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Do Direito Natural aos Direitos Humanos*

antónio pedro barbas homem**

Ao traçar, ao gosto das ciências sociais e humanas, a genealogia dos direi tos 
do homem tal como se apresentam nos nossos dias, uma das maiores dificulda-
des reside na complexidade de sintetizar, no plano jurídico, um fenómeno cujas 
origens e ramificações temáticas se deveriam igualmente apontar em domínios 
não jurídicos: a filosofia política, a teologia, a moral ou a linguística.

Frequentemente tolhidos pelo dogma positivista da autonomia do jurídico, 
muitos juristas encaram a historicidade do processo de consa gração dos direitos 
do homem sem se referirem às raízes políticas e filo sóficas deste processo, como 
se a consagração dos direitos do homem e as grandes transformações ocorridas 
na filosofia do direito fossem um tema exclusivo de juristas profissionais – pro-
fessores, juízes e advogados.

Esta visão é incorrecta, tanto no plano metodológico como no plano episte-
mológico.

Nas páginas seguintes procuro traçar algumas linhas interpretativas básicas 
acerca desta evolução, sublinhando os múltiplos erros de com preensão que advêm 
de se centrar unicamente no pensamento jurídico a análise de um fenómeno que 
é iminentemente do domínio da cultura. Foi a perda desse sentido unitário – no 
plano das ideias sobre a ciência e sobre a filosofia jurídica e política –, fenómeno 
que se inicia com o triunfo do liberalismo, que torna impossível o regresso ao 

* Texto igualmente publicado em António Pedro Barbas Homem / Cláudio Brandão, Dos Direitos 
Naturais aos Direitos do Homem (Coimbra, Almedina, 2014).
** Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.



214

LIBER AMICORUM FAUSTO DE QUADROS

passado e tem invia bilizado que as mais recentes teorias do direito natural obte-
nham mais largo consenso na comunidade jurídica. 

Racionalismo sistemático dos séculos XVII e XVIII 
Alicerçado na doutrina da contra-reforma católica, os grandes pensadores dos 
cursos de teologia das universidades peninsulares criaram as bases das teorias 
do direito natural moderno1. 

Jesuítas e dominicanos, em especial, no ambiente português, Suárez, em 
Coimbra, e Molina, em Évora, são exemplos de autores de monumen tais trata-
dos de direito natural que, com base em S. Tomás, procuram res postas sistemá-
ticas para os problemas da organização da sociedade e do Estado. 

Para estes autores, o direito natural não é apenas uma ideia ou um conjunto 
de princípios abstractos. É, pelo contrário, um corpo de princí pios e de regras, 
frequentemente fundado no direito romano e no direito canónico, que aqueles 
mestres peninsulares identificaram como base de uma ordem jurídica vincula-
tiva dos povos e dos Estados. 

Importa, assim, frisar a seguinte observação: o direito natural é cons truído 
como um sistema, sustentando aqueles autores que na lei natu ral se podem encon-
trar respostas sistemáticas aos problemas sociais, do direito das obrigações ao 
casamento e organização da família às ques tões políticas e fiscais. A influência 
destes autores foi muito relevante. Foram eles os fundadores, ao lado de Grócio, 
do direito internacional. Inspiraram reformas legislativas, designadamente do 
direito da famí lia. A sistemática jusnaturalista das obrigações e dos delitos irá 
inspirar os legisladores do século XIX. Foram ainda frequentemente consulta-
dos pelos reis e grandes acerca dos grandes problemas políticos do seu tempo. 
Finalmente, é com base na sua doutrina que o novo direito da Igreja Católica é 
formulado. 

De outro lado, não pode perder-se de vista que estes teóricos do direito natu-
ral, frequentemente em livros com o título ou subtítulo de teo logia moral e jurídica, 
ensinam nas faculdades e colégios de teologia. 

1 Desenvolvi esta temática em Judex Perfectus: Função Jurisdicional e Estatuto Judicial em Portugal, 1640-1820, 
Coimbra, Almedina, 2003; para a sua influência no direito internacional, v. o meu estudo História das 
Relações Internacionais. O Direito e as Concepções Políticas na Idade Moderna, Coimbra, Almedina, 2003, ideias 
que retomamos. Não entramos aqui na discussão do conceito hodierno de teologia política, sobretudo 
no sentido que lhe deu Carl Schmitt: em síntese, v. Merio Scattola, Teologia Política, Coimbra, Edições 
70, pp. 186 ss. Sobre os conceitos políticos como processo de transformação de categorias religiosas v. 
ainda Alexandre Franco de Sá, O Poder pelo Poder. Ficção e Ordem no combate de Carl Schmitt em torno do 
poder, Lisboa, Centro de Filosofia da UL, 2009, pp. 622 ss.
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No caso português, é apenas com a reforma pombalina da Universidade de 
Coimbra, em 1772, que a disciplina de direito natural é criada na Faculdade de 
Direito (Leis). 

A estrutura deste pensamento jusnaturalista assenta em dois pressu postos 
teóricos fundamentais, frequentemente esquecidos: 

 – O primeiro, é a prioridade da teologia sobre o direito. 
 – O seguindo, a primazia dos deveres sobre os direitos, portanto, da mo ral 

sobre o direito. 

O direito natural apareceu, por estes motivos, frequentemente con fundido 
como uma teoria da moral ou sobre a moral. Não é motivo de admiração que 
alguns dos mais relevantes teólogos e filósofos morais do renascimento e do bar-
roco tenham igualmente escrito sobre o direito na tural. Para os teóricos cristãos 
da Idade Moderna a crítica de uma eventual confusão entre direito e moral não 
era relevante. Na realidade, mui tos dos livros inseriam-se na referida tradição da 
teologia moral e jurídica e resultavam de lições proferidas nos cursos de teologia2. 

