Vitória traça uma teoria que se 

aproxima muito do direito internacional moderno, calcada em um conceito de Estado 

como sujeito soberano. O teólogo concebe, portanto, um plano de direito internacional 
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composto por “Estados soberanos, igualmente livres e independentes, sujeitos 

externamente a um mesmo direito das gentes e internamente às leis constitucionais 

que eles mesmos se deram” (FERRAJOLI, 2007, p. 07). 

Vale anotar que Vitória entende o Estado como sujeito às leis que este mesmo 

elabora, ou seja, retira da pessoa do rei a titularidade da soberania. Suas ideias se 

põem às de Bodin (2011), que considera o titular da soberania imune às leis, superior a 

todos os súditos. Outro aspecto interessante da obra, e que se pareia mais com a ideia 

kantiana acerca do nascedouro do poder, diz respeito ao fato de o poder do rei originar-

se, nas palavras do doutrinador, “da república”, de forma que tal autoridade deva ser 

exercida em prol de tal república. Ao passo que Kant, entendendo que legitimadora de 

tal seria a vontade geral, outorga a legitimidade da lei a tal vontade, como será mais 

bem estudado adiante (FERRAJOLI, 2007, p. 09). 

De acordo com a teoria tratada, os Estados teceriam relações entre si, sujeitos a 

um direito das gentes que regularia tais relações, não apenas como direito dispositivo, 

mas, também, impondo a estes a força de lei. Veja-se que Vitória concebe uma 

república universal, onde não apenas o Estado, mas a humanidade como um todo 

corporifica-se como sujeito de direito, legitimando a sujeição de todos os Estado ao 

direito das gentes, oriundo de uma vontade universal (FERRAJOLI, 2007, p. 11). 

Vitória idealiza, ainda, a soberania externa como um conjunto de direitos naturais 

dos povos, traçando um arcabouço de direitos naturais, tais como o direito de se 

relacionar com outros povos, o direito de viajar e permanecer. Também alia a estes 

direitos outros que entende como divino: direito de anunciar o evangelho e o dever dos 

índios em não obstar tal repercussão, o direito da censura fraternal aos bárbaros e o de 

proteger os convertidos de seus caciques, substituindo-os por soberanos cristãos, 

destoando tal módulo de pensamento tanto dos direitos naturais que entende caber a 

cada povo como também da ideia central da república universal. Vitória conclui que, 

caso os espanhóis não consigam de forma pacífica dissuadir os índios de suas belas 

intenções, passa a ter o direito de impô-las através da guerra; ideia que utiliza para 

legitimar o direito a guerra, como sanção garantidora do direito internacional, pois, na 

ausência de um tribunal superior, os argumentos dos Estados apenas poderão ser 

impostos senão através das guerras (BRETON, 2013, p. 37-45).  
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Desta conclusão derivam-se algumas consequências. A primeira delas visa a 

qualificar o Estado como único detentor do ius ad bellum, ou seja, do direito à guerra, 

deslegitimando as guerras civis, de forma que tal direito à guerra passa a integrar, por 

assim dizer, um dos aspectos do Estado que tem nela garantido o direito de reivindicar 

uma sanção a uma ofensa sofrida.  Destarte, tal ofensa, por sua vez, deve guardar em 

si o mesmo grau de atrocidade que possa ser atribuído a uma guerra, centralizando-se, 

assim, uma ideia de proporcionalidade entre a guerra e a ofensa em si (FERRAJOLI, 

2007, p. 13-14). 

 

 

2.2.3 A evolução do conceito de soberania e o caráter pacífico da república 

 

 

Avançando-se no tempo, mais precisamente para o ano de 1762, Rosseau (p. 

36-48), por meio da publicação da obra “O Contrato Social”, sedimentaria o conceito da 

soberania popular, tomando o povo como único titular desta, conceituando-a como o 

exercício da vontade geral e entendendo que o pacto social legitima o poder soberano 

exercido sob os membros do corpo político, sendo dirigido pela vontade popular e, 

igualmente, limitado por tal vontade.  

Importa anotar que o conceito de soberania popular exerce grande influência 

sobre os combates dirigidos contra as monarquias absolutistas, onde o poder soberano 

confundia-se com o poder do príncipe. De tal arcabouço conceitual surgiria a ideia de 

nação, concebida como um povo ordenado conforme sua vontade - elemento que 

melhor será abordado por Kant na construção de sua teoria de direito.  Kant (2007), 

adotando uma lógica contratualista, define a soberania como de titularidade do povo e 

não do regente em si. Em sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant 

busca sedimentar o princípio supremo da moralidade, concluindo que todos os 

conceitos morais advêm da razão. A partir de então, busca um conceito para o “ser 

racional”, distinguindo-o do resto da natureza por identificar neste o elemento volitivo. 

Contudo, pondera que o ser humano, dotado de vontade, nem sempre pauta-se pela 
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razão, mas é impelido também, nas palavras da estudiosa Nour (2004, p. 09), [...] “por 

móbiles que nem sempre concordam com a razão”.  

Essa ação não racional não tem o condão de formar uma lei universal. Explica-

se: a ação deverá sempre se pautar segundo a razão, e comandar esta através de um 

imperativo de dever. Assim, o ser racional deve agir segundo um princípio objetivo, uma 

lei prática; a forma como o sujeito efetivamente age, conforme a lei prática, tem caráter 

subjetivo, a ação é condicionada ao próprio sujeito, sendo contemplada por Kant como 

máxima. Subsundindo o conceito do dever à máxima, Kant (2007, p. 33) enxerga a 

apreciação moral da ação, ou seja, a forma com a qual o sujeito efetivamente age, na 

medida em que a máxima possa se tornar uma lei universal: “[...] devo proceder sempre 

de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei 

universal”.  

Desta feita, por meio da forma de agir do sujeito, o filósofo identifica-o, por 

atributos da vontade e razão, como um ser racional, passando a tratar da existência 

deste. Pois bem, Kant considera que o ser racional “existe como um fim em si, com 

valor absoluto, e não como meio para outros fins, com valor relativo (a estes outros 

fins)” (NOUR, 2004, p. 10).  

Partindo de tal premissa, o filósofo elabora o princípio da autonomia da vontade, 

ou seja, é a vontade humana que dá a si própria uma lei universal através de suas 

máximas, sendo certo que tal conceito é de extrema valia ao analisar-se a ideia de 

soberania e a formação do Estado em si, conforme se segue mais abaixo (NOUR, 

2004, p. 12-13). 

Assim, tem-se que a legitimidade da lei moral ampara-se na autonomia da 

vontade do ser racional, de forma que a segunda obedece à primeira por ser sua 

própria autora. Tais seres racionais, interligados sistematicamente a outros seres 

racionais através de leis comuns, são identificados como uma totalidade, pois se 

reconhecem e reconhecem os outros como seres dotados de dignidade, legitimando, 

por assim dizer, a relação que o indivíduo tem com o outro, justificando-se um mundo 

público, identificando-se, neste ponto, o surgimento de uma comunidade jurídica, cujo 

elemento de união traduz-se numa lei universal de liberdade (KANT, 2007, p. 45-53). 
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Desse modo, a comunidade jurídica surge com o enlaçamento de todas as 

pessoas, de forma sistemática, como fins em si mesmas e em busca de seus próprios 

fins, atingidos por meio de leis comuns que são insertas no direito, denominadas como 

jurídicas e éticas, de conteúdo moral (NOUR, 2004, p. 21).  

Novamente, neste ponto, Kant utiliza de uma lógica objetiva e de outra subjetiva 

para diferenciar as leis jurídicas das éticas e inseri-las na composição da lei jurídica. De 

forma que toda lei jurídica será composta de forma dupla, por uma parte objetiva, que 

determina a realização de uma ação, e uma parte subjetiva, que seria o movimento 

empregado pelo sujeito para realização daquele dever. Esse dado tem fundamental 

importância no sistema de direito elaborado por Kant, pois é através dele que se 

consegue determinar que tanto o Direito quanto a ética se fundam em uma lei, que por 

sua vez é cunhada na noção de liberdade, já que se reflete como autonomia na medida 

em que esta se traduz como “faculdade de não obedecer a nenhuma lei externa senão 

àquelas às quais possa dar meu consentimento”. Destarte, a diferenciação feita entre 

legislação ética e legislação jurídica é que naquela é o próprio dever que determina a 

ação, enquanto nesta o motivo pelo qual a ação se dá é indiferente (KANT, apud 

TERRA, 2004, p. 22).  

Preocupando-se com a temática do Direito, Kant (2007) o analisa não apenas do 

ponto de vista no qual as leis jurídicas unem as pessoas de forma sistemática, ou seja, 

o conceito de direito não se limita apenas a regulamentar as relações ente as pessoas, 

mas, também, a garantir que o fim de cada qual possa ser perseguido. Nas palavras de 

Nour (2004, p. 21), “Leis comuns devem possibilitar que cada um persiga seus fins sem 

nisso ser perturbado e sem com isso perturbar os outros de fazerem o mesmo”. 

Como visto acima, o entendimento de liberdade remonta a própria autonomia na 

medida em que a lei a ser obedecida é aquela à qual o ser racional entrega seu 

consentimento, motivo pelo qual a afirmação acima arestada tem grande significância 

na obra de Kant, já que, na Doutrina do Direito, o filósofo pareia o conceito de liberdade 

a limitações recíprocas de arbítrios, de forma que cada qual possa atingir seus fins sem 

interferir na liberdade, ou nos fins dos outros; ao lado do conceito de autonomia, 

empregado à universalidade da lei (NOUR, 2004, p. 25). 
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Em sua teoria do Direito, Kant (2007) considera necessário normatizar as 

relações entre os sujeitos, considerando a própria condição humana, considerando a 

aplicação do Direito a vida comum como elemento regulamentador da convivência 

destes sujeitos, estabelecido por conta de uma relação prática, buscando, como dito, o 

equilíbrio dos arbítrios.  

É importante que se esclareça que o direito tem relação apenas com o arbítrio do 

outro e não com o desejo deste, tratando, pois, de uma relação jurídica voltada ao 

mundo exterior, não tratando, assim, da liberdade da vontade em si de cada sujeito, o 

que demandaria uma preocupação com a ordem interna de cada qual (NOUR, 2004, 

p.28).  

Para Kant (2007), a relação entre os arbítrios se dá apenas quanto a sua forma e 

não quanto ao fim destes, pois, a razão, conforme concebe, legisla apenas sobre aquilo 

que é geral, universal, não sendo licito, desta forma, que esta venha delimitar a esfera 

particular da cada povo. Assim, a razão não poderá ditar os fins particulares de um 

povo, já que conceitos como prosperidade e bem estar estão ligados a condições 

empíricas, temporais de cada povo. Tais asserções têm extrema relevância em relação 

ao tema da soberania, pois aqui há de se identificar outra característica do instituto que 

hoje pode ser entendida como a autodeterminação dos povos. Desta feita nasce a 

critica kantiana em relação à colonização, sobre o pretexto de civilizar-se o povo 

dominado, pois cada qual possui seu conceito de civilização, arraigada, como dito, a 

questões de local e tempo, sendo tirano da parte de um povo querer impor a outro tais 

condições (NOUR, 2004, p. 25). 

Assim, a teoria acerca do conceito de direito elaborada por Kant (2013, p. 82) 

prima pela possibilidade das relações entre os arbítrios, elencando a liberdade como 

elemento legitimador do próprio direito, ou seja, para Kant, justa é aquela ação que 

permita a liberdade do arbítrio de cada qual, respeitada a liberdade do arbítrio do outro, 

em outras palavras, reside na autonomia o elemento universal de validade da lei, na 

medida em que o homem apenas é obrigado a obedecer àquela norma para a qual, 

previamente, aquiesceu desta forma e, por tal ótica, o direito faria parte da moral, na 

medida em que o ser humano apenas obedece a uma lei moral, passível do 

consentimento de todos. 
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Na obra Doutrina do direito, Kant (2013) considera não o ser humano isolado, 

mas, sim, como membro de uma comunidade, dividindo sua doutrina em direito privado, 

que trata do ser humano na sociedade, e direito público, o qual trata do ser humano 

inserido no Estado.  O direito privado trata de uma propriedade comum de todas as 

pessoas sobre todas as coisas, não estabelecendo uma relação entre a pessoa e a 

coisa propriamente dita, mas, sim, uma relação entre o indivíduo e todos os outros 

indivíduos, onde somente dada pessoa tem o direito de uso privado da coisa. Da 

mesma forma, a segunda parte do direito privado, que trata do direito pessoal, ou seja, 

de incumbir outrem a determinada ação, também se considera em relação aos sujeitos, 

de forma que um direito pessoal apenas poderá ser adquirido mediante um contrato. 

Levando-se em consideração que Kant considera o sujeito como um fim em si mesmo, 

este jamais poderá ser tratado pelo outro como coisa ou meio, de forma que o direito 

pessoal em hipótese alguma poderá ser arbitrário ou originário. Assim, não é possível 

que o senhor se considere dono de seus servos ou o esposo dono de sua família, já 

que as relações entre os seres humanos se dá entre indivíduos livres que constituem 

uma sociedade (NOUR, 2004, p. 27-28). 

De modo geral, o direito privado garante realização dos fins que cada qual queira 

se dar, contudo, este deve ser assegurado pelo direito público, que tem a tarefa de 

assegurar as relações jurídicas possibilitadas pelo direito privado. Assim, o Estado 

surgiria como uma instituição de segunda ordem no escopo de assegurar as relações 

jurídicas entre os indivíduos. Para Kant, o direito público caracteriza-se em condição 

positiva para paz (NOUR, 2004, p. 31). 

Kant entende que apenas em um Estado Jurídico as pessoas estariam seguras 

contra a violência, ao contrário, no estado de natureza, nenhum elemento existe que 

impeça os indivíduos, considerados distintamente ou, como povos, de tratarem-se como 

inimigos, já que inexiste qualquer lei que regule as relações entre estes indivíduos, de 

forma que, ausente o regramento jurídico, paira de forma constate a ameaça de lesão. 

Ou seja, na falta de um direito, todos os pares daquele sujeito, considerando incerto em 

um estado natural, são seus inimigos, pois podem, a qualquer momento, lesar a esfera 

particular daquele, ocorrendo o mesmo ao tratar-se de dois povos distintos. De forma 

que estado de natureza qualifica-se pela ausência de direito, já que, ao surgir litígio no 
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seio deste “nenhum juiz competente pode dar força de direito à sentença que obriga a 

entrar num estado jurídico; qualquer aquisição é provisória” (NOUR, 2004, p. 39).  

Apenas em um Estado as leis encontram condições para serem realizadas, 

assim, a paz apenas poderá existir, se amparada por instituições jurídicas, fundadas em 

um direito público; para tanto, os sujeitos dever sair do estado de natureza para um 

estado civil, onde cada qual tem definido o que é seu. O direito público, portanto, é um 

sistema de leis que define a cada indivíduo em relação aos demais ou aos povos que 

se influenciam reciprocamente, o que é de direito (KANT, 2013, p. 151-154).  

Apegando-se ao estudo proposto, a estudiosa Nour (2004, p. 38-39) define: 

 

O estado civil (stactus civilis) é o estado no qual os indivíduos de um povo 
relacionam-se uns com os outros; o Estado (Staat, civitas) é o todo desses 
indivíduos, sendo chamado de comunidade (das gemeine Wesen, res publica 
latius sic dicta – republica em sentido amplo) “pelo interesse comum de todos 
indivíduos de estar no estado jurídico” em relação a outros povos é chamado de 
potencia (Macht potentia) e em razão de sua “união pretensamente hereditária”, 
de nação (Stammvolk, gens). 

 

Tal conceituação ganha importância, ao considerar-se que o dito estado de 

natureza deve, segundo a obra de Kant (2013), ser superado não apenas entre os 

indivíduos, mas também, entre os Estados. Nesse ponto, Kant expande o argumento do 

contratualismo que até então não considerava a pluralidade de Estados, aplicado, 

apenas, em relação ao próprio Estado internamente.  

Nesse sentido, ao relacionar o Estado com seu povo, consubstancia a ideia de 

uma “constituição republicana”. Entende que origem da lei é oriunda da vontade, ou 

seja, o elemento que dá corpo a norma é a ideia de que, uma lei exterior apenas poderá 

ser considerada “legítima” se a ela o indivíduo puder outorgar seu consentimento. Desta 

feita, o direito que regulará as relações de um povo, proverá de uma lei pública que por 

sua vez tem nascedouro em uma vontade pública, ou seja, uma vontade unida, 

elemento legitimador da aplicabilidade da lei (NOUR, 2004, p. 39). 

 

O poder legislativo somente pode pertencer à vontade coletiva do povo. E, visto 
que dele deve proceder todo direito, não deve absolutamente poder causar 
injustiça a ninguém por suas leis. Ora, se alguém ordena algo contra outro, é 
sempre possível que lhe faça injustiça; porém, nunca no que decreta para si 
mesmo (porque volenti non fít injuria). Por conseguinte, a vontade concordante 
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e conjunta de todos, enquanto cada um decide para todos e todos para cada 
um, isto é, a vontade coletiva do povo, pode unicamente ser legisladora. Os 
membros reunidos de tal sociedade (societas civilis), isto é, de uma cidade para 
a legislação, chamam-se cidadãos (cives) e seus atributos jurídicos 
inseparáveis de sua natureza de cidadão são: primeiro, a Liberdade legal de 
não obedecera nenhuma outra lei além daquelas a que tenham dado seu 
sufrágio; segundo, a Igualdade civil, que tem por objeto o não reconhecer entre 
o povo nenhum superior além daquele que tem a faculdade moral de obrigar 
juridicamente da mesma maneira que, por sua vez, pode ser obrigado; terceiro, 
o atributo da Independência civil, que consiste em ser devedor de sua 
existência e de sua conservação, como membro da república, não ao arbítrio de 
outro no povo mas sim aos seus próprios direitos e faculdades, e por 
conseguinte em que a personalidade civil não possa ser representada por 
nenhum outro nos assuntos de direito (KANT, 2013, p. 155). 

 

A esta autonomia, traduzida como direito ao voto, ou elemento da representação, 

que outorga ao legislador a tarefa de, segundo a vontade geral, elaborar as leis, molda-

se a ideia de que a liberdade apenas será possível, em um Estado plenamente jurídico. 

Assim, o Estado é constituído pela união de todas as vontades particulares, 

consubstanciada numa vontade pública, comum, por ele denominada como contrato 

originário, que será corporificado na forma da constituição republicana (NOUR, 2004, p. 

41). 

Por tais motivos é considerada como a mais propícia para o estabelecimento da 

paz entre os Estados, pois, já que nasce da vontade do povo, não é de se esperar, 

portanto, que este aceite de bom grado os encargos da guerra. Veja-se que neste ponto 

não se faz menção a argumentos de índole unicamente pacifistas, não apelando para 

aspectos de moral ou justiça, mas, para o interesse próprio de um dado povo em não 

suportar a amarguras de uma guerra (KANT, 2013, p. 157).  

Já no estudo do direito das gentes, Kant (2013) trata das relações estabelecidas 

entre os próprios Estados, encontrando-se neste um dado interessante que bem 

esmiúça o entendimento do filósofo acerca da soberania. Em seu entendimento, “cada 

Estado encerra em si sua majestade e esta, por sua vez, é qualificada como a não 

submissão a nenhuma coerção exterior legal”. De igual sorte, entende que os povos, 

constituídos em Estados, corporificam-se em sujeitos de direito internacional (ou das 

gentes) (NOUR, 2004, p. 51).  

Partindo-se de tal premissa, ou seja, da impossibilidade de um Estado intervir em 

outro, aduz Kant que os Estados, relacionando-se entre si, encontram-se em uma 
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situação não jurídica, onde prevalece o direito do mais forte, tal qual eram as relações 

entre os indivíduos aprisionados no estado de natureza.  Como solução para tal estado 

de coisas, Kant extrapola a teoria contratualista para a égide do direito internacional e 

entende como necessária uma aliança entre os povos, considerando, contudo, a 

soberania destes ao propor tal construto jurídico, elaborado em forma de federação: 

uma união de povos tutelada por um direito internacional público; um congresso de 

Estados que coexistem internacionalmente cada qual com suas pluralidades políticas e 

jurídicas (KANT, 2013, p. 189). 

Em outras palavras, idealiza-se uma federação de Estados, unidos de forma 

coesa e estável e que, embora alinhados pelo direito, conservam suas pluralidades e 

identidades. Da mesma forma, os conflitos que se avizinharem entre os Estados seriam 

resolvidos pela via pacífica do Direito, através do devido processo legal (KANT, 2006, p. 

75-76). 

O Estado consubstancia-se em uma pessoa moral, formado pelo povo que é, ou 

seja, o detentor da soberania. Assim sendo, o respectivo supremo poder que o Estado 

maneja e lhe confere imunidade das intervenções dos demais Estados surge do 

chamado contrato original formulado pelos cidadãos, pelo povo, um pactum subjectionis 

civilis, ou seja, um pacto de sujeição civil, sujeição à norma, livre e racionalmente criada 

pelo povo (KANT, 1887, p. 174). O que se propõe, portanto, é outro pacto, de âmbito 

externo, entre os Estados que, por suas vezes, figuram na condição de outorgados da 

soberania de cada povo que lhe é conformador, alçando, assim, o pacto de submissão 

civil, o pacto de submissão à Lei, ao plano internacional. A esse respeito, ainda: 

 

A soberania de um Estado apresenta-se em decorrência da vontade dele 
mesmo e de outros sujeitos de direito internacional reconhecerem essa 
vontade. O Estado é a única instituição capaz de assegurar a liberdade do 
indivíduo, em uma sociedade ética para todos, não sendo ele um ente abstrato 
separado de seus cidadãos, mas aquele que trata dos próprios sujeitos como 
livres, na medida em que essa liberdade se apresenta possível dentro de uma 

ordem (TALLARICO; GOLINI, 2013, p. 08). 
 

Dessa forma, é possível compreender a ideia da soberania como uma garantia 

da liberdade, na medida em que esta se conforma e representa a vontade popular 

enquanto poder estruturante do Estado, garantindo ao cidadão, à pessoa, que se 
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submeta apenas à lei por ela criada e a assegure da violência do estado natural, na 

ordem do Estado Civil.  

Nessa medida, a soberania considerada no cenário internacional figura como 

uma outorga de poder ao Estado, para que se mantenha, também, externamente, um 

piso jurídico capaz de garantir a paz e, consequentemente, os direitos fundamentais do 

homem. 

Ou, ainda, como quis Bodin, ao considerar o conteúdo de dever impregnado no 

conceito de soberania, orientado como função do príncipe em proteger seus súditos, 

modernamente, seria tal proteção revestida no próprio dever de manutenção da paz 

como arcabouço jurídico capaz de, como dito, garantir a efetividade dos direitos da 

pessoalidade no âmbito internacional. 

Contudo, algumas considerações acerca da soberania ainda são necessárias e 

remetem àquela outra ideia de soberania, não a do povo, mas a nacional, totalitária. 

Assim, é necessário que se remeta aos fenômenos sociais do final do século XIX e 

início do século XX, para entender-se tal conceito totalizador. Trata-se, pois, das 

conquistas coloniais e do deflagrar de duas guerras mundiais, período que representou 

o ápice da totalização do poder do Estado (como concebido na era moderna). Enquanto 

cada vez mais os Estados se organizavam internamente em sociedades civis, 

externamente recrudescia um estado de violência, ilegítimo e antijurídico, na medida em 

que se sobressaia o interesse do mais forte (FERRAJOLI, 2007, p. 34).  

 

 

2.2.4 A Segunda Guerra Mundial – A ruptura com o sistema kantiano 

 

 

Desta feita, tem-se que, infelizmente, toda construção teórica acerca de uma 

federação mundial de Estados, idealizada por Kant, não fora capaz de obstar a 

assunção de duas guerras mundiais, especificamente a Segunda Guerra mundial, que 

apoiada em um arcabouço de falácias nacionalistas deu origem à repugnante imagem 

do holocausto. Este, por sua vez, surge exatamente em consequência da 

desestruturação da concepção de povo ou de povos como indivíduos livres cuja 
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diversidade de arbítrios, conscenciados entre si, assumem a forma de uma lei universal; 

em seu lugar, surge o conceito de nação, que trás em si a ideia de uma origem comum. 

Dessa forma, aqueles direitos supostamente oriundos a todos os homens por conta 

desta condição passam a ser considerados sob um viés nacionalista que os atrelam 

apenas a algumas nações específicas. Nesse cenário, a soberania adquire contornos 

despóticos, que etiquetam os indivíduos em classes, garantindo apenas a alguns o 

acesso aos direitos humanos, dantes pensados como universais.  

A esse respeito comentou Arendt (2013, p.262): 

 

Consequentemente, a soberania nacional perdeu a sua conotação original de 
liberdade do povo e adquiriu uma aura pseudomística de arbitrariedade fora da 
lei. Em sua essência, o nacionalismo é a expressão dessa perversa 
transformação do Estado em instrumento da nação e da identificação do 
cidadão com o membro da nação. A relação entre o Estado e a sociedade foi 
determinada pela luta de classes, que havia suplantado a antiga ordem feudal. 
Permeou a sociedade um liberalismo individual que acreditava, erradamente, 
que o Estado governava meros indivíduos, quando na realidade governava 
classes, e que via no Estado uma espécie de entidade suprema, diante da qual 
todos os indivíduos tinham de curvar-se.  

 

Diante do horror da segunda mundial, demonstrou-se que o direito 

paleopositivista vigente fora incapaz de assegurar a proteção do homem e da liberdade. 

Da mesma forma, e sem qualquer outro embargo, aflora-se a inexorável ideia que 

ditava a imediata reconstrução e reconfiguração do núcleo central da norma. A ideia de 

um sistema de direito, como um todo, deveria mover-se para outro móbile, 

consubstanciado em nada mais, nada menos, do que a pessoa. 

Sob tal aspiração, surge a Carta de São Francisco, ou carta da Organização das 

Nações Unidas, de 26 de junho de 1945, assim como a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, de 1948. Tais documentos alteram o cenário jurídico internacional e 

inauguram o conceito de um ordenamento jurídico externo com base na proteção do 

Homem, de forma que, ao menos teoricamente, os Estados retiram-se do estado de 

natureza e passam a ocupar uma estrutura jurídica calcada em um plano civil. Do 

mesmo modo, a soberania agora se condiciona à própria manutenção da paz e 

promoção dos direitos humanos (FERRAJOLI, 2007, p. 40-41). 
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Após a Segunda Guerra, portanto, verifica-se a internacionalização dos direitos 

humanos. Nesse sentido, leciona Piovesan (2013, p. 188): 

 

O Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do 
Trabalho situam-se como os primeiros marcos do processo de 
internacionalização dos direitos humanos. Como se verá, para que os direitos 
humanos se internacionalizassem, foi necessário redefinir o âmbito e o alcance 
do tradicional conceito de soberania estatal, a fim de permitir o advento dos 
direitos humanos como questão de legítimo interesse internacional. Foi ainda 
necessário redefinir o status do indivíduo no cenário internacional, para que se 
tornasse verdadeiro sujeito de Direito Internacional.  

 

A esse respeito, oportuna a concepção de Kelsen (1998) no que tange à 

existência de um ordenamento singular, na medida em que este, considerado tanto no 

cenário internacional quanto nacional, resulta da composição, segundo sua teoria 

monista, de um único sistema de direito: 

 

Toda a evolução técnico-jurídica apontada tem, em última análise, a tendência 
para fazer desaparecer a linha divisória entre Direito internacional e ordem 
jurídica do Estado singular, por forma que o último termo da real evolução 
jurídica, dirigida a uma centralização cada vez maior, parece ser a unidade de 
organização de uma comunidade universal de Direito mundial, quer dizer, a 
formação de um Estado mundial. Presentemente, no entanto, ainda não se 
pode falar de uma tal comunidade. Apenas existe uma unidade cognoscitiva de 
todo o Direito, o que significa que podemos conceber o conjunto formado pelo 
Direito internacional e as ordens jurídicas nacionais como um sistema unitário 
de normas - justamente como estamos acostumados a considerar como uma 
unidade a ordem jurídica do Estado singular (KELSEN, 1998, p. 230). 

 

Também, após a Segunda Guerra, parece que a esta comunidade de direito fora 

outorgada uma substância, a qual se corporifica na própria necessidade de proteção à 

pessoa humana, na paz e, portanto, na proteção dos direitos humanos. 

É importante iluminar que a partir da sanção da Carta das Nações Unidas os 

países deixam de possuir o direito à guerra, de forma a não mais se cogitar a existência 

de uma chamada guerra justa ou amparada pelo ordenamento jurídico.  De toda sorte, 

o próprio direito à paz, ou a não guerra, se constitui como pedra fundamental deste 

ordenamento jurídico externo, Vale dizer que o ordenamento é constituído pelo direito à 

paz e, ainda, os direitos humanos têm um papel de limitadores, não mais internos, mas 

também externos ao poder deliberativo dos Estados (FERRAJOLI, 2003, p. 39).  
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Poder-se-ia pensar, então, que os Estados estariam limitados ou impedidos de 

legislar de forma contrária a tais princípios, especialmente no tocante às limitações 

impostas pelos direitos humanos. A esse respeito, Canotilho (1993. p. 81) apresenta 

não uma ideia de limitação, mas, de condicionamento. Assim, ao tratar da capacidade 

até então ilimitada do poder constituinte originário, o autor dispõe: 

 

A doutrina actual rejeita esta compreensão. Desde logo, se o poder constituinte 
se destina a criar uma constituição concebida como organização e limitação do 
poder, não se vê como esta “vontade de constituição” pode deixar de 
condicionar a vontade do criador. Por outro lado, este criador constituinte, este 
povo ou nação, é estruturado e obedece a padrões e modelos de conduta 
espirituais, culturais, éticos e sociais radicados na consciência jurídica geral da 
comunidade e, nesta medida, consideramos como “vontade do povo”. Além 
disto, as experiências humanas vão revelando a indispensabilidade de 
observância de certos princípios de justiça que, independentemente da sua 
configuração (como princípios supra positivos ou como princípios supralegais 
mas intra-jurídicos) são compreendidos como limites da liberdade e 
omnipotência do poder constituinte. Acresce que um sistema jurídico interno 
(nacional, estadual) não pode, hoje, estar out da comunidade internacional. 
Encontra-se vinculado a princípios de direito internacional (princípio da 
independência, princípio da autodeterminação, princípio da observância de 
direitos humanos).  

 

Levando-se em consideração, ainda, a existência de um único ordenamento, não 

há que se falar de normas externas limitando normas internas, ou ainda destas postas 

em situação de antagonismo àquelas. Em verdade, as referidas normas se alinham em 

um único segmento ético, delimitados pelos valores que são, em si, os direitos humanos 

e o direito à paz. 

Como não poderia deixar de ser, identifica-se neste ordenamento externo a 

existência de um ius cogens (RODAS, 1974, p 127)4, pactuado, de fato, por todos os 

Estados pertencentes à referida federação, para se utilizar o termo kantiano.  

Contudo, em que pese toda construção teórica desenvolvida acerca da ideia do 

direito à paz enquanto imperativo de convivência internacional, este perece ante a 

opulência militarizada das grandes potências, ou melhor, após o desbaratamento da 

                                                 
4 Por jus cogens entende-se o conjunto de normas que limita o poder contratual externo dos Estados, 
apresentam em seu conteúdo, matérias que, a princípio encontram-se na esfera do indisponível; 
consubstanciada, pois, como Norma Imperativa, nesse sentido: “[...] não significa simplesmente ‘norma 
obrigatória’, pois as normas de direito internacional são, em princípio, obrigatórias para os Estados. O 
caráter proibitivo do "jus cogens" é no sentido de interdizer toda derrogação às suas disposições”.  
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União Soviética, da potência mundial consubstanciada nos Estados Unidos da América 

(FERRAJOLI, 2003, p. 42-43).  

Sob a sisudez de tal preocupação, contemporiza Ferrajoli (2003, p. 43):  

 
Mas isso quer dizer que suas violações são hoje interpretáveis como o fruto da 
antinomia não resolvida do antigo princípio vitoriano da igual soberania entre os 
Estados, não mais simplesmente com o direito natural, mas com princípios 
positivos do novo direito internacional, enquanto a ausência de garantias 
idôneas contra tais violações por obra dos Estados é, por sua vez, configurável 
como uma lacuna indevida que deve ser preenchida. Em outras palavras, o 
ordenamento internacional hodierno é ineficaz pelo fato de que seus órgãos não 
mais equivalem a um “terceiro ausente”, mas, sim, a um “terceiro impotente”.  

 

Preocupando-se com tal questão de ordem prática, Ferrajoli apresenta, com 

base em sua teoria garantista, um constitucionalismo mundial hierarquizado conforme a 

proposta kelseniana, orientado, contudo pelos direitos humanos, principalmente os da 

pessoalidade, e pela paz, que com aqueles comunga o núcleo da norma fundamental 

esteio desse sistema jurídico internacional.  

A paz, por sua vez, desloca-se do rol dos direitos fundamentais para a condição 

de imperativo de manutenção do Estado Jurídico Mundial, já que, além das pessoas, 

das comunidades de povos, são também os próprios Estados, enquanto pessoas de 

direito público, destinatários da proteção jurídica por aquela composta (FERRAJOLI, 

I2003, p. 53). 

Ainda acerca da conjugação de direitos fundamentais e soberania, é interessante 

a transcrição do que dispõe Ferrajoli (2012, p. 80): 

Já que a soberania é postestas legibus soluta, isto é poder absoluto, não sujeito 
a limites ou regras, e por isto incompatível com o modelo de Estado de direito, 
que exclui a existência de poderes absolutos, e mais ainda como Estado 
constitucional de direito. E o povo – a “unidade de cidadãos” de que fala 
Salazar não é um macrossujeito dotado de uma vontade geral unitária, que 
como novamente ensinou Kelsen não existe, mas sim uma pluralidade 
heterogênea de sujeitos dotados de interesses, opiniões e vontades diversas e 
livremente em conflito entre si. Por isso, como muitas vezes sustentei, se 
pretendemos continuar falando de “soberania popular” devemos entendê-la de 
um lado como o conjunto dos poderes e dos contrapoderes que são os direitos 
fundamentais, atribuídos a todos e a cada um, isto é a toda a população, como 
outros tantos fragmentos de soberania; de outro lado, e sobretudo, como 
garantia negativa contra o despotismo, no sentido de que a soberania, como 
estatui por exemplo o art. 1º da Constituição italiana, “pertence ao povo” e a 
nenhum outro e, portanto a ninguém, nem mesmo aos seus representantes, é 
legítimo dela se apropriar.  
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Note-se, portanto, que Ferrajoli (2003) idealiza a soberania como um elemento 

de garantia, outorgando-lhe ares de direito de liberdade política. Nesse sentido, é, 

portanto, uma garantia contra a própria arbitragem estatal. Elevada ao nível global, esta 

soberania-direito se apresentaria também como uma garantia fundamental 

antidespótica, capaz de se manter, assim, também em sede internacional, um piso 

democrático de deliberação. Tal ideia será mais bem desenvolvida no último capítulo do 

presente. 

Pois bem, desenvolvidos tais conceitos acerca da Soberania e da paz, faz-se 

necessário que se apresente no capítulo que se segue o conteúdo do outro pilar de 

desenvolvimento de referido sistema jurídico, ou seja, os direitos da pessoalidade.



 

3 OS DIREITOS DA PESSOALIDADE COMO CONFORMADORES DE UM SISTEMA 

JURÍDICO GLOBAL 

 

 

O presente capítulo tem a intenção de abordar a construção teórica do conceito 

de pessoa, na expectativa de alcançar um fundamento filosófico normativo universal 

capaz de sustentar a ideia de um ordenamento garantista, também universal, fundado 

nos direitos da pessoalidade. 

Para tanto, pretende-se fugir de uma concepção relativista de pessoa, 

aportando-se, assim, esta pesquisa nas principais correntes filosóficas traçadas desde 

a antiguidade até a contemporaneidade. Busca-se, na sequência, abordar a ideia 

normativa de pessoa, bem como o alcance de tal ideia. 

Em continuidade serão apresentados os principais conceitos acerca dos direitos 

da pessoalidade em si, abordando-se ainda as acepções acerca da nomenclatura, 

alcance e natureza destes.  

 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE PESSOA 

 

 

Antes mesmo de se enfrentar os desenrolares teóricos acerca do tema, são 

necessárias algumas considerações acerca da nomenclatura que ora se lança mão, ou 

seja, “direitos da pessoalidade” e não da “personalidade”, como trata a majoritária 

doutrina.  

Com o devido respeito à posição doutrinária que adota a nomenclatura 

“personalidade” em referência ao direito da pessoa, esta parece abarcar apenas uma 

característica da Pessoa, a de ordem psicológica. Veja-se que no campo da psicologia 

as obras acerca do tema personalidade cingem à ideia de uma experiência mental ou 

comportamental. Sigmund Freud, por exemplo, entendia que toda fenomenologia 

descrita em sua obra, e que dizia respeito à teoria da personalidade, seria 

eminentemente de origem biológica, conformadas pela fisiologia cerebral (FADIMAN,
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1979, p. 7), ao passo que Carl Jung considera a ideia de que o comportamento, ou 

melhor dizendo, a mente humana, o “eu” humano, é resultado de uma aglutinação de 

heranças biológicas e psicológicas, de forma a existir uma estrutura psíquica inicial que 

molda as interações entre a mente do indivíduo e o ambiente exterior (FADIMAN, 1979, 

p. 49-50). Ideia diferente tem Skinner, que sequer considera a existência de uma 

personalidade em si. Para ele, inexiste a figura do “eu”, mas, sim, uma “coleção de 

comportamentos”, ou seja, a cada situação corresponderá um comportamento diverso, 

não se sustentando a ideia de uma estrutura mental pré-existente, como ocorre no 

pensamento de Carl Jung (FADIMAN, 1979, p. 193-194). 

Obviamente não é possível tratar aqui de todas ou das mais contundentes 

teorias psíquicas, biológicas e/ou comportamentais da personalidade, consideradas 

cada qual em sua profundidade, ante a própria complexidade do assunto. De toda 

sorte, não é este o tema ora proposto, motivo pelo qual vale a anotação apenas para 

sedimentar a ideia de que ao conceito “personalidade” cinge a ideia de apenas um dos 

componentes da pessoa, este que, como visto acima, será de ordem psíquica, 

comportamental ou fisiológica, dependendo da corrente que se adote. 

Amparando à concepção terminológica que ora se adota, ainda é oportuno 

apresentar, acerca da complexidade da pessoa, as lições de Dias (2009, p. 132-133):  

 

O Homem que é Pessoa é titular de direitos e deveres que chamamos humanos 
exclusivamente porque e enquanto é humano. Sua pessoalidade funda-se na 
sua humanitas, assim não existe Ser humano que não possa e deva ser 
considerado e tutelado, em sentido ontológico, como Pessoa. Portanto, não 
existe Ser humano que não seja valioso, merecedor de tutela e promoção, em 
todas as suas dimensões acima delineadas, exatamente e exclusivamente 
porque possui como sua essência a humanitas. A saber, nas suas dimensões 
humanas: somaticus, vivens, sapiens, volens, loquens, socialis, faber, ludens e 
religiosus. No sentido mais comum Pessoa, do latim Persona, significa o 
Homem nas suas relações com o Mundo ou consigo mesmo: homem em 
relação com. No sentido mais geral, enquanto a palavra além de ter sido 
aplicada ao Homem fora aplicada também a Deus, significa um sujeito de 
relações. No caso de Deus, relação divina intratrinitária. 

 

Note-se, portanto, que a conformação ontológica do homem supõe a 

conglobação das dimensões acima citadas. De toda sorte, parece inconsistente 

qualquer outra terminologia que assim não a considere. 
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Postadas tais considerações, é oportuno, já que se propõe apresentar os direitos 

da pessoalidade como plano de conformação jurídica internacional, dispor acerca da 

estrutura da própria pessoa em si, apresentando-se esta em sua conformação filosófica 

normativa, demonstrando qual ou quais os elementos que necessariamente agregados 

permitem identificar a essencialidade do que seja a pessoa, ou ainda, qual a essência 

que a diferencia das demais coisas consideradas no universo. Em outras palavras, 

busca-se desvelar, ainda que superficialmente, seu estatuto ôntico. 

No campo da filosofia, várias são as teorias existentes acerca das categorias 

ontológicas ou ontologias, sendo, em verdade, a Ontologia, enquanto disciplina, “[...] a 

doutrina que estuda os caracteres fundamentais do ser: os que todo ser tem e não pode 

deixar de ter” (ABBAGNANO, 2007, p. 662). Por constituir um ramo próprio dos que se 

consagram na Filosofia (como a Metafísica, Gnosiologia, Metodologia, Ética, dentre 

outras) não será possível abarcar e desenvolver o conteúdo neste espaço, haja vista a 

miríade de teorias e conceitos existentes e próprios da disciplina em questão. 

Contudo, e para que se estruture sistematicamente o presente, é necessário 

diferenciar a ideia de ontologia, enquanto disciplina, do conceito de ôntico. Enquanto 

aquela comporta uma série de categorias teóricas próprias de cada escola ou filósofo, 

considerado em seu particular, o segundo revela-se como termo exato para a 

designação daquilo que é essencial ao ser: 

 

ÔNTICOün. (Otitiejr. Ontique/A. Ontisch; it. Ontíco). Existente: distinto de 
ontológico, que se refere ao ser categorial, isto é, à essência ou à natureza do 
existente. V. ex., a propriedade empírica de um objeto é uma propriedade O.; a 
possibilidade ou a necessidade é uma propriedade ontológica. Essa distinção 
foi ressaltada por Heidegger: "'Ontológico', no sentido dado à palavra pela 
vulgarização filosófica (e aqui se mostra a confusão radical) significa aquilo que, 
ao contrário, deveria ser chamado de O., ou seja, uma atitude tal em relação ao 
ente que o deixe ser em si mesmo, no que é e como é (ABBAGNANO, 2007, p. 
727).  

 

Em outras palavras, o ser desvela-se quando, retirados deste todos seus 

predicados, resta apenas aquele que de fato é. Vencidas tal etapa conceitual 

elucidatória, volta-se à caracterização da ideia de pessoa. 

Para início, tome-se o significado do próprio termo pessoa, ou prósopon, que tem 

seu nascimento na Antiguidade, mais precisamente no teatro grego, designando a 
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máscara envergada pelos atores das tragédias. Emprestando-se o conceito e 

transpondo-o para o contexto da vida em sociedade, o termo passará a representar o 

indivíduo como aquele que atua no cenário civil, que se representa em um papel social 

que lhe é definido pelo agrupamento ao qual pertence, diferenciando aquele ator dos 

demais membros daquela agregação humana em específico. Veja-se, portanto, que o 

conceito comporta um conteúdo meramente formal, sem adentrar o estatuto ôntico da 

pessoa ou a essência desta, por assim dizer (GONÇALVES, 2008, p. 20-21). 

Os romanos, da mesma forma, mantinham o caráter meramente formal do 

conceito de pessoa, tanto que o vocábulo grego (prósopon) adaptado para o 

correspondente latino persona, ou ainda, per/sonare, denominava a máscara teatral 

utilizada como artifício de amplificação de voz e utilizada como recurso cênico. 

Destarte, tem-se que em ambas as civilizações o conceito social utilizado era o mesmo 

(MAUSS, 2003, p. 385). 

Contudo, em Roma o conceito de pessoa tomou outros contornos e, adotou 

também um de caráter jurídico, o direito à persona, outorgado ao cidadão e não 

concedido ao escravo: “Servus non habet personam. Ele não tem personalidade, não 

possui seu corpo, não tem antepassados, nome, cognomen, bens próprios” (MAUSS, 

2003, p. 389). Note-se portando, que o direito à pessoa é em verdade um compêndio 

de atribuições e direitos, estes, inclusive, de ordem material; contudo também não se 

verifica no conceito, o condão de esmiuçar a realidade ôntica da pessoa. 

A dificuldade das civilizações antigas em perpassar a ideia de pessoa como 

mero ator social, e até mesmo enquanto conceito jurídico, introspectando-se à própria  

individualidade do sujeito, encontra-se na concepção monista da realidade por estas 

adotada, ou seja, o homem não é nada mais do que um elemento que desempenha seu 

papel na grande obra universal que é a realidade; não pois, uma razão em si ou uma 

finalidade em si, em outras palavras: “A visão do Homem como peça do cosmos, 

sacrificando a sua individualidade ante a razão da universalidade é o principal factor, 

senão o exclusivo, para que o conceito de pessoa, na antropologia clássica não encerre 

qualquer sentido metafísico” (GONÇALVES, 2008).  

Faz-se interessante, também, anotar que tal extensão do conceito de pessoa, ou 

seja, daquele que interpreta seu papel junto a dada sociedade, além de presente nas 
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civilizações gregas e romanas, também é detectado nas sociedades tribais pré-

colombianas das Américas, tome-se como exemplo os Pueblos do México, cujo “[...] clã 

é concebido como constituído por um certo número de pessoas, na verdade 

personagens; e, por outro, o papel de todos esses personagens é realmente figurar, 

cada um por sua parte, a totalidade prefigurada do clã” (MAUSS, 2003, p. 374). 

Similarmente, no noroeste americano, 

 

[...] os Kwakiutl em particular, instalaram entre eles um sistema social e religioso 
no qual, numa imensa troca de direitos, de prestações, de bens, de danças, de 
cerimônias, de privilégios, de posições, as pessoas e os grupos sociais são 
simultaneamente satisfeitos. Vê-se muito nitidamente como, a partir das classes 
e dos clãs, ordenam-se as "pessoas humanas", e como, a partir destas, 
ordenam-se os gestos dos atores num drama. Aqui, todos os atores são 
teoricamente todos os homens livres. Mas, desta vez, o drama é mais do que 
estético. É religioso, e ao mesmo tempo cósmico, mitológico, social e pessoal 
(MAUSS, 2003, p. 376).  

 

Não é este o conceito capaz de tutelar os direitos da pessoalidade 

compreendidos como são atualmente, haja vista que, tanto na filosofia clássica quanto 

na concepção antropológica das sociedades pré-colombianas, não se verifica a real 

extensão da realidade individual da pessoa, sendo esta compreendida sempre como 

parte do todo, que é o clã, ou a sociedade. 

Contudo, uma ressalva se faz necessária: Mauss (2003, p. 390-391) aponta a 

possibilidade de os estoicos, pensadores gregos clássicos, contribuírem com o 

desenvolvimento do conceito de pessoa, atribuído como fato moral, ou seja, para estes 

o vocábulo prósopon indicará não apenas a personagem como também o caráter 

daquele que a interpreta, concebido como ser autônomo possuidor de uma consciência 

moral, ou seja, capaz de escolher per si.  

A este respeito, o Professor Doutor Andityas Soares de Moura Costa Matos 

aponta: 

 

Tão alto é o respeito do estoicismo pelo homem que a ordem reinante no 
interior deste vale como prova cabal da ordem universal, da qual é reflexo, 
conforme o conhecido silogismo de Marco Aurélio. Parece-nos que o processo 
de construção da cosmologia estoica consistiu na exteriorização do que há de 
mais profundo no homem: a razão. É por isso que os estoicos viam 
propriedades morais na Física, posição duramente criticada por Pufendorf, para 
quem não há certo e errado na natureza, que à luz da ciência do seu tempo 
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consistia apenas no movimento e na aplicação de forças físicas às coisas. 
Assumindo uma posição tipicamente positivista, Pufendorf acredita que o valor 
não está nos objetos, sendo-lhes imposto pelo entendimento humano. Ora, a 
perspectiva da Stoá é diametralmente oposta. Reconhecendo o lógos em si 
mesmo, o filósofo estoico intui a sua existência no cosmos, que passa então a 
ter qualidades positivas tipicamente humanas: sabedoria, bondade, justiça etc. 
O Pórtico observa a natureza, em si amorfa e sem sentido, como extensão ou 
exteriorização da interioridade racional humana. Nessa perspectiva, o 
estoicismo foi o primeiro grande humanismo da História, incapaz de 
compreender o mundo separadamente do homem (MATOS, 2010, p. 176-177). 