O ensino da teologia moral e do direito natural estava reservado aos teólogos, 
não sendo estas disciplinas ministradas nas faculdades jurídi cas. A ligação entre 
a teologia e o direito constitui uma das ideias força reiteradas pela segunda esco-
lástica. Compreende-se, assim, que a refle xão sobre o direito e sobre a justiça não 
tenha partido essencialmente de juristas, mas se encontre nas obras da teolo-
gia e da filosofia moral, empenhadas em manter a cosmovisão cristã de tutela da 
teologia sobre a filosofia e sobre o direito. Considera Cabral de Moncada, a este 
propósito, que, apesar de não existir uma filosofia do direito autónoma até 1772, 
tal reflexão filosófica existia nas obras da escola jusnaturalista peninsular dos 
séculos XVI e XVII Esta perspectiva da escola jusnaturalista peninsular assenta 
numa concepção unitária do saber, na qual se não encontra uma preocupação com 
a autonomia científica do “jurídico”, delimitado racio nalmente por um objecto 
próprio e uma metodologia específica. Pelo contrário, a preocupação dos trata-

2 Um dos elementos que merece ainda ponderação respeita ao real impacto destes autores na vida e no 
direito do quotidiano. De modo muito distinto à tese da secularização trazida pela historiografia, tenho 
sublinhado que se pode falar em confessionalização para caracterizar as consequências sociais da recepção 
da contra-reforma católica na sociedade europeia: as transformações na estrutura e funcionamento da 
sociedade moderna, inclusivamente na organização judiciária (António Pedro Barbas Homem, O Espí-
rito das Instituições. Um Estudo de História do Estado, Coimbra, Almedina, 2006). De modo similar, Pierre 
Legendre, entre outros estudos, Leçons VI. Les enfants du texte. Etude sur la fonction parentale des Etats, Paris, 
1992; Paolo Prodi, Uma História da Justiça, Lisboa, Estampa, 2002; Paolo Grossi, Mitología jurídica de la 
Modernidad, Madrid, Trotta, 2003. Na filosofia jurídica e política, v. John Finnis, Natural Law and Natural 
Rights, Oxford, 1980, com referência a outros autores da Idade Moderna.
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distas da escolástica radica na indivi dualização de regras metódicas universais 
que estabeleçam as condições de validade das proposições do discurso, quer este 
incida sobre o Justo e o Lícito, quer incida sobre o Bem ou a Moral. Assim, nos 
séculos XVI e XVII pertenceram a teólogos, como Suárez, as tentativas para uma 
expo sição enciclopédia do saber, maxime do saber jurídico, seguindo o arqué tipo 
definido antes, no período medieval, com as Etimologias de Santo Isi doro de Sevi-
lha e a Suma Teológica de S. Tomás de Aquino. A época é a dos teólogos juristas, 
isto é, de teólogos que se ocupam de temas jurídicos, debaixo da justificação de 
que o direito positivo se encontra vinculado ao direito natural e que esta ordem 
jurídica assenta na lei eterna instituída perpetuamente por Deus sobre todas as 
coisas, segundo a síntese tomista. Com este ponto de vista, os tratados de iustitia 
et de iure e os tratados de legibus apresentam uma teorização global sobre temas 
centrais de orga nização política e direito, as formas de governo, os poderes dos 
reis, as regalias e a soberania3. 

Os conceitos jurídicos eram por isso entendidos como conceitos mo rais secu-
larizados. A teoria dos delitos e dos quase delitos e a dos con tratos e a dos quase 
contratos, se assentava na ossatura teórica do direito romano, encontrava na teo-
logia e no direito canónico a sua razão de ser. 

No ambiente protestante, Pufendorf, Heinécio e Wolff são exemplos parale-
los de um racionalismo dogmático, contra o qual Kant irá dirigir expressamente 
as críticas da razão prática. 

De um racionalismo, de outro lado, que com Wolff se torna também concei-
tual – expressão fundamental para perceber o curso de uma pala vra na constru-
ção ideológica das ciências no tempo do iluminismo. 

É sem dúvida sintomático de uma reacção cultural típica das Luzes que as 
Faculdades de Direito tenham introduzido nos seus currículos o ensino do direito 
natural. Em Portugal, depois da reforma pombalina da Universidade de Coim-
bra, em 1772, foram adoptados os manuais conce bidos para o ensino nas univer-
sidades protestantes por Heinécio e Wolff. 

Esta ligação metódica entre o direito natural e a política constitui uma das 
traves mestras de fundação do direito público no século XVIII (v. Judex Perfectus, 
§ 3, entre outros locais). 

A explicação para a sensível alteração na concepção do direito natural que 
emerge no tempo de Pombal, a meu ver, tem mais que ver com a evo lução das 
ideias políticas do que com qualquer concepção jusfilosófica. 

3 Para além dos estudos acima referidos, v. ainda Alejandro Guzmán, Decisión de controversias jurispruden-
ciales y codificación del Derecho en la época moderna, Madrid, Anuário de Historia del Derecho Español, 1980; 
Servais Théodore Pinckaers, Las fuentes de la moral cristiana. Su método, su contenido, su historia, Pamplona, 
Ediciones Universidad de Navarra, 2000.
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Apesar da referência comum na legislação pombalina e nos nossos juspubli-
cistas aos direitos naturais do homem, faltava qualquer garantia jurisdicionali-
zada contra os actos arbitrários do príncipe. Pelo contrário, os súbditos têm um 
dever de obediência às ordens do príncipe, mesmo se injustas ou violadoras do 
Direito Natural: “não havia contra os mesmos Reis mais recurso que o do sofri-
mento; porque Deus não ouviria nunca os incompetentes clamores com que o 
Povo acusasse o seu próprio Rei” (expressões do mais importante texto de jus-
tiça teórica do absolutismo, escrito pelo próprio Marquês de Pombal, a Dedução 
Cronológica e Analítica). 