 

Obviamente, para que se reconheçam tais características humanas internas os 

estoicos tinham a ideia de uma dimensão ôntica do Homem, ainda que integrado a um 

cosmos ou a uma razão superior. 

Da mesma forma, afastando-se da abordagem clássica, bem como se 

antecipando na história, passa-se a tratar do conceito de pessoa na teologia cristã, a 

qual, por sua vez, é responsável pelo rompimento da ideia monista teorizada pela 

filosofia clássica, em que pese ter-se utilizado desta em suas raízes para se destacar 

da physis, ou seja, da realidade, da natureza, a hypostasis, da pessoa, conferindo a 

esta segunda um caráter substantivo individual e único. A pessoa não é mais 

caracterizada como parte de um todo, mas, sim, constituída de um substrato ôntico 

próprio. Os teóricos cristãos pensam, ainda, que o vocábulo “pessoa” passa a ter 

significado de realização. Forma-se, então, a ideia de particularização, a realização de 

uma natureza de forma especial, particular, ou, nas palavras de Gonçalves (2008, p. 

26): 

 

Para a noção de natureza, reserva-se, assim, a universalidade ou essência da 
realidade. Para a noção de pessoa, a realização própria num sujeito 
determinado, dessa natureza, ou realidade universal. Pessoa torna-se, assim, a 
forma especial ou particular de ser de uma determinada natureza. A evolução 
semântica verificada é particularmente reveladora O conceito de pessoa ganha, 
agora, um conteúdo ontológico, torna-se capaz de designar uma realidade 
ôntica, um “ens a se” [...]. 

 

 Tal elucidação vem em atendimento à necessidade de explicação à Santíssima 

Trindade, ou seja, existindo apenas um só Deus, poderia este ser em verdade três? Se 

tal proposição se demonstrasse correta, cairia por terra a tradição judaica cristã 

monoteísta. Igualmente, a teologia cristã através da teoria da consubstancialidade 

apresentava a Santíssima Trindade como três pessoas distintas que partilhavam, 



52 

 

contudo, a mesma natureza divina, ou em outras palavras, tal natureza divina realizava-

se em três pessoas diversas. Assim, comporta-se aqui a explicação para a realidade do 

Cristo, que agrega em si duas naturezas, uma divina e, uma humana (GONÇALVES, 

2008, p. 27).  

Ou ainda, nas palavras de Mauss (2003, p. 393): 

 

Unitas in três personas, una persona in duas naturas - diz definitivamente o 
Concilio de Nicéia. Unidade das três pessoas - da Trindade - e unidade das 
duas naturezas do Cristo. É a partir da noção de uno que a noção de pessoa é 
criada - acredito nisto há muito tempo — a propósito das pessoas divinas, mas 
simultaneamente a propósito da pessoa humana, substância e modo, corpo e 
alma consciência e ato. 

 

É necessário constatar que durante o transcorrer dos séculos a ideia metafísica 

de pessoa fora se densificando, sendo reconhecida a esta, outras características 

essenciais. Assim sendo, nos séculos IV e V, Santo Agostinho identifica as chamadas 

potências de inteligência, memória, sabedoria e vontade (esta concebida como vontade 

livre, obviamente) (GONÇALVES, 2008, p. 26). Note-se que Agostinho assemelha 

vontade à razão, esta que reconhece a reta ordem das coisas, reconhece uma ordem 

divina que governa o mundo, ou melhor dizendo, a própria realidade, e através de sua 

vontade enquadra-se nesta orde, como forma de “posse e gozo da verdadeira felicidade 

do homem” (MONTAGNA, 2014, p. 68). 

Da mesma forma, Agostinho refere-se ao conceito de mente ou espírito como 

elemento ôntico diferenciador do homem, comportando este a realidade metafísica 

humana que, dominado pela razão ordena o homem, coloca-o em consonância com a 

obra divina: 

 

18. Ag. Eis o que quero te explicar agora: o que põe o homem acima dos 
animais, seja qual for o nome com que designemos tal faculdade, seja mente ou 
espírito, ou com mais propriedade um e outro indistintamente, porque 
encontramos esses dois vocábulos também nos Livros Sagrados – quando pois 
esse elemento superior domina no homem e comanda a todos os outros 
elementos que o constituem, ele encontra-se perfeitamente ordenado.[...] Por 
conseguinte, só quando a razão domina a todos os movimentos da alma, o 
homem deve se dizer perfeitamente ordenado. Porque não se pode falar de 
ordem justa, sequer simplesmente de ordem, onde as coisas melhores estão 
subordinadas às menos boas. Acaso não te parece ser assim? (AGOSTINHO, 
1995, p. 46-47). 
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Em obediência à ordem cronológica adotada, passa-se a apresentação do 

conceito de pessoa em São Thomaz de Aquino. Contudo, não se perca de vista a ideia 

da integralidade do homem centrada na razão, posto que esta será melhor abordada 

quando da conceituação de pessoa na modernidade, principalmente quando se 

abordará o conceito de dignidade da pessoa humana, bem como o de dignidade 

construído por Kant, elementos de compreensão necessários para delimitação do 

alcance e eficácia dos direitos da pessoalidade. 

Por enquanto, continua-se o desenvolvimento do conceito na Filosofia Cristã. 

São Thomaz de Aquino, ao elucidar as substâncias e as formas, aponta a ideia de 

homem como aquele que subsiste em si, dando a este, ainda, um sentido de 

singularidade ao traçar que:  

 

[...] como a essência do ser simples não é recebida na matéria, nela não pode 
haver uma tal multiplicação.Segue-se, por isso, necessariamente que nessas 
substâncias não se encontram vários indivíduos da mesma espécie, mas 
quantos indivíduos nelas houver tantas serão as espécies (AQUINO, 2008, p. 
28-29).  

 

É inegável que na filosofia cristã o estatuto ôntico de pessoa fora teorizado ou 

descrito, retirando-a da ideia de universalidade orquestrada pelos gregos, conferindo-

se, pois, ao Homem, individualidade. 

 

 

3.1.1 Conceito de Pessoa na Modernidade: O homem como ser cognescente 

 

 

Passa-se agora a explanar o conceito de pessoa na modernidade, período no 

qual a preocupação filosófica retira-se da necessidade da formulação ou reformulação 

de um estatuto ôntico da pessoa, passando a concentrar-se na hipótese do Homem 

como ser cognescente. Este passa a assumir, pois, uma conotação psíquica, auto 

reflexiva, do “eu” que se autoconhece. 

Os modernos, em uma concepção existencialista, entendendo a jornada humana 

como iniciada no momento do nascimento e findada com a morte, fundamentam a ideia 
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de pessoa em um “eu” psíquico, donde a alma deixa de ser explicada através de um 

viés metafísico e passa a ser entendida como um conjunto de percepções, ou de 

estados de consciência (MAUSS, 2003, p. 395), assemelhando-se, neste ponto, às 

concepções bio-fisiológicas e comportamentais já abordadas aqui.  

Embora este trabalho tenha se delimitado na porção temporal da 

contemporaneidade, é interessante o enxerto abaixo disposto, encontrado na obra 

“Porque não sou cristão”, de Russel, e que define de forma extremamente ilustrativa a 

ideia de pessoa enquanto experiência psíquica: 

 

O mesmo se aplica ao espírito. Pensamos, sentimos e agimos, mas não há, 
além dos pensamentos, sentimentos e atos, uma entidade única, a mente ou a 
alma, que realize ou sofra tais ocorrências. A continuidade mental de uma 
pessoa é uma continuidade de hábito e memória: houve ontem uma pessoa 
cujos sentimentos posso recordar, e essa pessoa eu a encaro como sendo o eu 
mesmo de ontem; mas, na verdade, o eu mesmo de ontem era constituído 
apenas de certas ocorrências mentais que são agora recordadas, sendo 
encaradas como parte de uma pessoa que agora as recorda. Tudo o que 
constitui uma pessoa não passa de uma série de experiências ligadas pela 
memória e por certas semelhanças da espécie que chamamos hábito 
(RUSSEL, 1972, p. 54). 

 

Retomando-se a ideia moderna de pessoa, mais especificamente no que tange à 

autoconsciência como elemento definidor desta, é necessário que se exponha outro 

elemento conformador, representado pela razão. Nesse sentido, dispõe Descartes em 

seu Discurso do Método: “E não conheço outras qualidades além destas que sirvam 

para a perfeição do espírito; pois, quanto à razão ou senso, visto que é a única coisa 

que nos torna homens e nos distingue dos animais, quero crer que está inteira em cada 

um [...]” (DESCARTES, 1996). 

Hegel (1997), ao tratar do conceito de personalidade, distancia-se da ideia 

meramente psicodescritiva deste e apresenta a necessidade do autoconhecer como 

requisito para o início da pessoa. Igualmente, este conhecer a si extrapola a esfera 

psíquica, já que o sujeito, para que tome tal autoconsciência, deve se deslocar e 

enxergar a si mesmo como um espectador, o fazendo em lugar de terceira pessoa, 

reconhecendo-se não só em sua natureza crua de animal, mas, também, como 

potencialidade de ser, ou ainda, um “eu abstrato”:  
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Na noção de personalidade, encontra-se o fato de que eu, embora determinado 
e finito em todos os aspectos (não só no meu livre arbítrio íntimo, nos meus 
instintos, no meu desejo, como também na minha existência extrínseca e 
imediata), sou uma pura referência a mim e, na finitude me reconheço como 
infinito, universal e livre. 
Nota - A personalidade só começa quando o sujeito tem consciência de si, não 
só como de um eu concreto e de algum modo determinado, como também de 
um eu puramente abstrato no qual toda limitação e valor concretos são negados 
e invalidados. Por isso na personalidade existe o conhecimento de si como 
objeto exterior elevado pelo pensamento à infinitude simples e, assim, idêntico 
a ela (HEGEL, 1997, p. 69).  

 

Nesta toada, é impossível não apresentar a ideia kantiana, que reconhece na 

consciência, ou razão, a matriz essencial para a aplicação de seu imperativo categórico, 

ao mesmo tempo em que traz a classificação, ou elemento teleológico fundamentador 

da pessoa humana, ou seja, a dignidade, predicação daquele que é fim em si mesmo e 

que assim o é por conta da moralidade. Assim, tem-se que a construção moral, em 

Kant, é o substrato teórico para a concepção de pessoa disposta no pensamento do 

filósofo prussiano: 

 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa 
tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas 
quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto não permite 
equivalente, então tem ela dignidade.Ora a moralidade é a única condição que 
pode fazer de um ser racional um fim em si mesmo, pois só por ela lhe é 
possível ser membro legislador no reino dos fins. Portanto a moralidade, e a 
humanidade enquanto capaz (KANT, 2007, p. 77). 

 

Atente-se à ideia de humanidade, ou ainda à ideia de um legislador moral 

aspirada por Kant. Nesta, encontra-se contida boa parte de sua filosofia moral, ao 

entender o homem como ser livre de seu estado natural (ao contrário dos animais, 

incondicionado à natureza), moralmente capaz de decidir e postar-se em ordenação a 

um imperativo categórico: “devo proceder sempre de maneira que eu possa querer 

também que a minha máxima se torne uma lei universal” (KANT, 2003, p. 33) e não 

mais a uma autoridade divina.  

Mais uma vez, faz-se necessário anotar que, ainda que o filósofo tenha apontado 

uma causa teleológica de pessoa “guindado acima de qualquer preço”, ou ainda, 

classificando-a em seu predicativo de ação, ou como “um sujeito de uma razão 

moralmente prática”, ainda assim, tem-se que esta se distancia da ideia metafísica 
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propugnada pelos teóricos cristãos acerca da natureza da pessoa, não estabelecendo 

seu estatuto ôntico, já que atrela o caráter que diferencia a pessoa de todas as outras 

coisas na humanidade, que, por sua vez, em sua concepção, é exatamente a 

capacidade da pessoa em agir conforme os deveres morais “que lhes são impostos por 

sua própria razão” (KANT, 2003, p. 277).  

Ainda que, adiantando-se cronologicamente no contexto teórico de pessoa, seja 

interessante apresentar a observação acerca do pessimismo bobbiano que de certa 

forma contradiz a perspectiva racional de Kant, para Bobbio, o homem se caracteriza no 

mundo da grezza matéria de violência e brutalidade. Dessa forma, são características 

das relações humanas a violência, o conflito e a passionalidade, revelando-se na 

medida do egoísmo e, por fim, a ideologicidade, entendendo-se esta como a inclinação 

para a mentira: o homem mente “no escopo de justificar-se, ou de obter consentimento 

para o próprio comportamento, motivações diferentes daquelas reais” (DIAS, 2011, p. 

23-24).  

Dias, citando Bobbio, aduz à necessidade de um preenchimento moral para a 

lacuna deixada pela brutalidade humana, elegendo, para tanto, o respeito à vida 

humana como princípio moral fundamental. Nessa toada, entende que o estado de 

natureza é abandonado em prol da garantida do direito à vida, direito este que é 

natural, inegociável e irrenunciável. Em outras palavras, as pessoas na sociedade civil 

convivem em um pacto mútuo de autopreservação (BOBBIO apud DIAS, 2011, p. 37-

38). Assim, tem-se que o conceito remete a uma ideia de artificialidade do agir humano, 

fundada em um imperativo prático, de utilidade, ou seja, do resguardo de seus 

interesses básicos, como o de manutenção da própria vida.  

Retomando-se o conceito moderno de pessoa, ou o elemento intrínseco que a 

difere de tudo que há demais, é possível exprimir que este repousa na consciência, ou 

melhor dizendo, na autoconsciência humana.  

Nesse sentido, tem-se o conceito elaborado por Fichte acerca do “Eu”. O filósofo 

responsável pelo idealismo alemão, ao se debruçar acerca do problema da constituição 

da pessoa, enxerga o referido elemento constitutivo como sendo a consciência. Em 

verdade, Fichte alude para uma consciência imediata, um “Eu sou”, denominada como 

intuição intelectual, ou, o referido “Eu” pode ser entendido como a autoconsciência de 
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se saber que existe. Dessa forma, a ideia de pessoa ou sujeito em Fichte relaciona-se 

com uma atividade sapiente, reconhecedora da própria existência (1774/1775 apud 

IBER, 2012, p. 118).  

Finalizando estas breves considerações acerca do desenvolvimento do conceito 

de pessoa na modernidade, apresenta-se a constatação acerca da intersubjetividade, 

ou ainda, do caráter relacional e de realização da pessoa, na medida em que o Eu 

apenas se realiza no outro. Esta é uma premissa das doutrinas coletivista, cujo âmago 

fora sintetizado por Gonçalves (2008, p. 34), ao afirmar que, “Colocada na 

subjetividade, pessoa tenderá a dissolver-se na colectividade. As relações sociais 

ocupam todo o espaço antes ocupado pela metafísica e o homem mais não é que uma 

relação social filosoficamente relevante”. Obviamente não se nega a existência desta 

dimensão relacional da pessoa, contudo, não é este ou apenas este o caráter angular 

que fundamenta a construção de um arcabouço jurídico internacional de proteção.  

 

 

3.1.2. Do Conceito de Pessoa na Contemporaneidade – O ser no tempo, o ser em 

si 

 

 

Faz-se necessário, ao se tratar do desenvolvimento acerca de um conceito 

contemporâneo de pessoa, manter-se em foco a expectativa de formular-se um 

substrato ôntico desta, capaz de lastrear a construção de um sistema de proteção 

universal. 

Seria possível formular-se um conceito jurídico de pessoa capaz de assentar em 

si toda essencialidade deste ente, ou ainda, de se apresentar a forma comum capaz de 

abarcar todas as especificidades e particularidades da pessoa, considerada no caso 

concreto, e ainda assim identificar-se em tal conceito um elemento intrínseco comum a 

todas as pessoas, a todos os homens, independente de situação geográfica, social, 

temporal ou cultural? 

Até o presente momento as correntes filosóficas debruçaram-se em perseguir tal 

conceito, levando em consideração as especificações da época e do espaço no qual 
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estão inseridas e, ao que parece, tendem a uma ideia pré-formada, ou, ainda, buscam 

fundamentações a priori nas quais tentam encaixar este ou aquele conceito, ignorando-

se a ideia da pessoa em particular, ou ainda a multidimensionalidade desta. Nesse 

sentido, é interessante a conclusão de Galvani (2010): 

 

Considera-se o ser humano a partir de uma definição, seja ela uma 
representação da biologia, da religião ou do direito, que engessa o objeto do 
conceito nas bases determinantes e na sua assertiva que prescreve o conceito. 
Não sobra espaço para quaisquer outras considerações ou empirismos, além 
da adequação entre objeto e sujeito. [...] A redução do fenômeno humano a 
premissas resulta que ser humano – ser inumerável – passa a ser entendido 
unicamente pelas enumerações jurídicas. 

 

Em continuidade, o autor apresenta o risco de tal subsunção, ou seja, com o 

passar dos anos, os elementos que determinam e distinguem essa elementariedade 

humana foram traçados e enumerados conforme a subjetividade do intérprete. Da 

mesma forma, e a título de exemplo, cita-se a Bula Dum diversas, que assegurava a 

possibilidade de escravização de negros africanos com a pretensa intenção de 

conversão ao catolicismo (MARCOCCI, 2011, p. 62). 

Contudo, em que pesem as formulações jurídico-filosóficas consideradas no 

transcorrer da história, tem-se que o conceito ora buscado não resta satisfeito. Trace-se 

como elucidação a ideia do alcance de pessoa na teoria pura de Kelsen (1998, p. 120-

121), onde:  

 

[...] pessoa é o homem enquanto sujeito de direitos e deveres. Dado que, 
porém, não só o homem mas também outras entidades, tais como certas 
comunidades como as associações, as sociedades por ações, os municípios, 
os Estados, são apresentados como pessoas, define-se o conceito de pessoa 
como “portador” de direitos e deveres jurídicos, podendo funcionar como 
portador de tais direitos e deveres não só o indivíduo mas também estas outras 
entidades. [...] Dizer que o homem é sujeito jurídico, isto é, sujeito de direitos e 
deveres, não significa - como foi expressamente acentuado acima - senão que 
a conduta humana é conteúdo de deveres jurídicos e direitos subjetivos, e, 
portanto, o mesmo que dizer que um homem é pessoa ou tem personalidade. 

 

Porquanto tudo que até o momento foi dito, é impossível que se categorize a 

pessoa por elemento tão predicativo, diretamente ligado ao seu agir, não se verificando 

qualquer elemento que possa indicar um indício de intrínsecalidade, da essência do 
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ente, revelando-se a pessoa como mero recurso auxiliar, facilitador do sistema de 

direito pensado pelo jurista.  

Afastando-se da concepção positivista de pessoa, traz-se à baila outra: em 

verdade, trata-se de construção na qual a pessoa demonstra-se como peça integrante 

de um sistema, conformando-se em uma ideia cartesiana na qual a o homem responde 

a uma função específica necessária ao funcionamento da sociedade, esta 

compreendida em termos de mercado. 

Trata-se, pois, da teoria propugnada pela Escola de Chicago da Análise 

Econômica do Direito, na qual a pessoa tem o papel único de fazer maximar e circular 

riquezas. Aponta-se no aresto abaixo a ideia de Posner (2010), que, ao tratar do direito 

á privacidade, reduz as relações humanas à lógica das relações mercadológicas, 

entendendo, pois, a pessoalidade em termos estritamente econômicos:   

 

Nada indica que as pessoas sejam, em geral, menos racionais sobre até onde 
devem ir em sua busca por empregados, cônjuges e amigos do que o são nas 
atividades tradicionais de mercado (entre as quais se inclui o emprego). 
Conforme constata a crescente literatura sobre o comportamento não 
mercadológico (incluindo o casamento, a pro-criação e o crime), as pessoas se 
comportam, nessas áreas, tão racionalmente quanto o fazem as empresas c os 
consumidores no mercado propriamente dito. Tais constatações pesam a favor 
do argumento de que as pessoas devem ter liberdade para fazer suas próprias 
ponderações sobre os fatos desonrosos que os outros tentam esconder. Essa 
abordagem "de livre-mercado"sugere que as regras mais eficientes em um 
mercado de produtos, sejam quais forem, devem, a princípio, reger também o 
mercado de trabalho e o de crédito, assim como o "mercado" das relações 
puramente pessoais (POSNER, 2010, p. 279). 

 

Ora, se não é possível fundamentar a existência de um sistema global de 

proteção na ideia de uma pessoa jurídica enquanto feixe centralizador de direitos e 

deveres, em quanto mero predicativo ou engrenagem que se amolda a um sistema que 

é dela exterior, também não parece possível que se esteie tal construto jurídico 

garantista em uma ilustração de pessoa em termos mercadológicos. 

Retoma-se, pois, a construção do homem estruturado onticamente, passa-se a 

analisar a ideia do “ser no mundo”, elaborada por Heidegger (2005) e utilizada por 

Galvani (2010) na construção de uma nova definição de personalidade da pessoa 

humana.  
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Heidegger elabora um conceito de homem a partir daquilo que chama de 

fenomenologia existencial. Dessa forma, avoluma-se à ideia de autoconsciência de 

Fichte, ou seja, do “Eu sou”, a ideia do “ser em” e do “ser com”, de forma que a este ser 

humano, entendido enquanto fenômeno que se realiza na mundanidade e com o outro, 

deu-se a denominação Dasein. Não se ignorando a característica autoconsciente do 

homem, a fenomenologia heideggeriana considera ainda a esfera concreta e individual 

de cada ser humano, de cada Dasein, enquanto criatura relacional. Heidegger ao 

contrário dos teóricos cristãos, não se apega a uma ideia metafísica, pois, para ele, a 

existência humana se dá do nascimento à morte, sendo que, neste período, o homem 

se apresenta na medida em que age no mundo, ou seja, na medida em que se 

relaciona com todas as coisas e com todos os outros que existem na parcela espaço-

temporal de sua manifestação (GALVANI, 2010, p. 46).  

Dessa forma, não se concebe o ser humano a partir de sua consciência, como 

fazem os modernos, não se nega a existência desta, não admitindo-se, contudo, que 

seja a consciência anterior à existência (negando-se, pois, o cogito ergo sun de 

Descartes) (HEIDEGGER, 2005, p 85). Galvani (2010, p. 47) interpreta o ser humano 

na medida em que este se relaciona com o mundo, compreendendo-se o mundo como 

a totalidade dos fenômenos físicos e psíquicos existentes, o mundo é tudo aquilo que 

pode existir. Assim, o ser será em sua medida o que se manifesta no mundo, ou seja, a 

inter-relação entre o ser e todos os fenômenos existentes em relação a este ser. 

  

Enquanto compreender-se no poder-ser mais próprio, o querer-ter-consciência é 
um modo de abertura da presença. Além de compreensão, esta se constitui de 
disposição e discurso. Compreensão existenciária significa: projetar-se para a 
possibilidade fatual cada vez mais própria do poder-ser-no-mundo. Poder-ser, 
porém, só pode ser compreendido na medida e enquanto existe nessa 
possibilidade (HEIDEGGER, 2005, p 85). 

 

Note-se, portanto, a carga dinâmica implicada na interpretação do ser e na 

caracterização fenomenológica deste. O ser compreende o mundo e a si mesmo, 

entendendo inclusive a sua finitude, e desvela-se para o mundo. É através da 

compreensão que o homem apreende e interpreta os fenômenos do mundo, motivo 
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pelo qual esta se reveste de fundamental importância para tal ação representativa do 

ser (GALVANI, 2010, p. 45-46). 

Torna-se necessário ainda que se aponte a faceta do Dasein, entendido como 

ser-com, ou ainda, a noção de alter dada por Heidegger (2005), já que a existência do 

ser se dá na compreensão fenomênica do mundo e o próprio desvelar deste ser no 

mundo, mas, também, da interação com os outros.  

Também, cada indivíduo reconhece o outro também como “ser em”, sujeito às 

mesmas angústias e perigos. É a partir desta empatia que nasce então o dever de 

cuidado (HEIDEGGER, 2005 p. 174). Da mesma forma, na medida em que o ser 

preocupa-se em relação a si próprio enquanto toma as atitudes necessárias para sua 

própria manutenção tal ocupação se caracteriza como uma preocupação; nesse 

sentido, o homem entendido, como ser no mundo ou, o eu em si, não necessita da 

presença do alter para: ser “esclarecido” significa estar em si mesmo iluminado como 

ser-no-mundo, não através de um outro ente, mas, de tal maneira que ele mesmo seja 

a claridade” (HEIDEGGER, 2005, p. 187).  

Arendt (2008, p. 215), ao esclarecer a interpretação de Heidegger (2005), com 

este discorda e complementa: 

 

A existência em si, por sua própria natureza, nunca é isolada. Existe apenas na 
comunicação e na consciência da existência dos outros. Nossos semelhantes 
não são, (como em Heidegger) um elemento da existência que, embora 
estruturalmente necessário, é ao mesmo tempo um impedimento ao Ser do Eu. 
Muito pelo contrário: a existência só pode se desenvolver na vida compartilhada 
dos seres humanos que habitam num mundo dado, comum a todos eles. No 
conceito de comunicação encontra-se um novo conceito de humanidade, cuja 
abordagem, mesmo ainda não plenamente desenvolvida, postula a 
comunicação como premissa para a existência do homem. Dentro do ser 
“oniabrangente”, os seres humanos vivem e agem entre si; assim procedendo 
não perseguem o fantasma do Ser, nem vivem a ilusão arrogante de 
constituírem o próprio ser. 

 

É interessantíssima a ideia da existência do homem enquanto desvelado em seu 

caráter inter-relacional, sendo possível encontrar-se nesta seara comunicativa um 

elemento extremamente contundente e capaz de fundamentar a ideia de uma 

universalização dos direitos essenciais da pessoalidade.  
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Contudo, antes de se partir para a construção das bases teóricas capazes de 

fundamentar tal sistema, faz-se ainda necessário que se analise mais alguns aspectos 

da estrutura ôntica da pessoa. 

A par do entendimento do conceito comunicativo de pessoa, é essencial que se 

anote a ideia do homem enquanto ato próprio. Explicando: tudo que é classifica-se 

como um ente. O “ser”, nesse contexto, é o ato próprio de ser, do ente. Da mesma 

forma, o ser se constitui como propriedade do ente, é o ato constitutivo do ente, as 

coisas são conforme seus atos de serem, ou seja, o ente se revela no ser através do 

ato de ser. De toda sorte, o que diferenciará o homem do restante das coisas é 

exatamente a intensidade de seu ato de ser, [...] “o ser do Homem, enquanto acto 

constitutivo e total é verdadeiramente seu: o Homem é senhor de tudo o que em si é.de 

toda sua realidade ôntica [...] No Homem, a realidade ser é tão própria, absoluta e 

intensa, por outras palavras, é tão plena e suficiente, que o Homem e, 

verdadeiramente, em si” (GONÇALVES, 2008, p. 41-42). 

Neste entendimento, o homem seria caracterizado por uma solidão ôntica, 

traduzindo a ideia de pessoa como distinctum subsistens, ou seja, constituído em si, ser 

em forma absoluta, ser independentemente de predicativos ou qualidades, suficiente e 

acabado em si.  

Se por um lado o homem se destaca como ser indiviso, incomunicável, suficiente 

em si quando considerado em sua realidade, ou, como denomina Diogo Costa 

Gonçalves, em sua solidão ôntica, no âmbito relacional este se realiza no outro. Nas 

palavras do autor: “O desenvolvimento da personalidade, o alcance dos fins da pessoa, 

a realização de si mesmo só se verifica com os outros e em função dos outros”, na 

medida em que tece com estas relações de antagonismos e significações 

(GONÇALVES, 2012, p. 47). 

Ao mesmo tempo em que se encontra como ser relacional, o homem ou pessoa, 

assim se caracteriza por conta dessa chamada solidão, na qual entende-se como 

singularidade única, aquilo que é em si, principalmente quando se defronta com a 

própria consciência da finidade do ser que é, caracteriza-se, pois, esta ideia de 

intrinsecalidade no que é possível chamar-se de autenticidade do ser que é o homem, 

no”velamento do ser radical do homem”, e pode, nesse sentido considerar-se projeto a 
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ser desvelado, na medida em que se realiza (no outro, para o mundo) da forma que 

assim escolher (ZUBEN, 2011, p. 91-92). 

Gonçalves ainda alude à ideia do homem contemporâneo como ser fragmentado, 

imerso em tantos ideais multifacetados, que o impedem de verdadeiramente encontrar 

o sentido de sua realidade. De toda sorte, a constatação em tela parece mais uma 

crítica ao sistema de compreensão de mundo instituído na pós-modernidade do que um 

conceito fenomenológico por assim dizer (2012, p. 59). 

Obviamente não se busca um conceito fechado, pronto do que é o homem, 

mesmo porque, como já disposto, à entidade humana, se é possível que algo a esta se 

predique, é sua dinamicidade. Assim, com a devida ressalva, não se ignorando o todo 

percorrido até agora, considerando o Homem diverso de todas as coisas, livre em sua 

autoconsciência, inacessível e suficiente em si em sua solidão ôntica, ao mesmo tempo 

em que se desvela em seu ato de ser homem e realiza-se na relação com o outro, 

ainda se faz necessário uma fundamentação normativa acerca do conceito de Homem, 

ou de pessoa. 

Tal fundamentação encontra-se no artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, a qual reconhece como elemento intrínseco ao Homem a dignidade, 

fincando, pois, suas bases na retórica kantiana para enunciar que: “todo ser humano 

tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei” 

(ONU, 1948). 

Bastaria, na ideia apresentada por Gonçalves (2012), que a Declaração 

simplesmente garantisse a positivação do direito do Homem de “ser”, conforme 

elemento ôntico de sua própria estrutura, de forma que, em verdade, quando a 

Declaração garante ao homem o direito de ser pessoa, consubstancia–se no “meio que 

a lei garante a cada qual a fim que ele possa realizar aqui na terra, sua personalidade 

própria, aquela que o identificará aos olhos de seus contemporâneos e das gerações 

seguintes” (SUPIOT, 2007, p. 29). 

Parece que e, até o presente momento foi possível amealhar conceitos 

suficientes para o prosseguimento deste despretensioso amealhado bibliográfico; 

passando-se, assim, ao próximo e lógico passo no sentido de delinear-se algumas 

linhas acerca dos direitos da pessoalidade, ou personalidade, apresentando-se, pois, a 
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tutela jurídica destes, que e, por sua vez, conformará o próprio sistema de proteção 

internacional.  

 

 

3.2 DOS DIREITOS DA PESSOALIDADE  

 

 

Antes de se adentrar ao cerne da proposição desta seção, é necessário que se 

esclareçam alguns pontos acerca da nomenclatura e a natureza dos direitos da 

pessoalidade, pois, conforme disposto acima, entendeu-se por bem utilizar o termo 

“pessoalidade” na medida em que este parece melhor preparado para conter a miríade 

de facetas e, consequentemente, de direitos da pessoa e não apenas aqueles ligados à 

ordem psíquica desta. 

Para início, tome-se a posição de Bittar (2015), que, ao tratar da denominação 

dos direitos como o da personalidade, demonstra a existência de outras nomenclaturas, 

tais como direitos essenciais, direitos à personalidade, direitos fundamentais da pessoa, 

dentre outros. Também passa a classificar tais direitos, conforme a absorção destes no 

plano de direito: se tratados no plano internacional, recebem o nome de direitos 

humanos, na medida em que são reconhecidos e tutelados por um Estado em 

específico; tomam a alcunha de direitos fundamentais5 ao serem por este positivados, 

revelando-se, finalmente, como direitos da personalidade, quando considerados no seio 

das relações privadas (BITTAR, 2015, p. 20-23). 

Acerca da diferenciação acima apresentada, faz-se interessante apresentar o 

apontamento de Otero e Silva (2012, p. 94): 

 

Normalmente, prefere-se utilizar a expressão “direitos humanos” para os direitos 
reconhecidos em documentos de direito internacional, ao passo que os direitos 
fundamentais são positivados na esfera do direito constitucional de determinado 

                                                 
5 É possível caracterizar os direitos fundamentais como sendo aquelas garantias e ou direitos imanentes 
do homem, positivados em texto constitucional e que se estabelecem neste de forma perene. São, em 
última análise, delineadores do próprio sistema jurídico. Nesse sentido, dispõe Enrique Pérez Luño: [...] 
un conjunto de facultades y instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la 
dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los 
ordenamientos jurídicos a nivel nacional y internacional (LUNO, 1995). 
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Estado. Na maioria das vezes, por sinal, os mesmos direitos são identificados 
tanto no plano internacional como no plano normativo interno de vários países, 
a ponto de os juristas não se preocuparem com a realização de uma distinção. 
Uma outra distinção, ora no plano interno, é feita entre os direitos fundamentais 
individuais e os direitos da personalidade: aqueles são visualizados como 
direitos constitucionais reconhecidos para a proteção das pessoas em face da 
ordem estatal; estes, mais especificamente, os direitos inerentes à pessoa 
humana para a sua proteção nos relacionamentos particulares e sociais, por 
vezes até reconhecidos como direitos fundamentais. 

 

Não se nega que a classificação acima se apresenta extremamente coerente, 

apontando de forma perspicaz as principais diferenciações entre a forma como os 

referidos direitos se manifestam no plano jurídico. Contudo, com o devido respeito às 

disposições trazidas, parece que a classificação apontada apenas leva em 

consideração a forma como os referidos direitos se manifestam e não pelas 

essencialidades destes. Em outras palavras, tal classificação parece não se apegar na 

natureza de tais direitos. 

Note-se, por exemplo, que os direitos fundamentais não se apresentam apenas 

como garante contra o Estado, já que podem ser opostos em face do particular, 

conforme anuncia o princípio da universalidade (SARLET, 2015, p. 209-210).  

Desta forma, e sem querer aqui adiantar-se acerca da natureza de tais direitos, 

parece que, por conta da essência deste, tem-se que os direitos da pessoalidade são 

aqueles titularizados pelo Homem e que a estes se relacionam em sua esfera mais 

intrínseca, também naquela relacional. 

Nesta toada, levando-se em consideração o caráter universal da essência 

humana, tem-se que tais direitos também tendem à universalidade. 

Nesse sentido, leciona Sarlet (2015, p. 30): 

 

Em que pese sejam ambos os termos (“direitos humanos” e “direitos 
fundamentais”) comumente utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira 
e, diga-se de passagem, procedente para a distinção é de que o termo “direitos 
fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e 
positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, 
ao passo que a expressão “direitos humanos” guardaria relação com os 
documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas 
que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua 
vinculação com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à 
validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um 
inequívoco caráter supranacional (internacional). 
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Majoritariamente, a doutrina tem caracterizado os direitos fundamentais, como 

sendo aqueles do homem, trazidos ao ordenamento jurídico, positivados pela 

constituição (ALEXY, 2011, p. 10). 

Os direitos fundamentais postam-se como garantias individuais contra a própria 

atuação estatal, sendo que, na medida em que são horizontalizados (SARMENTO, 

2004, p. 245)6, impõem-se como piso cívico necessário à convivência humana, 

especialmente aqueles diretamente ligados à pessoalidade. Postam-se, ainda, tais 

direitos como elemento de fundamentação da própria ordem jurídica vigente: são os 

valores que a entrelaçam e a mantêm. Nesse sentido, 

 

A insuficiência das teorias da constituição redutoras da lei fundamental a 
«instrumento de governo» revela-se quando se constata que «racionalizar», 
«limitar» e «organizar» poderes pressupõe também uma medida material para o 
exercício dos poderes. A legitimidade material da constituição não se basta com 
um «dar forma» ou «constituir» de órgãos; exige uma fundamentação 
substantiva para os actos dos poderes públicos e daí que ela tenha de ser um 
parâmetro material, directivo e inspirador desses actos. A fundamentação 
material é hoje essencialmente fornecida pelo catálogo de direitos fundamentais 
(CANOTILHO, 1993, p. 50).  

 

Novamente demonstra-se o caráter de universalidade de tais direitos e ainda a 

conexão destes com a pessoa. Da mesma forma, para que se possa definir uma 

nomenclatura capaz de compatibilizar a ideia de um ordenamento conformado na 

pessoa, torna-se melhor compreender este universo de direitos como sendo 

fundamentais ou essenciais. 

Veja-se que nesse sentido demonstra-se a coincidência dos termos, ou ainda a 

aproximação destes, na medida em que mostram-se essenciais à proteção da pessoa 

em suas mais diversas particularidades e que, conforme fundamenta Cupis (2008, p. 

26), assumem tal característica de essencialidade quando integram a um sistema 

positivo, ou seja, passam a ser ordenados dentro do referido sistema.  

                                                 
6 Segundo a teoria da eficácia direta, os direitos fundamentais previstos na Constituição podem ser 
aplicados de forma direta na relação entre os particulares; outrossim, significa dizer que a carta política 
não é destinada somente à ação estatal, mesmo porque os [...] “perigos que espreitam os direitos 
fundamentais no mundo contemporâneo não provêm apenas do Estado, mas também dos poderes 
sociais e de terceiros em geral”.   
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Ademais, os direitos ditos fundamentais, assim como os da pessoalidade, serão 

os pilares de todo sistema jurídico, ou, como asseverado acima por Canotilho (1993), a 

fundamentação material da norma constitucional conformadora do sistema, 

repousando, neste sentido, também sua essencialidade (RÁO apud GALVANI, 2010, p. 

65), é possível ainda afirmar que todos os direitos da pessoalidade confirmam-se como 

direitos fundamentais. Por uma questão de uniformização, o termo “direitos 

fundamentais”, ou “direitos essenciais”, utilizado no presente, refere-se aos direitos 

fundamentais da pessoalidade. 

Dispostas tais considerações acerca da nomenclatura utilizada, passa-se a 

delinear as etapas da construção e desenvolvimento dos direitos fundamentais. 

Igualmente, tal seara revela-se como campo fértil às teorizações das mais variadas 

possíveis: de início, é oportuno traçar-se uma linha histórica acerca do desenvolvimento 

de tais direitos para, quem sabe, buscar-se a uma coordenação teórica entre estes e, 

portanto, delimitar um piso conceitual para o desenvolvimento de um sistema jurídico 

internacional de garantias.   

É extremamente difícil situar a gênese dos direitos fundamentais em termos 

cronológicos, como não poderia deixar de ser ao se tratar de um tema que é tão 

visceral à própria condição do Homem. É também de extrema dificuldade alcançar os 

primeiros textos ou transcrições que contenham os elementos necessários para se 

estabelecer os alicerces dos sistemas jurídicos nos direitos do homem como hoje 

entendidos, mormente, por conta da seletividade da titularidade de tais direitos em 

épocas ancestrais que dependia do grupo étnico, social, político ou econômico do qual 

o indivíduo fazia parte (MBAYA, 1997, p. 18).  

Ainda acerca da historicidade dos direitos essenciais, é interessante o ponto de 

vista do pensamento de Bobbio (2004, p. 9). Para ele, os direitos do Homem “não 

nascem de uma vez nem de uma vez por todas”; estes se desnudam em resposta à 

uma opressão inferida à pessoa, assim, por exemplo, os direitos que impõem uma 

abstenção do Estado surgem em resposta ao absolutismo, as liberdades sociais 

nascem do desenvolvimento dos agrupamentos proletários em resposta à opressão 

econômica a estes impostas pelos detentores dos meios de produção. 

Ousando discordar um pouco sobre a lição aqui abordada, talvez não se trate do 
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surgimento do respectivo direito, mas, sim, da declaração deste na medida em que a 

sociedade evolui e com este, trás à pessoalidade novos riscos que dantes não se 

demonstravam. Veja-se, pois, por exemplo, a necessidade da tutela jurídica do genótipo 

humano frente às inovações da biotecnologia (MALUF, 2010, p. 5-6). Infelizmente, não 

é possível que se prolongue a discussão teórica acerca de tal ponto, sob a pena de se 

perder a objetividade necessária para a análise à qual o trabalho se propõe e que 

repousa na garantia e eficácia dos direitos da pessoalidade no âmbito internacional.  

De toda sorte, é de extrema valia a lição de Norberto Bobbio, no sentido de 

contextualizar a evolução histórica de tais declarações de direito ou a forma como estes 

foram tutelados no transcorrer da história. 

Retomando a intenção de pontuar, ainda que de forma teórica, o nascedouro dos 

fundamentos da teoria dos direitos fundamentais, é possível identificar ainda na 

antiguidade institutos legais que já cuidavam da matéria. O mais antigo destes é o 

Código de Ur Nammu, datado de 2050 antes de Cristo, donde já se encontravam 

previsões acerca do dano corporal. Mais à frente, em 1769 antes de Cristo, o tão citado 

Código de Hamurabi, que além de cuidar dos mais diversos fenômenos sociais, como 

questões comerciais e civis, igualava homens e mulheres em direitos (KVITKO, 2015).  

Ainda, outros documentos se fizeram presente no alvorecer da civilização, como 

aqueles materializados no Cilindro de Ciro, na República de Platão, no Direito Romano, 

dentre outros (ROCASOLANO; SILVEIRA, 2010, p. 114)7. É importante anotar que se 

faz presente nas normatizações da antiguidade a presença de um direito divino, de 

forma que o imperativo da Lei alçava seu argumento de validade em um ser divino, 

imanente e superior aos homens.  

Obviamente tais institutos não têm forma de constituição como a modernamente 

concebida. Contudo, postavam-se perante a sociedade como instrumentos legais 

reguladores, valendo, por tal motivo, a citação.  

Avançando-se na história, torna-se necessário o apontamento da Magna Carta 

                                                 
7 É possível identificar na idade antiga as raízes históricas da luta pela dignificação do homem e de seus 
direitos, e até mesmo da Declaração de 1948. Elas estão no Código de Hamurabi; no pensamento de 
Amenófis IV; na visão de Zaratustra ou Zoroastro; nas concepções de Buda; na moral de Confúcio; nos 
conceitos de Pitágoras e na República de Platão; na filosofia de Mêncio; nas leis do império Mauriano; na 
legislação do cilindro de Ciro; no Direito Romano e em várias outras civilizações ancestrais. 
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de 1215, a qual estabelece a necessidade da interferência judicial e do devido processo 

legal como requisitos necessários à prisão de uma pessoa. O referido documento ainda 

apresenta como garantias a liberdade de locomoção, propriedade privada e a 

submissão do poder do monarca em tributar, que passa a ser condicionada à 

aquiescência dos barões. É graças à ideia de “no taxition without representation” que 

futuramente se institui o parlamento, em seu aspecto legislativo e como balanço à 

atividade do governante. Também é importante a lembrança de um dos documentos 

que pode ser alçado ao rol dos primeiros institutos do Estado de Direito, a petiton of 

rights, de 1628, que, de certa forma, institui o princípio da legalidade (ou ainda princípio 

do consentimento da tributação). Atravessando-se o tempo, à frente encontra-se o 

instituto da Bill of Rights, também responsável pelo novo desenho do Estado de direito, 

na medida em que dispõe, além de outros importantes temas, a separação dos poderes 

(FERREIRA FILHO, 2011, p. 13). 

Apesar de a doutrina não encontrar consenso acerca do marco inicial dos direitos 

fundamentais, não se decidindo sobre qual fora o primeiro documento a positivá-los (se 

a Declaração de Direitos do povo da Virgínia de 1776 na América do Norte (SARLET, 

2015, p. 43) ou a Declaração Francesa de 1789), tem-se que ambas demonstram de 

forma clara a incorporação da chamada teoria dos direitos fundamentais ao Estado 

Moderno, principalmente no que toca a ideia liberalista na construção deste, haja vista 

estarem destacadas em tais declarações as liberdades do cidadão e o poder 

reconhecidos a estes como a participação no cenário político, outorgando-se, por conta 

de tal característica, a noção de validade da Lei apenas quando atrelada à 

característica da  vontade geral (FERREIRA FILHO, 2011, p. 19-25). 

Não se olvide que as declarações acima nominadas representam o marco 

histórico da institucionalização dos direitos fundamentais no chamado bloco 

constitucional. Em outras palavras, estas declarações assim são nominadas por 

declarar que a essencialidade do sistema jurídico não é outra senão os direitos 

naturais, subjetivos, do homem; em que pese terem os chamados direitos naturais do 

homem apenas sido incorporados na Constituição Americana em 1791, quando a corte 

constitucional internaliza em seu entender a superioridade destes (FERREIRA FILHO, 

2011). 
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Os dispositivos acerca dos direitos humanos, positivados nas declarações acima 

listadas e que apresentam a primeira construção teórica de uma constituição, limitavam-

se a certas regiões geograficamente delimitadas e ainda a própria noção clássica de 

soberania, ou seja, é entendida como poder absoluto e perpétuo do Estado (BODIN, 

2011, p. 195).   

Alguns apontamentos são necessários para uma melhor compreensão acerca da 

natureza dos direitos ora tratados, no escopo de tornar mais clara a presente narrativa 

histórica, identificando-se, pois, o que seria a referida origem jusnaturalista dos direitos 

fundamentais. Chamados de direitos de natureza por Hobbes, estes podem ser 

definidos, em última análise, como o direito de autoconservação da pessoa. Nesse 

sentido,  

 

O direito de natureza, a que os autores geralmente chamam jus naturale, é a 
liberdade que cada homem possui de usai seu próprio poder, da maneira que 
quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida; e 
consequentemente de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe 
indiquem como meios adequados a esse fim. Por liberdade entende-se, 
conforme a significação própria da palavra, a ausência de impedimentos 
externos, impedimentos que muitas vezes tiram parte do poder que cada um 
tem de fazer o que quer, mas não podem obstar a que use o poder que lhe 
resta, conforme o que seu julgamento e razão lhe ditarem.Uma lei de natureza 
(lex naturalis) é um preceito ou regra geral, estabelecido pela razão, mediante o 
qual se proíbe a um homem fazer tudo o que possa destruir sua vida ou privá-lo 
dos meios necessários para preservá-la, ou omitir aquilo que pense poder 
contribuir melhor para preservá-la (HOBBES, 2014, p.47). 

 

Na busca por uma concepção por um Direito natural, é necessário que se 

desenvolva, ainda que brevemente, a ideia da Lei natural. Do mesmo modo, esta não 

se revela como uma sujeição do homem à natureza no sentido biológico ou físico. 

Assim, é uma regra absorvida pela razão humana que pode ser definida como o 

conjunto de princípios básicos necessários à preservação e desenvolvimento humano; 

seria, pois, uma composição principiológica capaz de ordenar a escolha dos bens 

jurídicos necessários à supracitada preservação do núcleo essencial dos direitos do 

homem, ou seja, o próprio Homem. Nesse sentido, a Lei natural se impõe como 

sustentáculo de qualquer sistema jurídico, na medida em que impõe como forma de 

injustiça intrínseca qualquer aos bens fundamentais, constitutivos da própria perfeição 

humana (CONTRERAS, 2014, p. 846-848).  
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Podendo ainda ser o direito natural conceituado como “expressão da liberdade e 

dignidade da pessoa humana”, reconhecido como inalienável e oponível erga omnes, 

conforme construção ideológica de John Locke. Nesse sentido, conforme disposto 

acima sobre a oposição dos direitos da pessoalidade, pensados no plano da eficácia, é 

possível afirmar que estes conformam também a própria atuação do Estado, limitando-a 

perante o indivíduo (SARLET, 2015, p. 38). 

Em continuidade, necessário apresentar a ideia kantiana, conforme disposto no 

primeiro item deste capítulo, Kant introduz a ideia da dignidade humana como elemento 

fundamentador dos direitos da pessoalidade, desta feita, tem-se que a dignidade se 

classifica como característica inata, ou ainda, elemento apriorístico e, conformador do 

sistema jurídico como um todo, na realidade, tais direitos inatos são anteriores ao 

próprio Estado e este conforma (CANTALI, 2009, p. 36). 

Por outro lado, refutando a ideia jusnaturalista de uma ordem perene captada 

através da razão humana, encontra-se a escola histórica alemã, citando-se um de seus 

maiores expoentes no nome de Savigny, a qual entendia ser a história o elemento 

determinante do Direito. Do mesmo modo, os bens fundamentais assim seriam 

classificados conforme as inclinações daquele período histórico. Desta feita, a escola 

historicista entendia que “a legislação só deve agir uma vez que os juristas tenham 

aceitado e articulado os padrões vigentes na sociedade” (NINO, 2010, p. 354). 