A ética da obediência perante as ordens do soberano exclui a existên cia de 
qualquer garantia jurídica concreta perante eventuais actos arbi trários e ofensi-
vos dos direitos e expectativas individuais praticados pelo príncipe. O problema 
agónico destas teorias consiste em saber se existe ainda o dever de obediência, 
em acto e em consciência, em especial o de ver de obediência dos magistrados e 
oficiais, quando a ordem é injusta e contrária aos direitos divino e natural, por 
exemplo quando o governante condena uma pessoa inocente. 

Estado de natureza e direitos naturais 
Por esta razão, momento decisivo na transformação da ciência do direito na Idade 
Moderna é aquele em que se opera a transformação do objecto da filosofia moral, 
dos deveres e obrigações morais, em direitos e faculda des individuais que resul-
tam do estado de natureza do homem, isto é, dos direitos naturais. 

Importa observar com atenção como foi possível esta transmutação concep-
tual do direito natural em direitos naturais, isto é, o momento criativo do nasci-
mento de uma perspectiva subjectivista e voluntarista do direito. 

A existência de um estado de natureza em que o homem vive até ao estabe-
lecimento do pacto social constitui uma daquelas metáforas teóri cas cujo sucesso 
intelectual permitiu ser utilizada como fundamento de sistemas filosóficos opos-
tos, de revoluções, de códigos e de constituições. O absolutismo teórico utilizou 
esta metáfora para sublinhar a ética de obediência ao governante – o contrato 
de sujeição pelo qual voluntaria mente a comunidade escolhe um governante 
ou uma dinastia e transfere para ele ou ela a sua soberania inicial. Mais tarde, o 
liberalismo procurará ver no pacto social a consagração expressa das liberdades 
e direitos natu rais, que o contrato social visa garantir e preservar. 

No plano político, foram especialmente pensadores jesuítas a subli nhar os 
conceitos que podiam justificar o direito de resistência perante leis e actos injus-
tos dos governantes. 

Reis absolutos, como Luís XIV, já tinham sentido a crítica, designada mente a 
denúncia à injustiça de convocação de jovens para combaterem em guerras injustas. 
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Neste sentido, o direito de resistência foi teorizado como um instituto que 
decorre do direito natural e que, numa visão extrema, pode autorizar o dever de 
resistir às ordens contrárias ao direito divino4. 

A meu ver, a teorização do direito de resistência é uma das chaves para com-
preender o processo de afirmação dos direitos do homem. 

Pelo contrário, os autores protestantes acima referidos (Heinécio, Wolff ), 
eram partidários da monarquia pura ou absoluta e as suas ideias acerca do dever 
de obediência à lei, em acto e em consciência, para uti lizar conceitos da época, 
contrastava com a visão radical daqueles que antepunham a consciência indivi-
dual como dimensão subjectiva de re cepção das leis. 

De modo distinto, inspirados em Locke, do ponto de vista intelectual, os 
movimentos políticos revolucionários do século XVIII erguem a ban deira dos 
direitos naturais. Contudo, no itinerário dos direitos naturais nas doutrinas polí-
ticas dos séculos XVII e XVIII existem, por sua vez, muitas dimensões a registar. 

Um exemplo é constituído pela invocação do direito natural de auto-
determinação dos povos, fundamento da Declaração de Independência dos Esta-
dos Unidos – como já antes o fora da independência portuguesa em 1640, dos 
Países Baixos e da Confederação Helvética. 

Já os direitos naturais de liberdade, propriedade e segurança são ex pressos 
nas declarações de direitos do século XVIII dos Estados Unidos e da França e 
protegidos nas respectivas Constituições como direitos anteiores ao Estado. As 
construções dos teóricos medievais e modernos do direito natural, que haviam 
identificado os pactos de criação da sociedade política ou de associação e o de 

4 Sobre a evolução do conceito de resistência e a sua ligação a outros conceitos e temas da filosofia 
política moderna, a bibliografia de Martim de Albuquerque é um recurso importante: sobre as ideias 
políticas do renascimento (O Poder Político no Renascimento Português, 1968, reimpressão ampliada, 2012; 
Orações de obediência dos Reis de Portugal aos Sumos Pontífices, organização, introdução e notas bibliográficas 
por Martim de Albuquerque, 1988) e do barroco («Para uma teoria política do Barroco em Portugal. A 
“Summa” politica de Sebastião César de Meneses (1649-1650)», 1979), os conceitos de Estado (A Sombra 
de Maquiavel na Ética Tradicional Portuguesa, 1974, reimpresso com alterações Maquiavel e Portugal. Estudos 
de História das Ideias Políticas, 2007; «Política, Moral e Direito na construção do conceito de Estado em 
Portugal», 1984), de soberania (Jean Bodin na Península Ibérica, 1978), de nação (A Consciência Nacional 
Portuguesa, 1972), de comunidade internacional («A paz universal no pensamento português», 1976; 
Primeiro Ensaio sobre a História da Ideia de Europa no Pensamento Português, 1981), de prudência política (Um 
percurso da construção ideológica do Estado. A recepção lipsiana em Portugal: estoicismo e prudência política, 2002), 
de utopia (Campanella e Portugal. Do Império Messiânico à Utopia Solar, 2009), de sebastianismo («O valor 
politológico do Sebastianismo», 1974), de igualdade (Igualdade – Introdução à Jurisprudência, Lisboa, 1993, 
em co-autoria com Eduardo Vera-Cruz), e de constituição, cidadania e laicidade (Na Lógica do Tempo. 
Ensaios de História das Ideias Políticas, 2012). A individualização dos pensadores peninsulares foi feita 
por Pedro Calafate, Da Origem Popular do Poder ao Direito de Resistência, Lisboa, Esfera do Caos, 2007. V. 
também Quentin Skinner, Foundations of Modern Political Thought, Cambridge, 1978, t. 2.
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transferência de poder para o governante ou de sujeição são agora apropriados 
pelo constitucionalismo. A Consti tuição é o pacto social. 

A semântica do poder e do direito do liberalismo apropria-se destas ideias do 
ideário do direito natural e utiliza-as para transformar o Estado e a sociedade. No 
plano da organização do poder, o novo conceito de Es tado de Direito contrasta 
com as noções absolutistas de razão de Estado e de Estado de polícia5. 

Estado de direito e legalidade positiva 
O estudo do percurso da história das ideias é inseparável de outras etapas de 
evolução da história do direito e das instituições do Estado. O estudioso que se 
limite a procurar nas filosofias do Direito a evolução das ideias não vai encontrar 
as respostas correctas6. 

Efectivamente, na primeira metade do século XIX assistimos a gran des trans-
formações políticas, designadamente as revoluções liberais, o terror revolucioná-
rio, as invasões francesas, as guerras peninsulares e ao triunfo da Santa Aliança 
até às revoluções da Primavera dos Povos. 

Estes acontecimentos políticos à escala europeia – a que devemos acrescentar 
a guerra civil em Portugal – são fundamentais para contex tualizar as transfor-
mações no plano das ideias acerca do Direito. É um erro metodológico cons-
truir uma narrativa da história do pensamento jurídico ou da filosofia do direito 
à margem da realidade social. Os acon tecimentos acima referidos, entre outros 
que poderiam igualmente ser invocados, são matéria por excelência para os filó-
sofos oitocentistas. 

Mas é importante reter uma outra problemática, que irá fragmentar, para sem-
pre, as bases culturais que cimentavam, tanto do lado protestante como do lado 
católico, a teoria do direito natural. Assim, se as revoluções liberais se fazem em 
nome dos direitos naturais, é também em nome do direito natural que lutam as 
forças anti-revolucionárias e contra-revolu cionárias. 

O absolutismo esgrime os «verdadeiros direitos naturais» aos «falsos direitos 
naturais» do liberalismo. 

Existe, portanto, um paradoxo nas doutrinas do direito natural do século XIX. 
A leitura dos clássicos do pensamento político contra-revolucionário europeu 

encontra este paradoxo, vital para se perceber a dificuldade colocada aos liberais 

5 Fundamental: Michael Stolleis, «Rechtsstaat», em Handwörterbhch zur Deutschen Rechtsgeschichte, IV 
(cols. 367-375).79 80
6 Merece destaque a obra colectiva organizada por Cláudio Brandão, Direitos Humanos e Fundamentais 
em Perspectiva, São Paulo, Atlas, 2014. V. ainda Isabel Maria Banond de Almeida, A Ideia de Liberdade em 
Portugal. Do Contratualismo Absolutista às Sequelas do Triénio Vintista, Coimbra, Almedina, 2012, pp. 803 ss.
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de inspiração católica: o direito natural foi apropriado pelas concepções políticas 
anti-revolucionárias e tradicionalistas ao longo do século XIX. As proclamações 
dos Papas oitocentistas iam no mesmo sentido, de defesa da sociedade pré-liberal, 
de condenação das democracias, do constitucionalismo e do capitalismo: sempre 
em nome do direito natural7. 

A instabilidade política das primeiras décadas do século XIX europeu é apro-
veitada pelos pactos das famílias reais: o direito natural é aí invo cado para sus-
tentar que impõe soluções políticas precisas. Estas soluções são a monarquia de 
direito divino e a organização corporativa da socie dade. No plano das relações 
internacionais, o equilíbrio europeu assenta nas soluções naturais de divisão da 
Europa pelos pactos das famílias reais anteriores a Napoleão8. 

A teorização do positivismo, nome então criado por Comte, exprime esta 
ruptura, no plano científico9. 

No plano político, as aspirações da sociedade burguesa vão no sentido da cria-
ção do Estado de direito, sustentado, não apenas por princípios de direito natu-
ral, mas por leis positivas. O princípio da legalidade é espe cialmente relevante 
para explicar transformações intencionalmente pre tendidas para as fontes do 
direito e para a metodologia jurídica. 

De outro lado, a instauração de novos direitos naturais, como o de escolha de 
uma profissão, livre exercício de uma actividade económica, comercial ou indus-
trial, constituía o alicerce do capitalismo nascente – e esses direitos estavam pro-
tegidos na legislação comercial e industrial, de signadamente nos novos códigos 
comerciais e na legislação sobre banca e seguros. Direitos estes que contrastam 
com a organização corporativa da sociedade, preferida pelos teórico pré-liberais 
e por muitos dos sectores tradicionalistas e contra-revolucionários. Lembre-se 
como, muito mais tarde, a teorização do Estado Novo de Salazar vai invocar estas 

7 A influência do pensamento contra-revolucionário francês e, menos marcadamente, espanhol, foram 
muito relevantes para Portugal: v., entre outras leituras, Pascal Ory, Nouvelle histoire des idées politiques, 
Hachette, 1987, pp. 166 ss e 444 ss.; Philippe Nemo, Histoire des idées politiques aux Temps modernes et 
contemporains, PUF, 2002, pp. 1009 ss. Para compreender a evolução das ideias políticas no contexto da 
situação política portuguesa e europeia, fundamental, José Adelino Maltez, Tradição e Revolução, Tribuna 
da História, 2005 e Biografia do Pensamento Político, UTL/ISCSP, 2009, II. Uma síntese dos principais 
autores e correntes em Paulo Ferreira da Cunha, Filosofia Política. Da Antiguidade ao Século XXI, Lisboa, 
INCM, 2010 e Amor Iuris. Filosofia Contemporânea do Direito e da Política, Lisboa, Cosmos, 1985, pp. 172 ss. 
8 Pedro Caridade de Freitas, Portugal e a Comunidade Internacional na Segunda Metade do Século XIX, Lisboa, 
Quid Juris, 2012.
9 Síntese destas ideias, com especial desenvolvimento para Portugal, em Pinharanda Gomes, Dicionário 
de Filosofia Portuguesa, Lisboa, Dom Quixote, 1987, s. v. Positivismo. A filosofia jurídica e política do libe-
ralismo português é habitualmente estudada com referência a Krause e ao krausismo: v., António Braz 
Teixeira, História da Filosofia do Direito Portuguesa, Lisboa, Caminho, 2005, em síntese, pp. 117 ss.81 82
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mesmas ideias para, em pleno século XX, apresentar como modelo as ideias da 
escola teológica e peninsular do direito natural acerca da sociedade, da família 
e do Estado10. 