Assim, tal composição teórica apresentava um viés relativista acerca dos direitos 

da pessoalidade, negando a ideia de uma teoria geral de tais direitos. Em um primeiro 

momento, trata a relação entre os direitos da pessoalidade e a pessoa através de um 

viés totalmente liberalista, de forma que, por conta de tal construção, o indivíduo seria o 

objeto de tais direitos. 

Nesse sentido, “de acordo com esta concepção, todo e qualquer indivíduo estaria 

autorizado a dispor de si mesmo livremente, podendo, inclusive, lançar mão do 

suicídio”. Contudo, no sentido de solapar tal possibilidade, a escola histórica passa a 

entender a proteção à pessoa de forma mecanicista. Igualmente, tal proteção se dava 

apenas em alguns aspectos (normalmente ligados à liberdade) e, em decorrência de 

um direito objetivo posto, negava-se uma teoria de direitos da pessoalidade em si, 

donde a pessoa é elemento conformador do sistema (SZANIAWSKI, 2005, p 43-44).  
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Cumpre agora abordar o tratamento dos direitos da pessoalidade na era da 

codificação. Assentando suas bases na ideia contratualista de Estado, os ideais liberais 

burgueses culminaram na realização positiva do Direito. Igualmente, o ordenamento 

jurídico conformou-se em uma sistematização privatista. Nesse sentido, é interessante 

a conclusão de Cantali (2009, p. 37-39): 

 

Os Códigos, completos, claros e coerentes se transformaram nos centros dos 
sistemas jurídicos o que, consequentemente, reduziu as Constituições dos 
Estados Liberais a simples leis reguladoras dos poderes políticos. Neste 
contexto, como já dito, verificou-se uma acirrada dicotomia entre o público e o 
privado, com o primado do privado. 

 

Nesse sentido, a pessoa passa, então, a ser aquela capaz de direitos e deveres, 

esvaziando-se do núcleo essencial da norma o elemento de validade consubstanciado 

no Homem. Melhor explicando, a pessoa deixa de ser núcleo do sistema para 

conformar-se neste (GALVANI, 2010, p. 27).  Fundamentando-se tal afirmação, dispõe-

se o elaborado por Kelsen (2012, p. 113) ao tratar do conceito de pessoa:  

 

O conceito jurídico de pessoa ou de sujeito de direito só exprime a unidade de 
uma pluralidade de deveres e direitos, ou seja, a munidade de uma pluralidade 
de norma que estabelecem esses deveres e direitos. A pessoa “física” 
corresponde ao homem individual é a personificação, isto é, a expressão 
unitária personificada das normas que regulam a conduta de um homem. É o 
“suporte” de todos os deveres e direitos, mas isso significa – quando alguém se 
despoja da representação duplicada de seu do seu caráter substancial – o 
ponto comum da responsabilidade das situações de fato da conduta humana 
estabelecida por normas que constituem deveres e direitos cuja individualização 
provém da referência à conduta de um mesmo homem.   

 

Confirma-se, pois, a ideia de que o homem desloca-se do centro do sistema, 

abandonado a posição de conformador para portar-se como mais uma das peças deste, 

considerando-se para tanto a ilustração cartesiana de sistema. Ainda que considerando 

a ideia positiva de direito, Kelsen (1998, p. 94) alude para a existência dos direitos 

políticos. De toda sorte, o autor deixa claro que estes não constituem direitos 

subjetivos, mas, sim, garantias constitucionais, que se destinam, pois, como proibições 

ao Estado de editar leis ou instrumentos que o valham, capazes de lesar a liberdade e a 

igualdade entre os indivíduos. Esta última se refere à igualdade com a qual o sistema 

jurídico deve aplicar as leis (KELSEN, 2012, p. 99). 
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Ao conjugar-se observação do sistema jurídico que teorizava a existência de 

direitos inatos ao homem e a proposta do positivismo, verifica-se uma visão dicotômica 

acerca dos direitos da pessoalidade. Por um lado, estes considerados pelo viés do 

direito público, pelo outro, privado. Nas palavras de Szaniawski (2005, p. 43) 

 
Os primeiros seriam os direitos inerentes ao homem, previstos na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão e expressos nas constituições 
dos diversos países como direitos fundamentais. Destinam-se estes para a 
defesa da pessoa contra atentados praticados contra a mesma pelo próprio 
Estado ou são invocados na defesa da sociedade, considerada como um todo, 
por agressões perpetradas contra a mesma por grupos privados.  

 

Conforme conclui o autor, a doutrina fracassou na classificação dos chamados 

direitos da personalidade. Uma vez que tenha sido privado ao tentar conformá-los em 

um rol fechado de direitos. Igualmente, tem-se que a estruturação do direito, em termos 

estritamente positivistas, acabou por estagnar a evolução de uma doutrina dos direitos 

da pessoalidade (SZANIAWSKI, 2005, p. 44). 

Entrementes, na virada do século XIX a doutrina alemã avança na conceituação 

dos direitos da personalidade (aqui tratado como direitos da pessoalidade), resgatando-

se a ideia kantiana de pessoa enquanto fim em si mesma, sendo esta, portanto, 

considerada em sua concretude um status (nas palavras de Fernanda Cantali), 

reivindicando-se, pois, uma teoria geral dos direitos da pessoalidade na expectativa de 

proteger a esfera pessoal do sujeito, este considerado não mais como um objeto ou um 

direito, mas, o móbile da ação do direito. 

Contudo, é apenas no desvelar do século XX que se verifica o desenvolvimento 

do tema como categoria autônoma, citando-se, como marco evolutivo, a Constituição 

Alemã de Weimar, de 1919, que representa a virada do Estado Liberal para o Estado 

Social. Dessa forma, o documento em questão além de instituir liberdades negativas 

também implantou direitos sociais e econômicos (COMPARATO, 2003. p. 210).  

Infelizmente, a evolução semântica e principiológica da doutrina personalista não 

foi suficiente para impedir as barbáries da Segunda Guerra Mundial, esta que é 

consequência direta de um armistício mal sucedido que encerrou a Primeira Guerra 

Mundial, evento que solapou a Europa. Destarte, tem-se que a Segunda Guerra 

Mundial deu-se principalmente por conta da destruição da economia européia, conduto 
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da desintegração dos Estados Nação que, por sua vez, não eram capazes de absorver 

o grande número de apátridas, minorias afetadas diretamente pela Primeira Guerra 

mundial e ainda por conta da má formulação dos tratados de paz da época que não 

eram capazes de garantir direitos a estas minorias. Este foi o cenário profícuo para que 

teorias como a dos Estados Totalitários, fortalecidos pela ideia racista da nação pura, 

pudessem florescer, eclipsando assim a ideia geral de um direito da pessoalidade, na 

medida em que a categoria humana passa a pertencer apenas àqueles cuja raça assim 

os enquadre (ARENDT, 2013, p. 300). 

Desta forma, o mundo conheceu o terror do genocídio étnico, as mazelas dos 

campos de concentrações, as barbáries praticadas contra as minorias e contra os 

povos dos países dominados, de forma que restava eminente a necessidade de se 

restabelecer a ideia de pessoa, retirando o condicionante da raça na expectativa de, de 

fato, internacionalizar-se os direitos de proteção da pessoalidade. 

O marco histórico desta virada conceitual pode ser encontrado na Declaração 

Universal dos direitos humanos, de 1948, cujo teor considera a pessoa humana em 

todas as suas idiossincrasias. Portanto, esta volta a ser considerada como fim em si 

mesma, ou, como finalidade última do direito, encontrando-se na dignidade humana a 

fundamentação dos direitos da pessoalidade (CANTALI, 2009, p. 55).  

Da mesma maneira, os direitos da personalidade são reconhecidos como direitos 

subjetivos, e representam os valores essenciais da persona humana, tendo como 

objetivo a tutela da dignidade (FERMENTÃO, 2006. p. 241). É por meio dos direitos da 

personalidade que o ser humano tem tutelado a garantia e o respeito aos elementos e 

expressões da personalidade humana. Tal prerrogativa abrange toda a esfera 

individual, acrescentando-lhe valores como o sentimento, a inteligência, a vontade, a 

igualdade, a segurança e o desenvolvimento de sua personalidade (FERMENTÃO, 

2006, p. 245). 

Desta feita, após ter-se percorrido o caminho da recapitulação histórica dos 

direitos da pessoalidade e após se contemplar o próprio conceito de pessoa, 

amadureceu-se assim a base conceitual aqui proposta, para que algumas propostas de 

fundamentação do tema sejam apresentadas na sequência. Segundo Bittar (2015, p. 4): 
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[...] São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, 
mental e moral. Daí, são dotados de certas particularidades, que lhes conferem 
posição singular no cenário dos direitos privados, de que avultam, desde logo, 
as seguintes: a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade, que se antepõem, 
inclusive como limites à própria ação do titular (que não pode eliminá-los por ato 
de vontade, mas, de outro lado, deles, sob certos aspectos, pode dispor, como, 
por exemplo, a licença para uso de imagem, entre outras hipóteses). Contudo, 
esse consentimento não desnatura o direito, representando, ao revés, exercício 
de faculdade inerente ao titular (e que lhe é privativa, não comportando, de uma 
parte, uso por terceiro sem expressa autorização do titular e quando 
juridicamente possível, e, de outra, execução forçada, em qualquer situação, 
visto que incompatível com sua essencialidade).  

 

Complementando ainda, tais direitos:  

 

[...] referem-se, de um lado à pessoa em si (como ente individual, com seu 
patrimônio físico e intelectual) e, de outro, à sua posição perante outros seres 
na sociedade (patrimônio moral), representando, respectivamente, o modo de 
ser da pessoa e suas projeções na coletividade (como ente social) (BITTAR, 
2015, p. 32). 

 

Com o devido acatamento da ideia do autor, do todo o narrado até o presente 

momento, idealiza-se que, em relação ao vocábulo patrimônio, melhor seria caracterizá-

lo como “bem jurídico”, sob a pena de, novamente, prender-se o conceito acerca dos 

bens e direitos da pessoalidade a um arcabouço patrimonialista.  

Concebe-se, pois, os direitos da pessoalidade como bens jurídicos em sentido 

amplo, retirando-lhes o caráter de economicidade. Assim, em que pese aceitar-se a 

ideia de que os referidos bens podem ser objeto de relação jurídica (ainda que existam 

doutrinadores, a exemplo de Pietro Perlingiere, que entendam não ser possível tratar-se 

as manifestações da pessoalidade pela teoria dos bens, exatamente por conta do 

caráter uno e indissociável da pessoa), estes são indisponíveis e inalienáveis 

(BORGES, 2007, p. 43). 

Ao trabalhar o tema dos bens personalíssimos, classe dos bens fundamentais 

que mais se ligam aos direitos vitais, Ferrajoli (2011) alerta para a inaplicabilidade do 

termo “propriedade”, lembrando, para tanto, a máxima kantiana de que a pessoa fulgura 

como finalidade em si mesma. Segundo o autor, (2011, p. 64), “a propriedade diz 

respeito de fato às relações com as coisas; enquanto o corpo humano e seus órgãos 

não são coisas, como tais, possíveis objeto de propriedade, mas partes integrantes da 
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pessoa e da sua identidade física e psíquica: são aquilo que são, e não já aquilo que 

eles têm”. Conclui-se, então, que são características dos bens personalíssimos a 

inviolabilidade, a inalienabilidade e a intangibilidade. 

Em continuidade, e sem mais delongas, rumando-se para o problema da 

internacionalização dos direitos fundamentais, considerados em um sistema garantista 

de proteção, passa-se a analisar as reflexões acerca do conceito de direitos 

fundamentais e a necessidade da instituição destes como garantias de fato, utilizando-

se para tanto as perspectivas de Ferrajoli (2002). 

 

 

3.3 POR UMA TEORIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – APORTE TEÓRICO DE 

LUIGI FERRAJOLI 

 

 

Prima face, cumpre esclarecer que o presente tópico justifica-se como valor 

teórico na medida em que, como se verá na sequência, Ferrajoli (2011) apresenta uma 

construção de direitos fundamentais, sempre preocupado com o caráter universal 

destes, bem como com a garantia do cumprimento de tais direitos. Assim, faz-se 

essencial tratar do tema, sobre o referencial teórico do autor ora apresentado.  

Assim, Ferrajoli (2011, p. 11), engendrar o seguinte conceito de direitos 

fundamentais: 

 

São “direitos fundamentais” todos aqueles direitos subjetivos que dizem 
respeito universalmente a “todos” os seres humanos, enquanto dotados do 
status de pessoa, ou cidadão ou de pessoa capaz de agir. Compreendendo por 
“direito subjetivo” qualquer expectativa positiva (a prestação) ou negativa (a não 
lesão) vinculada a um sujeito por uma norma jurídica, e por status a condição 
de um sujeito prevista também esta por norma jurídica positiva qual pressuposto 
da sua idoneidade a ser titular de situações jurídicas e/ou autor dos atos que 
estão em exercício. 

 

Torna-se necessário decompor o conceito acima para que se chegue à 

compreensão acerca da teoria dos direitos fundamentais formulados pelo autor italiano, 

que elenca algumas características acerca do tema, preocupando-se sempre com a 
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universalidade do conceito. 

Em primeiro lugar, o autor entende que, mesmo não existindo a previsão de tais 

direitos na carta política de um determinado país, tais direitos ainda serão fundamentais 

e poderão ocupar lugar na legislação ordinária, como a previsão de um devido processo 

legal inserido no Código de Processo Penal. Para ele, os direitos fundamentais são os 

conformadores da base da igualdade jurídica, considerando-a como a igualdade 

material, de forma que, por outro viés de entendimento, entende-se tais direitos como 

base do próprio sistema (FERRAJOLI, 2011, p. 11). 

Nesse sentido, Ferrajoli (2011) ainda leciona acerca dos sujeitos titulares de tais 

direitos, classificando os direitos fundamentais conforme o status de cada titular. Assim 

o autor concebe os chamados direitos primários, subdivididos em direitos humanos e 

públicos. Em relação aos primeiros, tem-se que estes se assemelham em muito aos 

próprios direitos da pessoalidade, definidos pela doutrina em geral, tais como a 

liberdade, a integridade física e psíquica, direito à saúde, dentre outros; em relação aos 

segundos, toma-se por base os direitos inerentes à relação do sujeito com um 

determinado Estado, encontrando-se incluso nestes o direito à residência e circulação 

no território nacional, direito ao trabalho e à previdência (CADEMARTORI; GRUBBA, 

2012, p. 710-715).  

Como direitos secundários, relacionados à capacidade de agir do sujeito, o autor 

elenca os direitos civis, como a liberdade e o poder negocial, liberdade contratual, ou, 

como resume, “todos os direitos potestativos nos quais se manifesta a autonomia 

privada e sobre os quais se funda o mercado”. Por fim, os direitos políticos, 

considerando a capacidade de agir politicamente, ou seja, de votar e ser votado, e 

ainda o direito de acesso às funções públicas, ou também, como resume o autor, “os 

direitos potestativos nos quais se manifesta a autonomia política e sobre os quais se 

fundam a representação e a democracia política” (FERRAJOLI, 2011, p. 13). 

Ferrajoli ainda desenvolve quatro teses com o objetivo de construir uma teoria 

sobre os direitos fundamentais. Em um primeiro momento, diferencia este dos direitos 

patrimoniais, na medida em que aqueles primeiros são titularizados por todos, conforme 

a concepção e divisão destes; já os direitos patrimoniais relacionam-se exclusivamente 

com seus titulares, e excluem todos os outros sujeitos. Ou seja, tomando-se, por 
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exemplo, o direito à vida, comum a todos, não se excluindo a titularidade deste a quem 

quer que seja, tomado-o como direito fundamental. Diferentemente, relaciona-se o 

proprietário com a coisa, excluindo-se a titularidade de todos os demais sujeitos em 

relação a esta coisa em si (FERRAJOLI, 2012, p. 15-16). 

Em continuidade, a segunda tese apontada é a de que os direitos fundamentais, 

“correspondendo a interesses e expectativas de todos”, são a base da igualdade 

jurídica, podendo-se entender esta como a conformação do sistema jurídico como um 

todo. Dessa forma, o autor alude a tal sistema como substancial democracia, ou ainda, 

aquele sistema que se conforma com o desejo da maioria, na mesma medida em que 

garante e respeita os direitos das minorias, mesmo porque, os direitos fundamentais 

são intangíveis à esfera política (FERRAJOLI, 2015, p. 55-66).  

Nesse sentido, Ferrajoli (2011) repensa a ideia do sistema jurídico como um 

todo, o fazendo por meio do que chama de constituição garantista, ou 

constitucionalismo garantista, diferenciando-o do chamado garantismo principialista 

exatamente na medida em que este segundo se revela com conteúdo normativo mais 

forte, e desta feita, em um modelo normativo a maior parte dos princípios 

constitucionais. Pensando-se principalmente naqueles que contêm os direitos 

fundamentais, constituem-se como “regras consistentes em proibições de lesões ou 

obrigações de prestações que são suas respectivas garantias”.  

Em outras palavras, os princípios fundamentais constitucionais orientam não 

apenas a formação da norma, como também as substâncias “relativas aos conteúdos 

das normas produzidas (ao que se deve decidir e ao que não se deve decidir), cuja 

violação gera antinomais, por comissão - ou lacunas, por omissão” (FERRAJOLI, 2012). 

Nesse sentido, tem-se ainda mais nítida a ideia de um sistema jurídico de caráter 

universal, adotado como substancial. Para melhor esclarecimento da proposta, é 

necessário aventar a questão da universalidade dos direitos fundamentais. Nesse 

sentido, a terceira tese desenvolvida repousa sua validade exatamente no critério 

universal dos direitos da pessoalidade, ou fundamentais, valendo, pois, a afirmação: “os 

direitos fundamentais tornam-se limites externos e não somente internos, aos poderes 

públicos e base normativa de uma democracia internacional[...]” (FERRAJOLI, 2011, 

p.16). 
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Finalmente, chega-se à quarta teoria, que trata exatamente da relação entre os 

direitos fundamentais e as garantias fundamentais. Em outras palavras, são os deveres 

de não violação ou de prestação de tais direitos, consubstanciando-se, os primeiros, 

nas chamadas garantias primárias; já como secundárias, encontram-se as garantias de 

reparação ou de se impor sanções por conta dos direitos violados. Seguindo a lógica 

kelseniana, o autor Cademartori e Grubba (2012) aponta que o nexo entre os direitos 

(ou expectativas) e as garantias é normativo, de caráter empírico. De toda sorte, a 

existência de lacunas ou de antinomias que impeçam a respectiva relação devem ser 

superadas pelos poderes públicos. Nesse sentido, especificamente em relação à 

proteção dos direitos humanos (conforme sua conceituação), entende-se que os 

obstáculos existentes entre os direitos e suas garantias são de origem política, já que 

tecnicamente estas são viáveis, a exemplo do Tribunal Penal Internacional 

(CADEMARTORI; GRUBBA, 2012, p. 215-220). 

Diante disso, é válida a transcrição: “entretanto, certo é que levar a sério os 

direitos humanos proclamados em nível internacional requer que mantenhamos em 

discussão os nossos níveis de vida que consentem ao Ocidente bem-estar e 

democracia por conta do resto do mundo” (FERRAJOLI, 2011, p. 42). 

Por fim, cumpre apresentar a temática da dignidade humana, incerta na teoria do 

autor garantista, relacionando com a igualdade jurídica, que funda a lisura do 

ordenamento, na medida em que tem em sua base estruturante os direitos 

fundamentais, por conta da claridade do pensamento exposto pelo autor, vale a 

transcrição do trecho: 

 

Daí o segundo fundamento axiológico dos direitos fundamentais: a égalité em 
droits (obviamente fundamentais) proclamada pelo art.1º da Déclaration de 
1789, a qual se conecta á dignidade da pessoa em duplo sentido: no sentido 
subjetivo porquê, como escreve Kant, é exatamente aquela “dignidade que 
permite” a cada um, nas relações com as outras pessoas, medir-se com cada 
uma delas e de estimar-se como seu igual”, em senso objetivo porque é através 
da garantia dos direitos da liberdade e dos direitos sociais que vem assegurada, 
com igual valor associado a todas as diferenças pessoais de identidade e com a 
redução das desigualdades materiais, a dignidade da pessoa (FERRAJOLI, 
2011, p. 105). 

 

Apesar das peculiaridades teóricas apresentadas na doutrina do autor, tem-se 



80 

 

que a dignidade ocupa lugar nesta como fundamento axiológico, fundamentando, ainda, 

nesse sentido, a ideia de igualdade jurídica, na medida em que protege as diferenças e 

reduz a desigualdade entre as pessoas. Os direitos fundamentais, ainda na concepção 

de Ferrajoli, podem ser considerados como a lei dos mais fracos. Por sua vez, estes 

demonstram um rompimento com o estado de natureza, onde se impõem os interesses 

dos mais fortes. Assim, mesmo que se transfira o conceito de estado de natureza para 

o cenário internacional, não se perderá o núcleo essencial do fundamento axiológico, 

na medida em que, como já mencionado, os Estados, anteriormente à carta de São 

Francisco, relacionavam-se por meio da imposição da lei dos mais fortes. 

É necessário, ainda, apresentar a ideia de bens fundamentais, os quais Ferrajoli 

(2011) dividem em personalíssimos, comuns e sociais. Os primeiros correspondem 

àqueles de ordem fundamental intimamente ligados à pessoa, inerentes aos direitos 

vitais desta, e relacionam-se à integridade física e psíquica da pessoa. Os bens 

comuns, ou personalíssimos universais, são aqueles pertencentes a todos de forma 

indivisível, podendo ainda ser considerados um patrimônio comum da humanidade e, 

ainda, das futuras gerações. Tratam-se, pois, dos bens que se relacionam com o meio 

ambiente ecologicamente sustentável. Já por bens sociais, entendem-se aqueles 

artificiais em sua maioria. Primeiro porque são produzidos e distribuídos pelo homem e 

convencionados como vitais. Nessa gama estão a assistência sanitária, o direito à 

alimentação, aos medicamentos, a água tratada, dentre outros (FERRAJOLI, 2011, p. 

64-73). 

Por fim, aventa-se ainda a relação entre os direitos fundamentais e a paz, ou, 

melhor dizendo, o nexo entre os direitos humanos (que, como visto, condizem com os 

direitos da pessoalidade da doutrina convencional). Nesse sentido, segue como base 

normativa o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: 

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

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

liberdade, da justiça e da paz no mundo [...]” (ONU, 1948, p. 2). 

Para Ferrajoli, todos os direitos ditos vitais se “degeneram na violência opressiva 

dos mais fortes ou na revolta dos mais fracos”. Em outra análise, o autor considera 

fundamentais todos aqueles direitos que dependem da paz para o seu florescimento, na 
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mesma medida em que sua lesão legitima o direito de resistência (BUZANELLO, 2001, 

p. 11-12). Em resumo, quanto mais pacífico e democrático o cenário analisado, seja ele 

nacional ou internacional, mais garantias terão os direitos fundamentais, em especial os 

direitos vitais da pessoalidade (FERRAJOLI, 2011, p.107). Nesse sentido, é válida a 

citação:  

 

As Nações Unidas não podem produzir ou manipular substancialmente a 
verdade fundamental; ela é um produto original, o resultado de ferozes batalhas 
entre grupos locais. A passagem para a lógica do compromisso só surgirá 
quando todas as partes se convencerem de que seus interesses serão mais 
bem atendidos através da paz e do processo de democratização (BERTRAM, 
1995 apud EVERINGHAM, 2002, p. 169). 

 

Confirma-se, pois, a proposição inicial no sentido de que a paz consubstancia-se 

como piso cívico necessário ao desenvolvimento e manutenção dos direitos da 

pessoalidade. 

No derradeiro e seguinte capítulo, tal proposição será mais bem analisada, 

passando-se a perscrutar também as hipóteses jurídicas capazes de conformar um 

sistema jurídico internacional apto à realização dos direitos da pessoalidade. 