A estabilidade do direito natural contrasta com este dinamismo do direito 
positivo. O princípio da tendencial inamovibilidade do direito natural no tempo 
e no espaço contrasta com o carácter necessariamente local e dinâmico do direito 
positivo. 

De outro lado, a igualdade dos cidadãos perante a lei implica um novo tipo 
de leis. 

A codificação do direito penal e a codificação do direito civil são, assim, 
etapas fundamentais no percurso das ideias e das instituições do liberalismo.  
O estatuto da cidadania liberal exigia tratar todos os cidadãos de modo igual. 
A metodologia de redacção das leis sofre transformações decisivas e a moderni-
dade da “ciência da legislação” é uma etapa funda mental da Idade Contempo-
rânea – ainda hoje somos herdeiros de uma técnica normativa que foi definida 
na primeira metade do século XIX pela ciência do direito do liberalismo. Uma 
técnica normativa de perfil liberal, mas assente na convicção da função pres-
critiva do direito positivo: os direitos naturais declaram-se; os direitos positivos 
prescrevem-se ou constituem-se11. 

Novos contornos da legalidade 
Tanto do lado católico como protestante, os teóricos do direito natural do século 
XVIII aceitavam uma sociedade fragmentária, assente na di ferenciação e no privi-

10 São erradas as construções teóricas que apresentam a evolução dos direitos fundamentais como 
etapas pacíficas através das quais os direitos vão ganhando novos conteúdos. Efectivamente, cada um 
dos direitos naturais ou do homem tem uma história própria e que não deve ser confundida com a de 
outros direitos. Por exemplo, a consagração do direito de propriedade não é paralela com a do direito 
de voto, para referirmos apenas um exemplo evidente: de outro lado, a consagração prática de cada um 
destes direitos foi feita frequentemente num clima de luta política, sendo frequentes os «retrocessos». 
Os estudos de Horst Dippel fornecem uma boa introdução a esta problemática: Horst Dippel, História 
do Constitucionalismo Moderno. Novas Perspectivas, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2007; Dieter 
Grimm, Constitucionalismo Y Derechos Fundamentales, tradução, Madrid, Trotta, 2006, esp. pp. 77 ss. Para 
uma visão geral, Martinez, Gregório Peces-Barba; Eusebio Fernandez (diretores), Historia de los derechos 
fundamentales, Madrid, Dickson, 2003; José Sánchez-Arcilla, Historia de los Derechos fundamentales en sus 
textos, Madrid 2012. 
11 11 Uma primeira indicação acerca da história da metodologia legislativa em António Pedro Barbas 
Homem, A «Ciência da Legislação»: conceptualização de um modelo jurídico no final do Ancien Régime, in 
Legislação.Cadernos de Ciência da Legislação, INA, 16 (Abril-Junho, 1996). O estudo da legislação (técnicas, 
estilos, métodos, conteúdos) é um elemento central quer da ciência jurídica quer da ciência do Estado: 
v., para outras indicações, M. Stolleis, «Condere leges et interpretari», em Staat und Staaträson in der frühen 
Neuzeit, 1990, pp. 167 ss.
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légio. Uma sociedade de ordens ou classes, com estatutos diferenciados para clé-
rigos, nobres e burgueses, com grande diferenciação dentro de cada grupo, sem 
reconhecimento de um esta tuto de igualdade perante a lei positiva. Em meados 
do século XVIII, a escravatura, a prisão por dívidas, o confisco, a pena de morte, 
entre tan tas outras instituições que poderíamos invocar, eram aceites por mui-
tos filósofos europeus nos seus tratados e manuais de direito natural e fa ziam 
parte do núcleo de soluções previstas nas leis dos Estados europeus. O acesso à 
instrução estava limitado às pessoas de condição privilegiada e, na universidade, 
salvo privilégio concedido pelo rei, não se admitiam pessoas de condução baixa. 

O direito era descontínuo no espaço social: tanto podia variar de lo cal para 
local, em função da história, como o direito positivo assentava no privilégio, fun-
damento jurídico para uma sociedade estratificada em ordens. 

Nas vésperas das revoluções liberais, os pressupostos das concepções jusna-
turalistas são os seguintes, em resumo: 

 1º  Uma visão sistemática do direito natural, construído racional mente – à 
maneira da geometria – de modo a fornecer respostas aos principais pro-
blemas da visa social. 

 2º  A prioridade metodológica da teologia e da filosofia moral sobre o Direito 
e, em consequência, dos deveres sobre os direitos. A este respeito e con-
trariamente a uma visão reiterada acerca da seculariza ção da sociedade e 
do Direito, tenho sublinhado uma tendência para a confessionalização, a 
qual leva para o conteúdo das instituições sociais típicas conteúdos morais 
– tendência que é especialmente visível des de o humanismo. 

 3º  Uma linguagem prescritiva da moral e descritiva do Direito. 
 4º  O peso das tradições e dos costumes no plano social, que torna vam difí-

cil processos de reforma, só possíveis mediante novas leis – ou seja, pres-
supondo o primado da lei entre as partes do direito. 

Quando, para exemplificar com casos concretos, o iluminismo colo cou em 
causa os fundamentos e existência da Inquisição e do estatuto dos cristãos-novos, 
da escravatura, da prisão por dívidas, da pena de morte e das penas cruéis e infa-
mantes, dos privilégios fiscais e das situações privi legiadas no plano penal, do con-
fisco, do duelo, dos poderes punitivos do marido e do pai sobre a mulher e sobre 
os filhos, entre muitos exemplos que podiam ser dados – exigirá, primeiro, que as 
instituições sociais se jam conformes com o direito natural e a razão, para, depois 
e consequen temente, introduzir por via legislativa novas soluções inovadoras. 

Na tradição jurídica ocidental, desde a Idade Média que o direito natural 
tinha sido invocado como fundamento para revogar costumes e práticas sociais 
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antigas, mas desconformes com a racionalidade jurídica. Também neste aspecto 
a tradição jusnaturalista foi invocada pelo libera lismo. 

Contudo, ao longo do século XIX, a divisão política dará origem a vi sões distin-
tas, ambas invocando o direito natural, uma liberal e outra tra dicionalista, contra-
-revolucionária ou reaccionária. Esta divisão persistirá durante o século XX. E esta 
divisão ajuda a explicar a crise da teoria do direito natural ainda no século XIX. 

A questão do direito natural torna-se, então, um problema político, sepa-
rando liberais e absolutistas. O consenso cultural que se tinha ge rado nos meios 
cristãos acerca da existência e conteúdo do direito natu ral vai-se desvanecendo. 
Em parte, é em torno desta problemática que Michel Villey constrói a distinção 
entre as correntes antigas do direito natural e o jusnaturalismo, expressão con-
temporânea vista pelo filósofo francês como uma ideologia política e jurídica12. 

Razão e violência 
O sentido da política desde o século XVI teria sido o de atribuir ao Estado o mono-
pólio da decisão política13. Mas o sopro romântico das declara ções de direitos do 
final do século XVIII não podem fazer esquecer que o seu triunfo se realizou num 
contexto de violência: a violência da guerra da independência norte-americana, 
as diversas fases do terror revolucionário francês, a violência inaudita das inva-
sões francesas, a violência fra tricida da guerra civil portuguesa. 

A violência é um tema inescapável da reflexão da filosofia política: do medo 
da morte violenta a que se refere Hobbes ao medo induzido pe los actuais movi-
mentos terroristas, o medo da violência e a violência do medo, ilustram outro 
tema decisivo na evolução dos Direitos do Homem. 

Assim, o conceito de Estado de direito assenta no monopólio da vio lência legí-
tima por parte do Estado. Se, hoje, esta é uma ideia trivial, não podemos perder 
de vista que não o era no final do século XVIII, mesmo nos países onde o abso-
lutismo cultivava a teoria da Polícia e do Estado de Polícia14. De facto, foi ape-

12 V. ainda Judith Shklar, Legalism. Law, Morals and Political Trials, Cambridge (Mass.), 1986 sobre as 
ideologias baseadas no direito natural e no consenso. 
13 Carl Schmitt, La Notion de Politique, Paris, Flammarion, 1992, p. 63 ss. O juízo de antítese amigo/
inimigo é o critério que Carl Schmitt considera como elemento característico da política, tal como em 
outros domínios da vida encontramos outros juízos antitéticos: na ética, entre o bem e o mal, na estética, 
entre o belo e o feio, na economia, entre o rentável e o não- -rentável. Para o século XIX, Schmitt aponta 
as obras de Constant e de Donoso Cortés como exemplificativas desta antítese. Assim, a liberdade, o 
progresso e a razão aparecem como antitéticos do feudalismo, da reacção e da violência; a economia, a 
indústria e a técnica como paralelas do Estado, da guerra e da política; o parlamentarismo tem como ini-
migo a ditadura. Na filosofia do direito, poderemos acrescentar, o binómio jusnaturalismo – positivismo.
14 Sobre o conceito de Estado de Direito e as suas evoluções, v. Michael Stolleis, citado, em síntese da 
sua monumental História do direito público alemão.
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nas ao longo do século XIX que o modelo de uma polícia com jurisdição sobre 
todo o território nacional se foi lenta mente enraizando nos Estados europeus; 
de outro lado, o monopólio da violência legítima nas mãos do Estado choca com 
valores sociais enraiza dos na sociedade oitocentista, assentes na possibilidade de 
utilização de meios coercivos pelo pai e marido, pelos donos dos escravos, pelo 
patrão. A história do duelo pela honra e a dificuldade na sua efectiva supressão – 
a proibição do duelo nas leis positivas permanece letra morta em muitos Estados 
europeus até ao século XX – mostra bem a difícil concretização do monopólio 
da violência legítima pelo Estado. 

Será apenas a sensibilidade política e moral dos grandes textos do Direito 
Internacional dos Direitos do Homem do século XX a proibir a violência – até aí 
legítima – dos pais, dos maridos ou dos patrões, entre outros exemplos do que 
muitos das teóricos do direito natural aceitavam ser manifestações da autonomia 
dos grupos intermédios da sociedade. 

A igualdade dos cidadãos perante a lei teve ainda outras importantes conse-
quências políticas. 

A unidade do direito no espaço territorial do Estado contrasta com a frag-
mentação local e social do direito dos Estados pré-liberais. 

O direito variava consoante a situação estatutária das pessoas: certos direitos, 
como a frequência da universidade ou o acesso a certas profis sões estava reser-
vado a pessoas com ascendências nobres. 

Mas o direito também variava, no espaço estadual, de local para local. Em 
muitos países europeus, o direito das cidades, assente nos seus forais e estatu-
tos, era frequentemente uma fronteira para as leis dos reis. 