Conforme já abordado acima, Ferrajoli (2011) preocupa-se com a instituição de 

uma teoria de direitos fundamentais que seja neutra o suficiente para resguardar as 

emanações culturais de cada povo, sem que se perca, obviamente, a essencialidade de 

tais direitos. Do mesmo modo, ao se preocupar com a validação de tal hipótese, este 

trabalho encontra a necessidade de apresentar a ideia proposta na Declaração dos 

Direitos Humanos do Mundo Mulçumano, demonstrando que a teoria de 

fundamentalidade de tais direitos não se limita apenas ao Ocidente, mas apresenta-se 

também na atuação do Direito considerado no mundo islâmico. Nesse sentido, 

 

A Declaração Universal Islâmica dos Direitos Humanos, cujo campo de 
incidência abarca todos os homens e mulheres da comunidade islâmica 
mundial (Ummah Islamia), reverbera os direitos humanos revelados por Deus 
por meio do Direito muçulmano (Shari´a) e os deveres a eles correspondentes, 
dilucidam as Notas Explicativas do mencionado ato internacional, em seus itens 
1 e 2.35 Do ponto de vista da DUIDH os direitos humanos se condicionam aos 
contornos delineados pelo Shari´a e deste dimanam o fundamento para a 
condenação criminal do indivíduo.36 o tratamento justo e generoso a ser 
conferido aos trabalhadores,37 o direito e o dever de se socorrer dos remédios 
legais para a defesa contra lesões ou danos pessoais injustificados,38 os 
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temperamentos ao direito à vida, à integridade física e à liberdade lato sensu39 
(gênero no qual se encartam as liberdades física, cultural, econômica e 
política;40 incluindo-se a liberdade de crença, pensamento, expressão;41 
informação;42 residência e locomoção)43 e a moldura a que se circunscrevem 
os direitos à subsistência,44 ao exercício de atividades econômicas,45 à 
distribuição de renda,46 ao casamento, a constituir família e a criar filhos em 
sintonia com sua religião, tradição e cultura,47 além dos direitos da esposa 
viver na residência onde mora o marido,48 ser municiada de meios de 
subsistência não-inferiores ao do marido (inclusive enquanto aguarda o 
divórcio),49 ao divórcio,50 à herança51 e à confidencialidade das informações 
do conhecimento do marido ou ex-marido, cuja revelação seja deletéria aos 
interesses da esposa ou ex-esposa (dever equivalente possui a consorte ou ex-
consorte em relação ao esposo ou ex-esposo). A DUIDH reverencia os 
interesses comunitários, ao abranger seja o direito e dever de cada indivíduo 
lutar pelo respeito aos direitos de quaisquer outras pessoas e da comunidade 
(art. 4o., alínea "c"), seja a proibição das atividades econômicas e dos meios de 
produção contrariarem os interesses da comunidade (art. 15, alíneas "e" e "g"). 
Por outro lado, a DUIDH ressalta o dever da comunidade quer fomentar 
condições para o pleno desenvolvimento da personalidade humana (art. 14, 
alínea "b"), quer assistir pessoas temporária ou permanentemente 
incapacitadas (art. 18, 2a. parte). No tocante ao direito à (e ao dever de) 
resistência, a Declaração Universal Islâmica dos Direitos Humanos agasalha 
não só o direito a (e o dever de) desobedecer a comandos afrontosos ao Direito 
muçulmano (art. 4o., "e"), como também o direito a (e o dever de) protestar e 
lutar contra a opressão, mesmo se emanada de altas autoridades estatais (art. 
12, alínea "c") (FROTA, 2006). 
 

O rol acima se apresenta apenas de forma exemplificativa, existindo outros 

direitos a serem cotejados pelas declarações de direitos no mundo islâmico, como a 

Declaração do Cairo sobre Direitos Humanos no Islâ, que, dentre outros, assegura a 

igualdade e o devido processo legal, especialmente no tocante à proteção de direitos 

fundamentais. 

Tais considerações se apresentam de forma a demonstrar que, em que pese as 

diferenças culturais, e ainda o princípio de autodeterminação dos povos, é possível a 

instituição de regras de direito internacional, corporificadas em uma constituição 

mundial única, haja vista a essencialidade dos respectivos direitos da pessoalidade, os 

quais trajetam sob a órbita do núcleo essencial do ordenamento internacional, que não 

é outro senão a pessoa. Igualmente, tendo-se desenvolvido os principais conceitos 

acerca da soberania como e também acerca da pessoa e seus direitos vitais, este 

trabalho tem amadurecimento necessário para que se possa tratar do problema da 

internacionalização de tais direitos e, ainda, da manutenção destes no cenário 

internacional, o que se fará no capítulo que segue. 



 

4 POR UM SISTEMA DE GARANTIAS 

 

 

Nesta última seção, pretende-se apresentar algumas das pretensões doutrinárias 

acerca da internacionalização dos direitos fundamentais da pessoalidade, analisando-

se, para tanto, a ideia garantista de Ferrajoli (2002) e abordando-se, ainda, as 

proposições necessárias para a exploração do tema. 

As elaborações teóricas abaixo apresentadas esteiam-se ora em pontos da 

dogmática jurídica, ora em proposições neoconstitucionalistas, ora na filosofia política. 

Enfim, não é possível adotar uma corrente fundamental como pilar único para a 

construção de um cenário jurídico internacional capaz de dar eficácia aos direitos da 

pessoalidade.  

Da mesma forma, é necessário ponderar que a ideia a ser desenvolvida, ou 

melhor, as teorias abaixo apresentadas, têm apenas o objetivo de demonstrar a 

possibilidade da unificação de um sistema constitucional que perpassa as fronteiras dos 

Estados, construído por e para os direitos fundamentais, ou humanos, ou da 

pessoalidade.  

Não é o objetivo aqui apontar soluções econômicas e/ou políticas de ordem 

técnica, já que estas, apesar da necessidade de encontrarem-se alinhadas ao discurso 

jurídico, desse não fazem parte, e, portanto, não se tem a pretensão de deduzi-las. 

Também não é objeto do presente encerrar a discussão sobre o tema, mas, sim, de 

forma despretensiosa, apresentar, como dito, as premissas formuladas que indicam a 

possibilidade de tal unificação. 

 

 

4.1 ALGUMAS PALAVRAS SOBRE GARANTISMO 

 

 

Garantismo foi uma tese construída por Ferrajoli (2002) e consubstanciada 

primeiramente na obra “Razão e Direito: Teoria do Garantismo Penal”. Em termos 

gerais, o garantismo pode ser definido como um sistema de direito proposto a estipular
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limites aos poderes públicos e civis em proteção aos direitos fundamentais, 

considerados, conforme a teoria acima brevemente exposta (direitos humanos, civis e 

políticos), com especial ênfase nos direitos de liberdade (FERRAJOLI, 2002, p. 683-

684). É, como o próprio autor se refere, “um parâmetro de racionalidade” (FERRAJOLI, 

2002, p. 680).  

Preocupando-se com a estrutura normativa do Estado Constitucional de Direito, 

a referida teoria apresenta, usando para tanto o Direito Penal como molde, a ideia de 

uma estrutura normativa, calcada na legalidade e capaz de garantir a máxima liberdade 

do indivíduo com o mínimo de poderio estatal, mantendo-se, contudo, a ordem jurídica 

equilibrada. Aliás, não apenas a ordem jurídica, como a ordem social também. O 

jusfilósofo utiliza-se do Direito Penal como cenário para a apresentação de sua teoria. 

Não por acaso, muito embora não seja considerado um penalista, escolhe esta divisão 

teórica do Direito por ser a que mais problematiza o antagonismo entre liberdade 

individual e poder estatal: 

 

[...] "garantismo" designa um modelo normativo de direito: precisamente, no que 
diz respeito ao direito penal, o modelo de "estrita legalidade” do próprio do 
Estado de direito, que sob o plano epistemológico se caracteriza como um 
sistema cognitivo ou de poder mínimo, sob o plano político se caracteriza como 
uma técnica de tutela idônea a minimizar a violência e a máxima liberdade e, 
sob o plano jurídico, como um sistema de vínculos impostos à função punitiva 
do Estado em garantia dos direitos dos cidadãos. É, consequentemente, 
"garantista" todo sistema penal que se conforma normativamente com tal 
modelo e que o satisfaz efetivamente (FERRAJOLI, 2002, p. 684). 

 

Em tempo, tem-se que as considerações brevemente tecidas sobre a gênese da 

teoria apenas o são por questão de conformação teórica, esperando-se familiarizar-se o 

leitor com os termos centrais desta para posteriormente apresentar sua aplicação como 

elemento facilitador da eficácia dos direitos da pessoalidade no plano internacional. 

Retomando Ferrajoli (2002), este, ao adotar uma concepção ponderada sobre o 

problema do Direito Penal enquanto expressão de poder do Estado, entende por bem 

refutar as teses abolicionistas (PASSETTI, 1999, p. 61)8, bem como aquelas de origem 

                                                 
8 O abolicionismo penal é uma vertente libertária que investe na crítica à punição e que encontrou, no 
século XX, soluções livres de utopias, presentificando a atuação. Obteve ressonâncias a partir da II 
Guerra Mundial para acuar o direito penal e questionar os princípios de uma sociabilidade autoritária 
pautada na centralidade de poder. Pretende discutir a discursividade penalizadora ancorada numa 
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maximalista (FERRAJOLI, 2002, p. 84)9. Da mesma forma, formula antíteses em 

relação a tais teorias e apresenta seu garantismo como padrão de racionalidade, justiça 

e legitimidade da intervenção punitiva. Para tanto, formula dez axiomas, ou ainda dez 

princípios que regerão a aplicação do Direito Penal e Processual Pena, e, portanto, são 

ligados à pena: Nulla poena sine crimine; Nullum crimem sine lege; Nulla Lex poenalis 

sine necessiate. Ligados ao crime: Nulla necessitas sine injuria; Nulla injuria sine 

actione; Nulla actio sine culpa. Ligados ao processo:  Nulla culpa sine judicio; Nulla 

acusatio sine accusacione; Nulla accusatio sine probation; Nulla probatio sine 

defensione.  

Não é possível tratar de cada um dos princípios garantistas de forma 

pormenorizada nesta seção. Do mesmo modo, não o presente trabalho não tem por 

objetivo ou pretensão tratar do objeto do direito penal na teoria garantista.  

Assim, com as devidas ressalvas realizadas, sem qualquer ideia de se esgotar a 

matéria, e com o fito exclusivo de situar o leitor, caso este queira se aprofundar no 

estudo, passa-se a construir um breve esboço em relação aos axiomas acima citados. 

É possível encontrar correspondências dos axiomas acima respectivamente com: 

o Princípio da retributividade, para o qual a pena é consequência do crime; o Princípio 

da Legalidade; o Princípio da Necessidade, para o qual o Direito Penal é a ultima ratio, 

devendo ser aplicado quando mais nenhum outro sistema de direito se mostre capaz à 

tutela do bem jurídico fundamental; o Princípio da Lesividade, em que pune-se as 

condutas que tenham o condão de lesar um bem jurídico de terceiro; é uma garantia em 

relação ao direito penal do autor; não se pune por conta de uma característica 

intrínseca do indivíduo (como exemplo, a contravenção de vadiagem ou medicância, 

existente no artigo 14, II da Lei de Contravenções Penais (BRASIL,1941)10); o Princípio 

                                                                                                                                                              
profusão de reformas que atestam e publicizam a inoperância da melhor punição e de seus efeitos 
disciplinares e de controle, segundo o fluxo contrário ao do "ruim com, pior sem".  
9 Ao contrário, o modelo de direito penal máximo, quer dizer, incondicionado e ilimitado, é o que se 
caracteriza, além de sua excessiva severidade, pela incerteza e imprevisibilidade das condenações e das 
penas e que, consequentemente, configura-se como um sistema de poder não controlável racionalmente 
em face da ausência de parâmetros certos e racionais de convalidação e anulação. 
10 Art. 14. Presumem-se perigosos, além dos indivíduos a que se referem os ns. I e II do art. 78 do 
Código Penal: 
 I – O condenado por motivo de contravenção cometido, em estado de embriaguez pelo álcool ou 
substância de efeitos análogos, quando habitual a embriaguez; 
II – O condenado por vadiagem ou mendicância;  
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da Materialidade; o Princípio da Responsabilidade Penal; s Princípios Processuais, ou 

axiomas processuais, os quais dizem respeito ao devido processo legal. O primeiro 

trata da jurisdicionariedade, na medida em que o acusado tem o direito de ver a 

jurisdição agir, ou seja, que um Juiz competente entregue o direito ao caso concreto; o 

segundo trata do princípio acusatório, separando-se o Juiz do caso da acusação; o 

terceiro, do princípio do ônus da prova, ou ainda, uma dimensão do princípio da 

inocência, cabendo o ônus da prova à acusação; por fim, resta o Princípio do 

Contraditório e Ampla Defesa, ou seja, o direito de estar na relação processual e nesta 

utilizar-se de todos os meios possíveis para a defesa.   

Em que pese este trabalho não se preocupar com as implicações da teoria 

garantista na esfera penal, faz-se interessante uma análise mais aprofundada acerca 

do axioma que declara Nulla necessitas sine injuria. Conforme disposto acima, a ideia 

garantista repousa na necessidade de resguardar os indivíduos em suas 

peculiaridades. No âmbito penal, o princípio em comento busca coibir a repercussão de 

atividades lesivas aos bens jurídicos considerados para a tutela do direito penal, não se 

punindo, pois, este ou aquele indivíduo por uma condição que lhe é intrínseca ou 

peculiar. Porém, pune-se a conduta ou tentativa do agente que lese um bem jurídico 

nesse particular. 

Como exemplo do chamado direito penal do autor, ou seja, aquele que prevê 

punição para o indivíduo por conta de uma condição peculiar sua, cita-se as legislações 

repressoras que criminalizam ou criminalizaram a homossexualidade (RIBEIRO, 2010, 

p. 509)11. Tal aspecto garantista demonstra a preocupação do sistema em relação à 

substancialidade da norma e não apenas em relação a sua noção de validade enquanto 

                                                 
11 Os Códigos da Suíça, da Áustria e da Alemanha ainda hoje punem a homossexualidade como um 
delito, em qualquer condição que seja praticado. O projeto de reforma da legislação penal da Itália, de 
1927, em seu artigo 528, dizia: "aquele que, fora dos casos previstos nos artigos de 519 a 521, pratica 
atos de libidinagem, com pessoas do mesmo sexo, ou se presta à prática de tais atos, é punido, se do 
fato resultar escândalo público, com seis meses a três anos de prisão. A pena será de um a cinco anos 
se o culpado, sendo maior de vinte anos, praticar o ato com menor de vinte ou se o ato for praticado 
habitualmente ou com fim de lucro". Felizmente esse artigo não figura no Código Penal Italiano, de 1930. 
Nota: O aresto acima fora retirado de um artigo redigido na década de trinta e faz parte da revista 
identificada nas referências, como curiosidade histórica; outrossim, as informações acima contidas não 
correspondem à realidade coeva.  
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emitida por órgão competente, conforme o conceito paleopositivista12. É com esta 

atividade de garantia, que o sistema refuta a possibilidade de “desclassificação” de uma 

classe de pessoas, como o ocorrido na segunda guerra mundial, conforme bem 

ponderou Arendt (2013, p. 300): 

 

Com o surgimento das minorias na Europa oriental e meridional e com a 
incursão dos povos sem Estado na Europa central e ocidental, um elemento de 
desintegração completamente novo foi introduzido na Europa do após-guerra. A 
desnacionalização tornou-se uma poderosa arma da política totalitária, e a 
incapacidade constitucional dos Estados-nações europeus de proteger os 
direitos humanos dos que haviam perdido os seus direitos nacionais permitiu 
aos governos opressores impor a sua escala de valores até mesmo sobre os 
países oponentes. Aqueles a quem haviam escolhido como refugo da terra — 
judeus, trotskistas etc. — eram realmente recebidos como o refugo da terra em 
toda parte; aqueles a quem a perseguição havia chamado de indesejáveis 
tornavam-se de fato os indésirables da Europa. O jornal oficial da SS, o 
Schwartze Korps, disse explicitamente em 1938 que, se o mundo ainda não 
estava convencido de que os judeus eram o refugo da terra, iria convencer-se 
tão logo, transformados em mendigos sem identificação, sem nacionalidade, 
sem dinheiro e sem passaporte, esses judeus começassem a atormentá-los em 
suas fronteiras.  

 

À frente será abordada com mais profundidade a ideia de substancialismo. Por 

enquanto, no escopo de manter-se a coesão neste trabalho, continua-se a delimitação 

da tese juspositiva de Ferrajoli.  

Um interessante aspecto acerca da teoria garantista de Ferrajoli é sua 

característica “metateórica”. Propõe-se então uma separação entre moral e direito, 

estabelecendo-se assim, um conceito normativo de direito. Tal consideração torna-se 

extremamente interessante ao se somar à temática de internacionalização de direitos, o 

alcance destes levando-se em consideração a culturalidade de cada país, nesse 

sentido, Ferrajoli (2002, p. 683) busca uma teoria normativa “neutra”, ou descritiva, no 

sentido de respeitar-se tais diferenças, de toda sorte, o tema em questão será mais a 

frente melhor esclarecido.  

                                                 
12 Ferrajoli utiliza a expressão paleo-juspositivistas para definir aqueles que compreendem a validade da 
norma jurídica em seu aspecto formal, ou seja, enquanto produzida por órgão competente, respeitando-
se as etapas procedimentais previstas e, conformada a uma norma fundamental; de tal sorte, referida 
concepção ignora a necessidade da substancialidade da norma. FERRAJOLI, Ibidem, p. 15.  
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Para Ferrajoli (2002), a separação aduzida é necessária para que se afaste a 

ideia conformadora de um sistema pautado em um interesse dominante, interesse que 

se distingue do ponto de vista democrático substancial de legitimação. Nesse sentido, 

 

Apenas o reconhecimento da divergência - insuperável porque ligada à 
estrutura deôntica das normas - entre normatividade e efetividade permite, 
precisamente, impostar análises dos fenômenos jurídicos, evitando a dúplice 
falácia, naturalista e normativa, da assunção dos fatos como valores ou, ao 
contrário, dos valores como fatos. Esta dúplice falácia está na base de muitas 
regressões ideológicas que caracterizam a história da cultura não apenas penal 
mas, inclusive, e em geral, jurídica: seja das filosofias da justiça, porquanto 
concernentes à relação entre ser e dever ser do direito e por isso o problema da 
justificação externa ou política; seja das teorias do direito, porquanto 
concernentes à relação entre ser e dever ser no direito e por isso o problema da 
validade interna ou jurídica (FERRAJOLI, 2002, p. 685). 

 

A preocupação da garantia em si é, em verdade, garantir, com o perdão da 

redundância, que os modelos teóricos de proteção de fato alcancem efetividade no 

plano operacional. Ou ainda, nas palavras do autor: “Neste sentido, a palavra 

garantismo exprime uma aproximação teórica que mantêm separados o "ser" e o "dever 

ser" no direito [...]”. 

Desta feita, tem-se por prioridade ultrapassar a concepção juspositivista clássica, 

ou, como já disposto a concepção paleopositivista, propondo-se uma visão crítica da 

teoria do Direito, substituindo-se a contemplação passiva da norma (considerada válida 

pela dogmática jurídica na medida em que formatada por órgão competente) por outra 

que considere a substância desta.  Nessa toada o sistema deve se desenvolver de 

forma que os princípios constitucionais, ou substanciais, permeiem toda a aplicação do 

próprio sistema de direito em si.  

É necessário também questionar-se acerca do elemento de validade de um 

sistema que se pauta por uma expectativa garantista; tal princípio parte da ideia 

democrática de direito, assim, as instituições fundadoras do Estado de Direito devem 

buscar sua validade ex parte populi, ou seja, conforma-se na expectativa daqueles para 

a qual a Lei é direcionada e aplicado e, não conforme o ponto de vista político interno, 

ou ex parte principis. Em resumo, o garantimos apoia-se no ponto de vista do povo, no 

direito do povo, desta feita, as instituições políticas devem se conformar a tal interesse 

e, não o contrário (FERRAJOLI, 2002, p. 685).  
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Ainda é possível afirmar que, sobre o viés garantista, o Estado de Direito não é 

aquele simplesmente regido por certo compêndio de normas, necessário que o princípio 

da legalidade posto seja também substancial; pensando-se na ideia garantista como 

instrumento de legitimação, possível apresentar a ideia de um Estado de Direito, “de 

fato”, ou de uma democracia constitucional, expressa da seguinte forma por Ferrajoli 

(2012, p. 8):  

 

Disso resulta uma redefinição da democracia constitucional como sistema 
jurídico articulado sobre duas dimensões: a dimensão formal, fundada no 
exercício dos direitos de autonomia, seja esta política ou civil, e a dimensão 
substancial, fundada na tutela dos direitos de liberdade e na satisfação dos 
direitos sociais. Por outro lado, consistindo os direitos de autonomia em direitos-
poder, seu exercício, ou melhor as normas e as situações dele resultantes, é 
sempre de grau subordinado, como se verá no § 5.2 ao nível normativo, 
geralmente constitucional, no qual se situam tais direitos, juntamente com os 
demais direitos fundamentais. 

 

Nesse sentido, afirma-se que e, quem que pese a necessidade de conformar-se 

o sistema jurídico ao ponto de vista ex parte principis ainda assim, a vontade da maioria 

não pode ser suficiente a justificar a subsunção dos direitos de liberdade aos de 

autonomia; assim, não pode a participação política soterrar os direitos da pessoalidade, 

não é possível, pois, que a maioria decida que determinada pessoa deva morrer, ou 

que esta seja tolhida em seu direito de expressão ou proibida de exercer este ou aquele 

trabalho, a substancialidade da norma reside, pois, na própria subsunção desta aos 

direitos fundamentais (FERRAJOLI, 2002, p. 690). 

Trata-se, pois, de um constitucionalismo que atende ao interesse popular, ou, 

melhor dizendo, conservando-se os direitos de liberdade substanciais, em detrimento 

do interesse interno do Estado, contudo, cuidando-se, de toda sorte para que a validade 

da norma repouse em seu conteúdo substancial. 

Ferrajoli estrutura seu constitucionalismo garantista em três significados: 

Enquanto modelo de direito se configura como um sistema de limites impostos em uma 

constituição rígida, ou, em outras palavras, transforma em cláusulas pétreas aqueles 

princípios substanciais de proteção dos direitos fundamentais, submetendo toda 

produção legislativa, ou ainda, toda atuação estatal a este conteúdo substancial; 

enquanto teoria do direito, admite a “ a existência de normas vigentes porque em 
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conformidade com a normas procedimentais sobre a sua formação e, todavia, inválidas 

porque incompatíveis com as normas substanciais de sobre sua produção. E, 

finalmente como filosofia e teoria política, especifica uma democracia substancial, 

articulada sobre as diversas dimensões de direitos fundamentais, na opinião do autor, 

historicamente conquistados (FERRAJOLI, 2012, p. 8-10). 

Na concepção garantista a chamada “onipotência” da maioria e a liberdade de 

mercado como nova ordem de organização de mercado representam lesão à ideia de 

democracia substancial e consequente enfraquecimento da eficácia dos direitos de 

liberdade. 

Pormenorizando acerca do conceito constitucionalista: 

 

Graças a sujeição ao direito da produção do próprio direito, é justamente o 
“dever ser” do direito e não só o seu “ser” – o seu modelo normativo e não 
somente a sua existência, as escolhas substanciais que presidem a sua 
produção e não só as suas formas de produção – que foi positivado como o 
direito sobre o direito, destinado a limitar o conteúdo das leis aos princípios 
constitucionais. Ao mesmo tempo esta dupla positivização – do ser do direito e 
do seu dever se jurídico – equivale a uma integração e a um alargamento do 
Estado de direito, sendo o legislador não mais onipotente, mas subordinado 
também este às normas constitucionais, não somente quanto as formas de 
produção jurídica, mas também quanto aos conteúdos normativos produzidos 
(FERRAJOLI, 2012, p. 17). 