Neste sentido, a realização dos direitos naturais nas sociedades libe rais é 
indissociável do conceito de cidadania e da sua expressão burguesa: o código 
civil é o código dos cidadãos, isto é, de iguais15. 

Compreende-se, assim, que uma das proclamações políticas de pri meira gran-
deza dos direitos naturais seja o princípio da igualdade. Ainda hoje as constitui-
ções recordam que a primeira das dimensões do princí pio da igualdade é o da 
proibição de privilégios. Compreende-se, ainda, uma outra ideia: a igualdade dos 
cidadãos exige leis, leis que os tratem de modo igual. 

15 Para além da bibliografia acima referida, acerca da transição entre as fontes de direito do antigo 
regime e o princípio da legalidade do liberalismo, v., entre as mais recentes publicações, George Martyn, 
Anthony Musson, Heikki Pihlajamäki, From the Judge’s Arbitrium to the Legality Principle, Berlin, Dunker y 
Humblot, 2013 (em especial, os estudos de António Hespanha e G. Martyn); José Sánchez-Arcilla, dir., El 
arbitrio judicial en el Antiguo Régimen, Madrid 2012; Cláudio Brandão, Francisco Cavalcanti, João Maurício 
Adeodato, Princípio da Legalidade. Da Dogmática Jurídica à Teoria do Direito, Rio de Janeiro, Forense, 2009.
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Em conclusão, existiu um projecto jurídico do liberalismo continen tal euro-
peu. Este projecto contrasta com a historicidade de que Montes quieu tinha estu-
dado no Espírito das Leis e do direito positivo, que a escola histórica assumia. 
Não surpreende, como acima referido, que para as pri meiras gerações de filóso-
fos liberais que esse projecto jurídico assente no conceito de direitos naturais.  
Os filósofos da segunda metade do século XIX encontrarão outro tipo de desafios. 

Assim, os requisitos das leis positivas apresentavam vários elementos: a con-
formidade ao direito natural, à religião da nação, à forma do governo, ao génio, 
índole ou espírito geral, clima e costumes, ao tempo e aos lugares, e, finalmente, 
ao princípio da utilidade 

A aspiração de unidade e codificação do Direito contrasta com o enunciado 
acima referido. 

Como acima referido, à medida que as leis dos Estados liberais reali zam as 
aspirações burguesas, fica cada vez mais nítida a questão cultural do século XIX: 
o jusnaturalismo aparecia sobretudo invocado pelas con cepções políticas anti-
-liberais, reaccionárias e anti-revolucionárias. 

Quando, para dar apenas um exemplo, o primeiro código civil portu guês 
estabelece os princípios de direito natural como critério de integra ção de lacu-
nas – revogando o direito romano até aí aplicável no foro –, de algum modo con-
sagrou o que até então se ensinava; mas tanto a dou trina como os tribunais irão 
noutro sentido. A liberdade decisória que se atribui aos tribunais na procura de 
soluções justas não é utilizada – pelo contrário, a crescente importância do posi-
tivismo e da jurisprudência dos interesses farão do juiz o intérprete e aplicador 
das soluções materiais propostas pelo legislador. 

Do mesmo modo, a consagração do casamento civil no Código de Seabra é 
de novo um campo de batalha entre liberais e tradicionalistas, debate em que 
intelectuais como Alexandre Herculano ou António Luís de Seabra se terão de 
envolver até à sua consagração normativa16. 

Um novo conceito e um novo vocabulário da política e das ciências sociais era 
formulado – o positivismo. 

16 Em Manuel Pinheiro Chagas: Uma Biografia, Lisboa, Assembleia da República, 2012, procurei traçar 
o percurso intelectual de um dos mais notáveis escritores da segunda metade do século XIX e do seu 
comprometimento intelectual, à imagem de Herculano ou de Seabra, na transformação da sociedade 
portuguesa à luz dos princípios e valores do liberalismo. Embora o período seja, sem mais, conhecido 
como «fontismo», sobretudo conhecido pelas transformações técnicas e pelas contestações teóricas – a 
geração de 70 –, estamos perante uma época de importantes transformações jurídicas, frequentemente 
negligenciadas pela historiografia mais recente: codificação civil, comercial, penal e administrativa; 
criação de novas instituições jurisdicionais e administrativas; abolição da pena de morte; universalidade 
do sufrágio; legislação social; casamento civil (etc.).
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Importa, assim, recordar esta genealogia conceitual, na qual o posi tivismo apa-
rece associado ao liberalismo político e, de outro lado, este positivismo assenta 
na crença optimista de progresso social e do espírito humano – progresso que é 
apenas possível no quadro de um Estado orga nizado racionalmente e segundo 
categorias jurídicas. 

A primeira destas categorias jurídicas são os direitos fundamentais; o segundo, 
é a constituição, que vem a encarnar a soberania do direito17. 

Uma definição de positivismo 
A proposição justificativa do positivismo contemporâneo foi formulada pelo 
jurista inglês John Austin (1790-1859): 

«A existência de uma lei é uma coisa; o seu mérito ou demérito outra. Se ela existe 
ou não existe, corresponde a um tipo de indagação; se ela está ou não de acordo com 
um determinado padrão, correspon de a outra indagação. Uma lei, que existe efec-
tivamente, é uma lei, ainda que aconteça que ela nos desagrada, ou ainda que ela se 
desvie dos princípios dos quais nós fazemos depender a nossa aprovação ou a nossa 
rejeição.» (1832, Austin, The Province of Jurisprudence Determined. Ed. W.E. Rumble, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1995)18. 

A separação entre as questões políticas e o direito é portanto o pressu posto 
fundamental das correntes positivistas da Idade Contemporânea, como no caso 
de Austin e de grande parte dos autores positivistas anglo -saxónicos, que são 
liberais e democratas. 