 

Ferrajoli (2012) preocupa-se, de forma muito acentuada, com a separação do 

direito do campo da moral, ou dos valores, exatamente por conta do risco em fazer-se 

introduzir no ordenamento valores unidimensionais, ou ainda, que se estabelece 

valoração em contraste com a teoria proposta acerca dos bens jurídicos fundamentais 

que, assim o são, justamento por conta de seu caráter universal. Por isso foge de 

conceitos valorativos como os que remetem a justiça ou injustiça, exatamente por 

considerar que ao se combinar a esfera jurídica com a moral, corre-se o risco de 

permear o sistema de direito com interesses e pontos de vistas próprios internos do 

legislador, ilegítimos, pois, quando se trata da tutela dos direitos de outrem. 

Exemplo interessante ao qual remete o autor é o caso do aborto; em que pese 

tecer-se uma teoria moral, iniciado pelo próprio conceito moral de pessoa, admite a 

possibilidade do aborto apenas quando o feto não tem ainda capacidade para ser 

pessoa; concorda que, em sendo a tese moral, ou seja, valorativa, outras poderão 
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compartilhar o mesmo espaço teórico; igualmente, o que não se torna possível é que o 

direito venha a atuar através de uma tese moral, punindo a prática do aborto 

(FERRAJOLI, 2012, p. 22). 

Ao eleger a temática dos direitos fundamentais, elege-se, também, o direito, a 

exemplo do ideal kantiano de paz, como instrumento garantista, instrumento que pode e 

deve ser somado a outros de ordem técnica e política. 

A necessidade de separação entre a ideia de um direito moral como fim em si é 

necessária como aporte de tal concepção garantista que pretende enquanto técnica 

tutelar os mais diversos interesses, repousando, talvez aqui, outro critério de 

universalidade, ma medida em que se propõe, inclusive, respeitar-se a peculiaridades 

culturais diversas:  

 

De fato, dizer que “direito” por força desta positivização é somente o justo(ou 
moral), sendo a sua moralidade um conotação do seu “conceito”, e que o direito 
justo (ou moral) é aquele expresso pelas nossas constituições, equivale, como 
já disse, a um misto de jusnaturalismo e de legalismo ético; o qual por um lado 
compromete as conotações liberais e laicas do paradigma constitucional e, por 
outro lado, traz o risco de transformá-lo em um “fundamentalismo humanitário” – 
a expressão é de Danilo Zolo- intolerante em relação às diversas morais e 
culturais e, portanto, o risco de potencializar, como de resto aconteceu e está 
acontecendo, os seus valores imperialísticos como fator de desencontro e não 
de encontro entre civilizações” (FERRAJOLI, 2012, p. 28-29). 

 

Nesse sentido, é de fundamental importância para o desenvolvimento de uma 

teoria capaz de sustentar um sistema jurídico de proteção internacional considerar o 

princípio que barra a concepção majoritária, ou ainda, o empoderamento da maioria em 

detrimento dos direitos das minorias.  

Em que pese à existência de uma ideia de racionalidade comunicativa como 

fundamento de validade e existência da norma conformadora de um sistema, ou ainda, 

para citar Habermas que vincula a validade do conteúdo material das normas ao 

resultado do debate, do discurso, formando-se, através de conexões de comunicativas 

uma vontade racional que estará qualificada a decidir se dada norma tem o condão de 

ser estruturada juridicamente (ou seja, uma conduta prescritiva ou um dever ser, cuja 

desobediência acarreta uma sanção). Ou seja: [...] “são válidas as normas de ação às 
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quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de 

participantes de discursos racionais” (HABERMAS, 1997, p. 142). 

Importante esclarecer que para Habermas (1997), o “mundo da vida”, se constrói 

na interação do discurso racional, de forma que aqueles ditos particulares apenas 

alcançam representação neste mundo da vida, ou, nesta interação com a pluralidade 

dos outros, revelando-se aqui a ideia de pessoa enquanto realização, desta feita, 

percebe-se neste ideal uma construção normativa calcada da teoria comunicativa, ou 

de interação (HABERMAS, 2000, p. 452-453).   

Ferrajoli (2002), ao seu turno, exaspera o princípio democrático a outro nível, 

para ele, são democráticos os vínculos e limites impostos à própria maioria, vínculos 

estes calcados, obviamente, nos direitos fundamentais: 

 

No meu entender esses limites e vínculos são, a sua vez, democráticos, pois 
consistem em direitos fundamentais, isto é, direito de todos, e se referem, 
portanto ao povo em sentido bem mais direto e consistente – como o conjunto 
de pessoas de carne e osso que o compõem- de quanto não o faça a própria 
representação política. São contra-poderes, fragmentos de soberania popular 
em relação a todos e a cada um, em ausência dos quais a própria democracia, 
como as trágicas experiências do século XX nos ensinaram, pode ser destruída 
pelas maiorias contingentes. 

 

Este é o ponto teórico ideal para que se dê continuidade ao presente trabalho, no 

escopo de analisar as interações teóricas capazes de sustentar um sistema de 

proteção, principalmente no que tange às implicações do instituto da soberania. 

Contudo, não é possível continuar o desenvolvimento a que se propõe sem que 

se trace um paralelo entre a proposição de Ferrajoli em antagonismo à teoria 

comunicativa de Habermas, na medida em que a primeira considera um modelo fático 

ou ainda, pensa a aplicação do direito em sua concepção de efetividade, leva em 

consideração, pois, a realidade situacional de um sistema de jurídico político; enquanto 

a segunda, apresenta um modelo teórico que se propõe a apresentar uma 

fundamentação de um modelo filosófico possível, mas não necessariamente 

pontualmente existente. 

Dispostas tais considerações acerca do modelo garantista, faz-se necessário 

continuar a exposição de forma a acoplar as considerações até o momento tecidas com 
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um modelo de sistema capaz de tutelar os direitos da pessoalidade no cenário 

internacional. 

 

 

4.2 POR UMA CONSTITUIÇÃO COSMOPOLITA 

 

 

Do todo disposto até o momento, percebe-se que a ideia de uma constituição 

democrática substancial consiste-se basicamente em um garante dos direitos daqueles 

considerados hipossuficientes quando contrastados com os sistemas de poder, sejam 

estes estatais ou econômicos, nacionais ou não: 

Disso resulta uma teoria da democracia como sistema jurídico e político 

articulado sobre quatro dimensões, correspondentes às garantias de diversas classes 

de direito constitucionalmente estabelecidos – os direitos políticos, os direitos civis, os 

direitos de liberdade e os direitos sociais – que equivalem não somente a “valores 

objetivos”, mas também a conquistas historicamente determinadas, resultado das lutas 

e revoluções de muitas gerações, e vínculos a todos os poderes, inclusive os poderes 

privados, a todos os níveis normativos, inclusive aos níveis supranacionais e àquele 

internacional; a tutela dos bens fundamentais, além dos direitos fundamentais 

(FERRAJOLI, 2002, p. 693). 

Ferrajoli anuncia a necessidade de um constitucionalismo de direito 

internacional, inclusive no sentido de se proteger os chamados bens comuns, 

universais, e dá como exemplo de tal necessidade as catástrofes climáticas que 

assolam o planeta: 

 

É em primeiro lugar necessário – sob base do reconhecimento do caráter de 
poderes privados, mais do que de liberdades, dos direitos de iniciativa e de 
autonomia empresarial – o desenvolvimento, em garantia dos bens comuns, de 
um constitucionalismo de direito privado, isto é de um sistema constitucional de 
regras, de limites, de vínculos e de controles supraordenado a tais poderes 
econômicos privados, além de sê-lo aos poderes políticos, e dirigido a 
disciplinar-lhes o exercício[...] É necessário, em segundo lugar, o 
desenvolvimento de um constitucionalismo de direito internacional. Mesmo 
porque as agressões aos bens comuns do ambiente – o aquecimento climático, 
a poluição do ar e dos mares, a redução da biodiversidade e a destruição de 



94 

 

muitas espécies animais e vegetais – tem já assumido um caráter planetário, 
exigindo a introdução de normas, limites, vínculos, controles, funções e 
instituições de garantia por sua vez em nível planetário (FERRAJOLI, 2011. p. 
70-71). 

 

Instituindo-se, pois, o que na concepção de Ferrajoli trata-se de um Estado de 

Direito planetário, ou seja, a estipulação de limites e vínculos legais, alçando a 

categoria de bens públicos o próprio eco sistema planetário. 

Além disso, Ferrajoli propõe-se a um constitucionalismo pensado, em suas 

palavras, através de limites e vínculos traduzidos, pois, nos direitos fundamentais, 

direitos estes que apresentam um alcance erga omnes, “e se referem, portanto, ao 

povo em um sentido bem mais direto e consistente – como o conjunto de pessoas de 

carne e osso que o compõem [...]” (FERRAJOLI, 2011, p. 73).  

Desta forma, e no escopo de garantir-se a própria democracia, tem-se que nem 

mesmo pela força da maioria tais limites e vínculos serão derrubados. Em outras 

palavras, os direitos fundamentais, ou pelo menos aqueles com carga vital ao Homem, 

encontram-se na esfera do indisponível, impossíveis de serem suprimidos ante suas 

características universais (ao contrário, tem-se os direitos patrimoniais, que são 

desiguais e disponíveis). De toda sorte, será universal, como já dantes abordado, 

comum a todos e inerentes a cada um, verificando-se nestes, como maior expoente, os 

denominados direitos da pessoalidade (FERRAJOLI, 2012, p. 74-75).  

Acerca de tais aporias, o próprio autor indica que não entende pela rigidez 

absoluta dos direitos fundamentais, apenas, repete-se, em relação àqueles de ordem 

vital, confirmando-se a ideia dos direitos fundamentais como garantes da própria 

condição humana e da democracia em si. 

Em continuidade, e adentrando-se a ideia de um sistema de direito internacional, 

ou de um sistema democrático internacional, faz-se interessante trazer à baila um 

conceito fundador, por assim dizer, da ideia de povo. Segundo Ferrajoli (2012, p. 81): 

 
[...] E um povo (o mítico demos) no meu entender, não existe como sujeito 
unitário preexistente à Constituição, mas é gerado pela própria Constituição 
enquanto pacto de convivência com o qual se estipula a igualdade nos direitos 
fundamentais, e portanto a igual identidade e dignidade de cada um dos seus 
membros como pessoas e como cidadãos. 
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Tal conceito é de extrema valia para o sistema unitário que se quer inaugurar. É 

possível imaginar, portanto, que ao mesmo tempo em que se promulga uma 

Constituição mundial, nasce o conceito jurídico- positivado de humanidade. Instituto 

próximo ao que Kant idealiza em seu direito cosmopolita, “o direito dos cidadãos do 

mundo” um mundo unido sobre um pacto de civilidade, assim, tanto Estados quanto as 

pessoas encontram-se como membros desta sociedade cosmopolita, ou ainda, desta 

comunidade ética, tida por humanidade, definida, por sua vez, como a união livre 

daqueles que partilham do mesmo ideal cívico que para os fins do presente, pode ser 

concebido no imperativo da paz e do desenvolvimento comum (NOUR, 2008, p. 55 e 

59). 

Obviamente a consubstanciação de um modelo democrático global apresenta 

uma série de percalços para sua realização, alguns apontados por críticos de Ferrajoli, 

especialmente no que tange ao risco do desbaratamento do Estado nacional em prol de 

uma estrutura internacional, principalmente no que tange ao enfraquecimento da 

soberania destes e consequentemente também o da tutela dos direitos fundamentais 

(FERRAJOLI, 2012, p. 87). 

Admitindo-se tal situação, demonstra-se realmente que a instituição de uma 

Constituição global como projeto imediato é algo improvável, contudo, contemporiza 

Ferrajoli (2012, p. 87): 

 

Mas a hipótese em tempos longos mais irreal é que a realidade possa 
permanecer por muito tempo assim como está, sem que a crescente 
desigualdade, a fome e a miséria da grande maioria da população do planeta, 
em contraste antes de tudo com a conclamadas cartas internacionais de 
direitos, não provoquem um futuro de guerras, de revoltas, de violência e de 
terrorismos ao ponto de acabar com as nossas próprias democracias e com os 
nossos tranquilos níveis de vida.  

 

Felizmente, ao menos o projeto teórico de formação desta comunidade 

cosmopolita parece encontrar-se em pleno desenvolvimento, especialmente no que 

tange à Declaração dos Direitos do Homem, pensada em sua essência como 

fundamento jurídico internacional que funda a ordem civil no cenário externo.  

De toda sorte, os empecilhos para a concretização desta conjugação jurídica em 

uma norma constitucional única apresentam mais percalços políticos do que jurídicos. 
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Notadamente ainda paira sobre as economias mundiais a necessidade de centralização 

de poder, de forma que o próprio Estado Nacional sucumbe anteprojetos dos 

oligopólios particulares.  

Obviamente o comércio, principalmente o ultramar, revelou-se como fonte de 

integração e contribuiu imensamente com a expansão de um estado jurídico para além 

das fronteiras estatais, estabelecendo regras gerais e válidas em vários países, regras 

estas de conteúdo comercial-econômico. Neste fanal, ainda, encontram os particulares, 

na contemporaneidade, mecanismos para o desvelo de seus intentos econômicos 

transnacionais sem que necessariamente o Estado atue como regulador, a exemplo do 

uso dos chamados INCOTERMS (CRUZ, 2011, p. 41-42) para o embarque e 

desembarque de containers, características de uma nova Lex mercatória, 

eminentemente transnacional (CRUZ, 2011, p. 23-25).  Para que o leitor não se perca, 

o fenômeno da transnacionalidade pode ser descrito como “o novo contexto mundial, 

surgido principalmente a partir da intensificação do pós-guerra, caracterizado – 

especialmente – pela desterritorialização, expansão capitalista, enfraquecimento da 

soberania e emergência de ordenamento jurídico gerado à margem do monopólio 

estatal” (CRUZ, 2011, p 17). 

Ainda, acerca da ideia de enfraquecimento da soberania, talvez a correta 

extensão de tal conceito seria, como define Giddens (1991), um “empurra e puxa”, de 

forma que: “a ação planejada entre países a respeito de algumas coisas diminui a 

soberania individual das nações envolvidas, embora ao combinar seu poder de outras 

maneiras, ela aumenta sua influência dentro do sistema de estados” (GIDDENS, 1991, 

p. 68). 

De toda sorte, em que pese a abertura possibilitada pelo desenvolvimento de um 

sistema capitalista, hoje conhecido como transnacional, para uma ordenação jurídica 

internacional no tocante às regras comerciais, o próprio fenômeno também e, 

dependendo da ótica por qual se analise, acarreta grande obstáculo à estruturação de 

uma Constituição Mundial fundada em direitos fundamentais, principalmente por conta 

da desestruturação dos próprios Estados. 

No período que sucedeu ao pós-guerra mundial, o chamado plano permitia um 

equilíbrio entre os interesses econômicos e as regras de mercado traçadas pelos 
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Estados, mantendo-se, de certa forma, um mínimo ético em relação ao mercado em si. 

De toda sorte e, a partir dos anos 1970 a estrutura econômica internacional sofre uma 

mudança, o sistema capitalismo vigente dá um salto liberal, alçando a um patamar 

internacional. Surge, dessa forma, o liberalismo transnacional. Para que melhor se 

compreenda acerca de tal fenômeno, interessante o disposto por Habermas (2001, p. 

99-100):  

 

Entrementes, a liberação do mercado mundial progrediu ainda mais, a 
mobilidade do capital se acelerou e o sistema industrial foi modificado, saindo 
da produção de massa e passando a se adequar às necessidades da 
“flexibilidade pós-fordista”. Sob os mercados cada vez mais globalizados, o 
equilíbrio alterou-se prejudicando claramente a autonomia e a capacidade de 
ação político-econômica dos atores estatais. Ao mesmo tempo nasceram as 
corporações multinacionais como fortes concorrentes dos Estados nacionais. 
Mas esses deslocamentos de poder deixam-se compreender conceitualmente 
melhor em termos de uma teoria dos meios do que uma teoria do poder: o 
dinheiro substitui o poder. O poder de regulação das decisões que conectam o 
coletivo opera segundo uma outra lógica, diferente do mecanismo de 
regulamentação do mercado. Por exemplo: apenas o poder deixa-se 
democratizar, o dinheiro não. Daí serem descartadas per se as possibilidades 
de autocondução democráticas na medida em que a regulação dos ambitos 
sociais passa de um meio para outro. 

 

Habermas (2001), complementando a ideia acerca desta supremacia economia, 

conclui que e, na medida em que a concorrência no campo global demonstra-se 

extremamente acirrada, cabe às empresas maximizarem ao máximo seus processos de 

produção; situação que infere a necessidade de grandes demissões em massa, 

desbaratamento dos sindicatos e, enfraquecimento da economia dos Estados como um 

todo, na medida em que estes não mais conseguem arrecadar impostos suficientes 

para manutenção de suas atribuições, principalmente nas que tangem à manutenção 

dos direitos fundamentais, principalmente aqueles de cunho social. Consequência 

direta deste estado de coisas é a destruição das instituições democráticas, 

paralelamente à destruição dos “pressupostos sociais” de participação já que, 

desolados pela impotência econômica, não sobra aos indivíduos autonomia suficiente 

para referida participação (HABERMAS, 2001, p. 100-101). 

Assim, com a depreciação do conceito de democracia, entendendo-se esta como 

a substancial, e com esta a deterioração dos direitos fundamentais, que acabam 
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diluindo-se na expectativa econômica, a concepção de uma democracia internacional 

de Estados e povos parece cada vez mais distante. 

Em relação à gravidade do cenário, ultraliberal instituído internacionalmente, em 

especial no que toca a desestruturação democrática dos próprios Estados, aduz 

Ferrajoli (2015, p. 176) que: 

 

A imagem hobbesiana e lockiana da sociedade internacional como conjunto de 
Estados soberanos em condição de guerra própria do “estado de natureza” é 
hoje, assim, mais do que nunca pertinente, estando a sociedade global povoada 
por uma multidão de “novos sujeitos soberanos globais”, a começar pelos 
poderes de mercado, cujas leis econômicas podem muito bem ser chamadas 
de “naturais”, no sentido do estado de natureza no qual prevalecem os 
interesses dos mais fortes. 

 

Ainda, e como assevera Ferrajoli, por conta deste estado de coisas, estabelece-

se uma “concorrência entre ordenamentos” na medida em que os grandes oligopólios 

privilegiam aqueles cuja legislação melhor se acopla aos seus intentos econômicos, 

neste sentido, são hoje, as empresas que acirram a concorrência entre os Estados no 

sentido de e, cada vez mais, estes se verem esvaziados em seus conteúdos legislativos 

no que toca à regulação de mercado, em especial no que tange aos direitos trabalhistas 

(FERRAJOLI, 2015, p. 177).  

Por tais razões, a normatização global, ou seja, a instituição de um Estado 

Universal de Direito, através da promulgação de uma constituição mundial é a única 

saída humana ante ao poderio econômico emergente de se conservar o Estado como 

imaginado em si, ou seja, como piso cívico necessário para o desenvolvimento da 

pessoa. Contudo, e para que se bem esclarece a ideia garantista universal, esta não se 

cinge à criação de um super Estado mundial, ou de um governo democrático mundial. 

Ao se falar em Estado Mundial de Direito, pensa-se sim, na 

 

[...] aplicação e promulgação de uma constituição cosmopolita já existente no 
plano normativo- a Carta da ONU, a Declaração universal dos direitos humanos 
de 1948, os Pactos de 1966 e tantas outras cartas internacionais e regionais de 
direitos – e que deve ser concretizada, colmatando as enormes lacunas de 
garantias por força das quais e atualmente violada e frustrada (FERRAJOLI, 
2011, p. 88). 

 



99 

 

Em que pese a possibilidade de conflito entre as ideias abaixo dispostas com a 

aquela apresentada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, no que tange à 

proibição da guerra, é importante a lição de Gibson acerca da vantagem, talvez da 

única que sobreleva os Estados em relação ao poder econômico de um mercado 

ultraliberal, enquanto aqueles primeiros eram considerados capazes de 

autonormatização:  

 

As firmas de negócios, especialmente as corporações multinacionais, podem 
controlar imenso poder econômico, e ter a capacidade de influenciar sistemas 
políticos em seus países-base e em outros lugares. As maiores companhias 
multinacionais da atualidade têm orçamentos maiores do que os de todas as 
nações com poucas exceções. Mas há alguns aspectos-chave nos quais seu 
poder não pode rivalizar com o dos estados — especialmente importantes aqui 
são os fatores de territorialidade e de controle dos meios de violência. Não há 
uma área na superfície da Terra, com a exceção parcial das regiões polares, 
que não seja reivindicada como legítima esfera de controle de um ou outro 
estado. Todos os estados modernos têm um monopólio mais ou menos bem 
sucedido dos meios de violência no interior de seus próprios territórios. Não 
importa o quão grande possa ser seu poder econômico, as corporações 
industriais não são organizações militares (como algumas delas eram durante o 
período colonial), e não podem se estabelecer como entidades político/legais 
que governam uma determinada área territorial (GIDDENS, 1991, p. 66). 

 

Talvez, a ideia de autodeterminação, de soberania territorial compreendida como 

força política, ao mesmo tempo, em que se realiza como contra poder, é o elemento 

estrutural primordial ao estabelecimento de uma federação mundial juridicamente 

organizada. 

Justamente, por ser possível aos Estados, ao menos teoricamente, organizarem-

se em uma cúpula de proteção, amparada por uma força de paz, também 

conjuntamente mantida, elemento que se conformaria em um “poder de polícia” 

universal capaz de efetivar no plano fático as garantias estatais destinadas à 

manutenção e promoção dos direitos fundamentais. 

Ou ainda, como contemporiza Ferrajoli (2011, p. 89):  

 

Entre direito e a guerra que é violência desregulada, existe decerto uma 
contradição insuperável, sendo o direito a negação da guerra e a guerra a 
negação do direito. Isto não quer dizer absolutamente que o pacifismo 
institucional comporte a renúncia da força contra o terrorismo e a adesão a uma 
espécie de “abolicionismo penal global”. Significa, ao contrário, reconhecer na 
“resposta assimétrica” oposta ao direito nas formas de sanção punitiva à 
violência desregulada do terrorismo e da guerra [...]. 
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Fala-se, ainda, acerca da necessidade do uso de tal sanção punitiva para o 

enfraquecimento deste arcabouço criminal formado pelo terrorismo, ou seja, é a “reação 

legal à violência e a própria criminalidade”. Neste sentido, respectiva força de paz 

poderia ser considerada como braço instrumental, elemento de garantia à manutenção 

da paz e das demais disposições protetoras dos direitos fundamentais, previstas pelo 

direito internacional (FERRAJOLI, 2011, p.89). 

Ainda, quanto aos demais elementos de conformação capazes de estabelecer 

um plano jurídico internacional comum, é importante anotar que, embora Ferrajoli não 

preveja um Estado político internacional, é necessário que os Estados corporifiquem-se 

como democráticos, substancialmente democráticos, para que seja possível a 

efetividade dos direitos fundamentais no plano interno; consubstanciando-se assim, 

esta proteção interna, em uma primeira fase para a exasperação deste sistema de 

garantias, para o plano internacional (FERRAJOLI, 2015, p.186). Nesse sentido, dispõe: 

 

O modelo garantista do Estado constitucional de direito, como sistema 
hierarquizado de normas que condiciona a validade de normas inferiores à 
coerência com as normas superiores e com princípios axiológicos nela 
estabelecidos, pelo contrário, tem validade seja qual for o ordenamento. A crise 
dos Estados pode ser, portanto, superada em sentido progressivo mas somente 
se for aceita sua crescente despotencialização e o deslocamento (também) 
para o plano internacional das sedes do constitucionalismo tradicionalmente 
ligadas aos Estados; não apenas as sedes da enunciação dos princípios, como 
já aconteceu com a Carta da ONU e com as Declarações e Convenções sobre 
os direitos, mas também as de suas garantias concretas (FERRAJOLI, 2007, p. 
53). 

 

Mas a garantia de paz e dos direitos fundamentais estipuladas pelas cartas 

internacionais vigentes requer a criação, mais do que instituições de governo e de 

instituições de garantia, primária e secundária, separadas e independentes, pois, 

legitimada, a segunda, não pelo princípio majoritário, mas sim, pela sujeição à lei e 

precisamente às normas por intermédio das quais direitos fundamentais e paz são 

estabelecidos (FERRAJOLI, 2004, p.146).  

Nessa mesma sequência intelectiva, o jusfilósofo italiano apresenta sua 

compreensão acerca da necessidade de tal promulgação constitucional, apontando, de 

toda sorte, que a impossibilidade que surge para a efetivação deste é de caráter 
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político, não jurídico, ou técnico, como assevera. E mais, em que pese admitir que o 

critério do direito e da razão não encontram garantia de perpetuidade, espera que a 

implementação desta sistematização legal pan-nacional não ocorra por conta de outros 

holocaustos como fora a segunda guerra mundial, situação fática que levou ao 

aparecimento da Carta das Nações unidas e, dos demais documentos de direito 

internacional (FERRAJOLI, 2011, p. 87). 

Abordando tal questão, passa a analisar as relações internacionais na 

contemporaneidade, quando então aponta para a ideia da “guerra infinita” propugnada 

pelo governo estadunidense, em sua concepção, os Estados Unidos da América, 

postados no patamar de grande potência militar mundial, protetora do dito “mundo livre” 

para justificarem tal posição, promovem um estado de coisas “instaurado a nível 

planetário, da pobreza e da fome que provocam todo ano a morte de milhões de seres 

humanos em contradição com todos os direitos por aquelas cartas tão solenemente 

proclamados”. 

Nesse sentido, é necessário que tal aparato de guerra e miséria montado por 

esta grande potência seja desmontado, que de fato o sistema jurídico internacional se 

demonstre como garantia à perturbação do status humano (FERRAJOLI, 2015, p.182). 

 

É também deste papel da ciência jurídica que pode nascer, como fundamento 
das grandes mobilizações pacifistas dos últimos anos, aquele novo “senso 
comum” em relação à ilegitimidade da ordem existente e ao caráter vinculante 
do direito internacional, que é seguramente o principal fator de efetividade dos 
direitos por este estabelecidos (FERRAJOLI, 2011, p. 89). 

 

Corroborando com a sugestão de Ferrajoli acerca da necessidade dos Estados 

Unidos da América em perpetuar um estado de guerra constante, Emanuel Todd dispõe 

também acerca da perpetuação da guerra por esta potência, ainda que em regiões 

limitadas, o fazendo, contudo, de forma endêmica. Do mesmo modo, tem-se que 

mesmo do desbaratamento da União Soviética, ainda assim a militarização dos Estados 

Unidos apenas continua a crescer, nesse sentido: “Depois como antes do 

desmoronamento da ameaça soviética, a América é a mesma, militarista, opressiva, 

falsamente liberal, no Iraque hoje, como no Vietnã há um quarto de século” (TODD, 

2003, p. 11-15).  
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Entrementes, parece que a expectativa de uma constituição cosmopolita 

encontra, ao menos politicamente, obstáculo nesta hegemonia estadunidense 

manufaturada às expensas de uma guerra sem fim, como dito por Ferrajoli. Contudo, 

nas fundamentações dispostas por Emanuel Todd, tal estado de coisas, ao que parece, 

tende a encontrar sua extinção na própria expansão da democracia no terceiro mundo, 

no reforço econômico político da Europa e ainda, na própria mudança da situação moral 

da América, decaída do posto de protetora dos direitos da liberdade, para predadora 

destes mesmos direitos. Nesse mesmo sentido, ao se considerar ainda que, os Estados 

Unidos da América dependem, como o resto dos Estados que ocupam um mundo 

globalizado, de recursos externos, principalmente dos naturais, possível identificar 

também neste elemento de dependência, outro motivo desestabilizador desta referida 

superioridade político ideológica (TODD, 2003, p. 225-230).  

Reúnem-se, portanto, aos anseios jurídicos, a possibilidade política para a 

implantação de um sistema democrático substancial mundial; justamente na 

incorporação da necessidade de ordenança superior ao poder econômico. Transpassa-

se, assim, o estado de natureza econômico, com a conscientização do mundo acerca 

da única via possível, a única via desbloqueada, que é, justamente, a via jurídica, 

mesmo que forçosamente, os Estados devem entender  que o direito é a solução ao 

terrorismo à violência econômica e a proliferação da miséria e da morte, bem como e 

ainda, que o direito só é possível em um plano internacional democrático e pacífico, 

sendo, portanto necessário que seja este o caminho a ser trilhado pelo direito 

internacional. Nesse sentido, ao comentar acerca da ideia de Lafer (1995) dispõe: 

 

Em contraposição a este paradigma, o modelo da convivência que remete a 
Grócio, pressupõe a existência na sociedade internacional de um potencial de 
sociabilidade e solidariedade que torna possível conceber a política 
internacional como um jogo que não é, inapelavelmente, de soma-zero. Decorre 
dessa premissa o efetivo papel desempenhado pelo sistema jurídico do Direito 
Internacional Público, pelas organizações internacionais, e a valorização do 
transnacionalismo dos atores não-governamentais, expressão da 
interdependência e da cooperação, ou seja, de um abrangente processo do 
interesse recíproco dos Estados e de suas populações. A Carta da ONU, assim 
como antes dela o Pacto da Sociedade das Nações, contém importantes 
ingredientes grocianos. 
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Cumpre, ainda, apresentar algumas considerações acerca da internacionalização 

dos direitos humanos, em especial os da pessoalidade, ou ainda, pensando-se no 

campo da efetividade, apresentar um sistema técnico político capaz de implementar tais 

garantias jurídicas. 

Em sua obra Razones jurídicas del pacifismo, Ferrajoli aponta a necessidade de 

reestruturação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas como 

forma para incorporação e efetivação de seu projeto garantista.  

Contudo, antes de se apresentar em pormenores esta proposta de cunho 

político-jurídico, necessário tecer-se, ainda que em breves linhas, a descrição estrutural 

da Organização das Nações Unidas. Instituída no pós-guerra de 1945, a Carta das 

Nações Unidas, assinada em 26 de junho de 1945 na cidade estadunidense de São 

Francisco e promulgada no Brasil por meio do Decreto 19.841 de 22 de outubro de 

1945 (PIOVESAN, 2013, p. 240). Nos dizeres de Piovesan: 

 

[...] Instaura um novo modelo de conduta nas relações internacionais, com 
preocupações que incluem a manutenção da paz e segurança internacional, o 
desenvolvimento de relações amistosas entre os Estados, a adoção da 
cooperação internacional no plano econômico, social e cultural, a adoção de um 
padrão internacional de saúde, a proteção ao meio ambiente, a criação de uma 
nova ordem econômica internacional e a proteção internacional dos direitos 
humanos (PIOVESAN, 2013. p. 240). 

 

Ainda segundo a autora, para que tais fins chegassem às suas consecuções 

foram criados os principais órgãos das Nações Unidas, entramados em organização, 

sendo estes: a Assembleia Geral, que tem competência para discutir e apresentar 

recomendações para todos os membros da Organização que são, respectivamente, 

membros da própria assembleia; o Conselho de Tutela, competente para empreender a 

descolonização e autodeterminação dos povos; o Secretariado, que conforme o artigo 

97 e seguintes da Carta tem por finalidade instrumentalizar a ação do secretário geral 

em sua atuação nas reuniões do Conselho de Segurança, Conselho Econômico e 

Social e do Conselho de Tutela; o Conselho Econômico e Social, com a finalidade de 

instrumentalizar e desenvolver sistemas de cooperação social, econômico e cultural 

(BRASIL, 1930/1949).  
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Nesse sentido, a competência do conselho tem extrema relevância em fazer 

recomendações acerca do descumprimento de direitos humanos. Com aporte em tal 

competência e nos artigos 62 e 68 da Carta, criou-se a Comissão de Direitos Humanos, 

que fora substituída pelo Conselho de Direitos Humanos no ano de 2006. Em relação à 

mudança ocorrida, contemporiza Piovesan (2013, p. 197-198): 

 
A justificativa é que a Comissão de Direitos Humanos tem sofrido uma 
crescente crise de credibilidade e profissionalismo. Estados têm se valido de 
sua condição de membros da Comissão não para fortalecer os direitos 
humanos, mas para uma atitude defensiva, de autoproteção ante críticas ou 
mesmo para criticarem outros Estados. Consequentemente, agravou-se a crise 
de credibilidade da Comissão, o que acabava por abalar a reputação da própria 
ONU como um todo. Se a ONU há de levar os direitos humanos a sério, com o 
mesmo grau de importância que os temas de segurança e desenvolvimento, 
parecia essencial a substituição da Comissão por um Conselho de Direitos 
Humanos, cujos membros fossem eleitos diretamente pela Assembleia Geral da 
ONU. A criação do Conselho estaria a refletir a primazia dos direitos humanos 
na Carta da ONU. Objetiva o novo Conselho conferir maior credibilidade à 
temática dos direitos humanos no âmbito da ONU, com base no princípio do 
escrutínio universal e da não seletividade política. Seus membros ficam 
condicionados a um critério explícito de respeito aos direitos humanos, tendo 
em vista que a eleição de seus 47 membros pela Assembleia Geral deve levar 
em consideração a contribuição dos candidatos para a promoção e proteção 
dos direitos humanos. Além disso, poderá a Assembleia Geral, por voto de dois 
terços de seus membros, suspender os direitos do Estado-membro que cometer 
graves e sistemáticas violações de direitos humanos. 

 

Veja-se, portanto, que a Organização, no tocante a tal mister, apresenta 

mudanças no sentido de assegurar com maior veemência a proteção aos direitos do 

homem. Todavia, segundo o que dispõe Ferrajoli, outras mudanças ainda se fazem 

necessárias para que de fato se incorpore a ideia de um sistema garantista mundial, 

baseado nos direitos fundamentais. Tal reforma repousa justamente em dois órgãos 

estratégicos para a segurança internacional, sendo estes o próprio Conselho de 

Segurança e a Corte Internacional de Justiça. 

Consubstanciada em órgão judicial formado por quinze juízes com competência 

contenciosa e consultiva para resolver todos os assuntos que lhe forem submetidos 

pelos Estados, sendo certo que apenas estes podem ser partes perante o referido ente 

jurisdicional, nos termos do artigo 36.1 do Estatuto que rege o funcionamento da Corte, 

esta é competente para resolver todas as questões que as partes lhe submeterem, em 

especial aqueles relativos à própria Carta e os tratados e convenções. Do mesmo 
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modo, também nos termos do artigo 38.1 do Estatuto, é dever jurisdicional do órgão 

decidir “de acordo com o direito internacional”, conforme: 

 

a) As convenções internacionais, quer gerais, quer especiais que estabeleçam 
regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes; b) o costume 
internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito; c) 
os princípios gerais de direito reconhecidos pelas Nações civilizadas; d) sob 
ressalva da disposição do art. 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos 
publicistas mais qualificados das diferentes Nações, como meio auxiliar para a 
determinação das regras de direito (BRASIL, 1930/1949).  

 

Sendo ainda possível que se aplique a arbitragem, com a concordância dos 

Estados envolvidos nos termos do artigo 38.2 do mesmo Estatuto. Já o Conselho de 

Segurança, organizado conforme nos termos do artigo 24.1, tem por competência 

assegurar a paz e a segurança internacional, sendo que originalmente figuravam a 

República da China, a França, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Reino 

Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do norte e os Estados unidos da América como 

membros permanentes, sendo certo que, atualmente, por conta dos rearranjamentos 

sociogeográficos ocorridos no globo, o Conselho é formado pelos Estados Unidos, 

Rússia, Reino Unido, França e China e por mais dez países que têm mandato de dois 

anos e não possuem direito ao veto (ONUBR, 2015).  

Sendo justamente tal diferença conclamada pela Carta em relação aos países 

que ocupam o Conselho, na medida em que soterra a cláusula soberana de igualdade 

entre os Estados. Assim, em que pese a fundação da Organização lastreada na 

cooperação e solidariedade internacional, o direito ao veto resguardado às cinco 

grandes potências demonstra que não se alcançou plenamente a ideia de uma 

democracia mundial. Nesse sentido, as nações que se uniram à Organização 

“permaneceram Estados Soberanos, e não cederam o monopólio da força a um ente 

superior” (BOBBIO, 2009, p. 126).  

Ora, conforme já disposto anteriormente, não se pretende, por meio da proposta 

garantista, a criação de um super Estado mundial homogênio, mas, sim, a instituição de 

uma constituição global para nesta medida cumprir-se a realização do organismo 

federado de Kant, submetendo-se o cenário internacional, ao exemplo do que ocorre 

com o regramento interno dos Estados, à razão civil.  
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Desta forma, surge a crítica de Ferrajoli (2011) no sentido de que a ideia da 

permanência cativa das cinco potências, bem como a possibilidade de veto outorgada 

com exclusividade a estas, contraria os princípios de solidariedade e cooperação sobre 

os quais a Organização das Nações Unidas foi criada, revelando-se, pois, em elemento 

antidemocrático que macula e impede a total realização daquela como instituição de 

garantia. 

Nesse sentido, o autor propõe uma reforma democrática da Organização, com a 

supressão das vantagens asseguradas às potências vencedoras da Segunda Guerra e 

a instauração de um sistema que assegure a igualdade de representação dos povos, 

reforçando-se o poder da Assembleia Geral, da mesma forma que se garantiria maior 

espaço e trânsito às entidades não governamentais e, ainda, a instituição de uma 

segunda Assembleia, formada pelos povos propriamente ditos, através da eleição de 

parlamentos referentes a cada Estado.  

Ainda, e no que tange à instituição de uma democracia internacional, devem as 

cartas de direitos humanos se sobrevalerem como fontes principais do direito que a 

esta norteará, seja no âmbito das relações internacionais, seja no âmago nacional de 

cada Estado, estabelecendo-se, a partir de tal alinhamento, uma verdadeira 

constituição global (FERRAJOLI, 2011, p. 89-88).  

Da mesma forma, como dito anteriormente, é a proteção aos direitos 

fundamentais o elemento substancial que definirá toda a atuação política desta nova 

fase de ampliação do direito internacional. No tocante a tal mister, tem-se que as 

Declarações e Cartas de direitos alavancam-se para a posição de garantes da 

democracia internacional, na medida em que os próprios Estados despotencializam-se 

de seus aparatos legalistas insubstanciais. O que leva à necessidade de 

redimensionamento da conceituação da Corte Internacional de Justiça, de forma que, 

segundo Ferrajoli (2011), esta deveria passar pelas seguintes reformas: o elastecimento 

de sua competência para além das matérias que digam respeito às controvérsias entre 

os Estados, alcançando também aquelas inerentes à guerra, ameaça à paz e violação 

dos direitos fundamentais; que seja tornada obrigatória sua jurisdição, soterrando-se a 

necessidade de pré-aceitação dos Estados em relação à aplicação do direito por esta 

definido; que a atuação da Corte transpasse a pessoa do Estado e alcance também os 
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indivíduos, que esta se legitime a agir e o alcance de sua proteção não  seja apenas em 

relação aos Estados, mas, também, que de fato alcance os indivíduos que são, no 

dizeres de Ferrajoli, “os titulares dos direitos fundamentais violados”. Seguindo-se este 

conceito, que seja possível, ainda, a responsabilização pessoal dos governantes “no 

que diz respeito aos crimes de direito internacional-guerras, lesões irreversíveis ao meio 

ambiente e, em geral, todas aquelas ofensas aos direitos humanos que não podem ser 

punidas dentro dos Estados por serem cometidas normalmente pelos próprios Estados” 

(FERRAJOLI, 2004, p. 86-89).  

Levando-se em consideração o agigantamento das organizações econômicas na 

atualidade, deveria ainda a Corte apegar-se às matérias de ordem econômica, ou seja, 

que sejam ainda os particulares responsabilizados por crimes econômicos de grande 

monta a serem titulados em um Código Penal internacional.  

Do mesmo modo, finalizando-se este derradeiro capítulo, é necessário retorquir a 

essencialidade dos direitos fundamentais como norteadores da atuação deste novo 

poder público, postados, assim, como legitimadores e limitadores da atuação do direito 

mundial, o qual será, por sua vez, construído sobre a pedra da democracia substancial, 

ou seja, sobre as ideias provindas daqueles discursos racionais operados nas esferas 

infra e ultraestatais, que deverão, sim, abordar os interesses majoritários de cada 

Estado, contudo, calcados no respeito aos direitos fundamentais. 
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5 CONDISERAÇÕES FINAIS 
 

 

Viu-se, portanto, que a construção da estrutura do Estado, que alcança a 

finalidade de instituto promovedor do bem comum, encontra-se em paralelo com a 

própria ideia de soberania.  

Esta, por sua vez, e conforme se pôde reconhecer da própria evolução do 

instituto, ilumina-se como verdadeira outorga popular ao Estado, representando o poder 

soberano no que tange à promoção do sobredito bem estar social, inclusive no que se 

manifesta na esfera internacional, ou seja, como forma de legitimação do Estado para 

que, agindo como ator internacional, de fato garanta e promova a paz. 

Nesse sentido, portanto, demonstra-se pela impossibilidade de legitimação de 

qualquer direito ou pretensão à guerra, postando-se a paz, seja esta entendida como 

direito autônomo ou de terceira geração, ou, ainda, como situação imperativa, em piso 

necessário para a real efetivação dos direitos da pessoalidade na esfera internacional. 

Quanto a estes últimos, buscou-se, em primeiro momento, adequar-se de melhor 

forma a nomenclatura utilizada pela doutrina majoritária na medida em que o termo 

“direitos da personalidade” definiria apenas uma das muitas facetas humanas. Esta, 

portanto, é muito arraigada a um psicologismo limitador de toda extensão daquilo que 

se pode afirmar como conceito de pessoa. 

Assim, em retrospecto histórico, resgatou-se a ideia de pessoa enquanto 

fenômeno singular quintessêncial, adornado de aspectos totalmente metafísicos que 

dessa forma a definiriam. Perscrutou-se, também, o conceito alinhado de pessoa 

enquanto movimento ético e racional, referendando-se os aspectos psíquicos e éticos 

que desta são substrato, para entendê-la como ser em e ser com, para relacioná-la em 

sua solidão ôntica, na medida em que cada um é exatamente aquilo que é e diferencia-

se, nesse sentido, de todos os outros demais. Referenciou-se ainda tal conceito em sua 

dimensão relacional, na medida em que o homem somente se realiza na sociedade e 

nesta, apenas nesta, consegue desenvolver todas assuas potencialidades e 

autodefinições. 
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Consumou-se, assim, a medida do objeto a ser tutelado pelos direitos da 

pessoalidade, que foram então apresentados e estudados para ao final compreendê-los 

como novo paradigma formador de todo sistema de direitos em si. Da mesma forma, 

pugna-se pela existência de um único ordenamento jurídico, este norteado e moldado 

na segurança humana, nos direitos do homem. 

Observadas tais bases teóricas, entendeu-se, por bem, e a fim de se alinhar o 

discurso com o objetivo da pesquisa que se pretendeu, apresentar um modelo que 

pode ser chamado de instrumental, ou ainda, de fórmula jurídica capaz de trazer aquela 

ideia de segurança acima aduzida com efetividade.  

Nesse sentido, portanto, fora eleito para tal mister o sistema garantista de um 

Estado de Direito Internacional. Não um super Estado, um grande irmão, uma força 

política descomunal, mas, sim, uma ordem jurídica principiologicamente democrática, 

ou melhor dizendo, eticamente democrática, pautada na lei do mais fraco, na proteção 

das pessoas e dos direitos fundamentais. 

Direitos estes, tidos fundamentais, pois se relacionam com os também chamados 

bens fundamentais, intrínsecos ao homem, a ele ligados de forma umbilical e que 

necessitam, conforme o peso de sua própria fundamentalidade, de maior ou menor 

proteção jurídica. Essa proteção se apresenta na forma da tese garantista que tem em 

seu teor a promessa de postar-se como um sistema regulador de poderes ou 

antidespótico, por assim dizer, no exato sentido de fazer valer não o direito do mais 

forte, mas, de todos, especialmente daqueles mais fracos e incapazes de sustentá-los 

por si mesmos. 

Nesta toada, é impossível não se remeter às questões mais políticas do que 

jurídicas que atentam à própria estruturação da Organização das Nações Unidas, ou, 

melhor dizendo, a seu Conselho de Segurança, apresentando-se em relação a este a 

ideia de Ferrajoli que consiste na efetiva democratização de tal órgão exatamente para 

que o monopólio da violência, como hoje se apresenta, deixe de existir e que no lugar 

esteja nas mãos da humanidade a capacitação de exercitar meios e soluções capazes 

de fazer sustentar o império do direito, mesmo que para isso algumas reações 

desproporcionais devam ser lançadas. 
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Pretende-se, talvez, em última razão, que sejam de fato operacionalizadas as 

motrizes da ética, que seja a paz o piso para o desenvolvimento desta e as pessoas 

suas destinatárias e vetores. Espera-se não o solapamento global, a substituição de 

todas as culturas jurídicas por um único sistema, pelo contrário, objetiva-se exatamente 

o encontro dos sistemas e a possibilidade de inter-relação entre estes para a proteção 

daquele mesmo bem comum acima tratado, porém, disposto também na esfera 

internacional.   

Assim, ao se descortinar o véu que são as instituições, ao se afastar as figuras 

dos Estados, dos poderes ou das grandes corporações, ao se ignorar as relações de 

poder ou as submissões que destas derivam, as pessoas estão desnudadas de 

qualquer bálsamo ideológico. Considerando-as não como títulos, posições, feixes de 

responsabilidades ou meros animais racionais, considerando-as em todas as suas 

idiossincrasias, em seu estatuto ontológico, auto e exo-referencial, consideradas em 

suas individualidades, não pode o Direito se furtar ao mister que lhe foi imbuído, 

principalmente após a segunda guerra mundial, que não é outro senão o da proteção. 

As instituições de garantia não podem se acovardar ante a pretensa onipotência 

de um instituto autointitulado, seja este o Estado ou outro ente despersonificado, 

competindo-lhes o papel de propiciar, de fato, os meios e condições para a 

implementação da proteção pelo direito pretendida. 

Ao se afastarem as instituições, as relações são traçadas entre as pessoas. São 

essas que se conectam, que se auto determinam e convivem cada dia mais perto umas 

das outras, em um mundo que há muito não sustenta mais fronteiras físicas. 

Conectando cada pessoa às demais, encontra-se entrelaçada essa grande rede, 

que não é outra coisa senão a própria ética, a própria necessidade de superação de um 

status de natureza, da lei do mais forte, para a implementação, ao contrário, da lei do 

mais fraco, da lógica de proteção e, principalmente, do convívio, possibilitando que os 

diferentes se solidarizem exatamente nessa medida de diferença. 

O Direito talvez atue em papel instrumental, preservando a incolumidade desta 

grande rede e respondendo, quando necessário, com desproporcionalidade ante a 

ofensa a esta perpetrada. São as regras, as garantias e deveres por esse imposto que 
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protegem tal incolumidade e, na medida em que estas não são suficientes, são as 

mesmas garantias e deveres que reparam a ofensa perpetrada.  

Nesse sentido, a promulgação de uma constituição garantista, abalizada pela 

vontade dessas mesmas pessoas que são em sua intrínsecalidade finalidades últimas 

naquilo que são, não é senão a demonstração da realidade dessa postura humana 

ética, não é senão o ultrapassar da ideia de soberania como um elemento de 

separação dos povos, para se postar, pelo contrário, como instrumento jurídico de 

outorga, o qual possibilita, de toda sorte, que os Estados, cumprindo seus deveres 

substancias de proteção, contratem internacionalmente uma ordem civil, no sentido de 

exasperar a proteção aos direitos essenciais do homem na internacionalidade. 

Da mesma forma, é a própria conformação do Homem, da Pessoa em seus 

caracteres mais íntimos, tanto o objeto desses direitos de proteção quanto o núcleo 

central, estrutural do sistema. Motivos pelos quais o efetivo resguardo de tais direitos 

essenciais e de outros que a estes se ligam é condição sem qual a humanidade está 

fadada ao insucesso.  
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