Tem de começar-se por uma primeira observação acerca da multipli cidade 
das correntes doutrinárias que de um modo excessivamente sim plista designa-
mos como positivistas. São muitas as diferenças entre os autores e as suas con-
cepções teóricas. Mas não pode perder-se de vista, para compreender a razão 
de ser destas concepções jusfilosóficas, a sua ligação com a cultura jurídica que 
acabámos de estudar nos seus traços essenciais. 

De um modo muito geral, os pressupostos das concepções positivistas são os 
seguintes: a natureza do direito como facto social: o direito per tence ao mundo 
dos factos sociais, e as condições de validade jurídica são, efectivamente, ques-
tões de eficácia social; a separação entre direito e moral: o direito pertence ao 
mundo do ser; a moral ao do dever ser. 

São diversas as correntes do pensamento jurídico que podemos in cluir no 
positivismo, quer no século XIX quer durante a primeira metade do século XX. 

17 Sobre a soberania da constituição, v. G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge – diritto – giustizia, 1982, pp. 8 ss.
18 Uma síntese actual em Massimo La Torre, «Positivismo Giuridico», em Enciclopedia del Derecho, VI.
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Assim: a Escola da exegese; a Jurisprudência dos conceitos; a Jurisprudência dos 
interesses; o positivismo sociológico de Comte; a teoria pura do direito. 

Pressupostos das concepções positivistas são também o formalismo Kantiano 
e a concepção utilitarista em filosofia. 

Como sublinha acertadamente Wieacker, aquilo que o liberalismo oitocen-
tista retirou da obra de Kant, nesta parte, foi a crítica ao jusracionalismo anterior, 
pré-crítico, bem como uma permanente interrogação so bre os requisitos formais 
de uma ciência do direito positiva legitimada filosoficamente. Ora, foi em grande 
parte este formalismo do direito público que justificou a ilimitada confiança de 
Kant nos príncipes ilu minados e que justificou mesmo a refutação, em qualquer 
situação, do direito de resistência. 

Liberalismo económico e direitos naturais conjugam-se com a defesa das 
monarquias absolutas na obra kantiana. Não foi, aliás, o único autor que adop-
tou este ponto de vista. Contudo, o liberalismo vai utilizar os pressupostos filo-
sóficos kantianos para chegar a outras conclusões. 

Liberalismo é realidade distinta de democracia e, historicamente, existiram 
pensadores liberais não democratas e, inversamente, democra tas não liberais. 

A reforma da legislação assumiu como fundamento ontológico a ideia de feli-
cidade – de felicidade pública de que falava já Muratori ou felicidade do maior número 
a que se referia Bentham. É necessário recordar que Beccaria no seu breve tra-
tado sobre delitos e penas formulara a máxima «a máxima felicidade possível 
para o maior número». 

A fundamentação do sistema punitivo num critério de utilidade comum não 
implicou o afastamento de soluções nucleares do jusnaturalismo, designada-
mente a ligação entre direito e moral. As leis positivas não se podem afastar das 
leis morais nem entrar em contradição com elas. 

A ideia de felicidade permitiu estabelecer um fundamento para um alarga-
mento das funções do Estado, mas não assumiu a ruptura entre direito e moral 
como critério. 

Felicidade pública, felicidade do maior número, utilidade pública são os con-
ceitos que o liberalismo vai opor ao bem comum jusnaturalista, agora na base de 
critérios filosóficos utilitaristas e hedonistas. 

No século XIX assinalam-se as tentativas de conciliar o kantianismo, para 
quem o princípio da acção justa é a sua conformidade com a lei mo ral, e o uti-
litarismo, segundo o princípio utilitarista de justiça formulado por Bentham: 

«a felicidade do maior número» 
«cada um deve contar para um e ninguém deve contar para mais do que um». 89 90 
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Fez fortuna um comentário de Mill segundo o qual a fórmula de Ben tham 
ficaria vazia se não se acrescentasse que 

«a felicidade de cada um é contada como devendo ser igual à felicidade de qual-
quer outra pessoa». 

Esta ideia de felicidade vai tornar-se critério da actividade política e programa 
normativo na Constituição dos Estados Unidos da América, porém, numa for-
mulação tipicamente individualista e liberal, no sentido de que cada cidadão 
pode encontrar o seu próprio caminho de felicidade, usando a liberdade de agir 
e assumindo a responsabilidade pelos actos praticados. 

Outros países vão manter-se mais fiéis à tradição paternalista anterior, res-
ponsabilizando o Estado pela protecção da felicidade dos cidadãos. Duas notas 
dão conta desta diferença: por um lado, o critério de que cabe à administra-
ção realizar as operações e prestações que permitam a felicidade colectiva; em 
segundo lugar, que estas escolhas da administração são políticas e dependem 
de uma decisão democrática, pelo que a ideia de insindicabilidade da adminis-
tração pelos tribunais aparece como a consequência dogmática precisa de um 
programa da filosofia política. Mais tarde, uma fórmula aparece a condensar de 
modo breve esta mesma conclusão: julgar a administração é ainda administrar. 
Outra consequên cia decisiva para a caracterização do direito público contempo-
râneo é a ideia de neutralidade da função judicial, dogma político dificilmente 
definível, mas que nos arrasta para as fronteiras de uma auto-limitação do poder 
judicial perante o mérito das escolhas políticas. 

O utilitarismo torna-se a matriz das ciências da legislação de matriz liberal 
e, portanto, de diversos positivismos. 

O utilitarismo de Bentham rejeita inclusivamente o conceito de direi tos naturais. 

A escola da exegese 
É importante sublinhar o prestígio da codificação francesa, em especial do 
Código Civil aprovado por Napoleão Bonaparte em 1804. Pode interpretar-se o 
nascimento desta concepção em torno da seguinte explica ção: o conteúdo dos 
direitos naturais estava assegurado na legislação burguesa, especialmente nos 
Códigos Civil, Comercial e Penal. Deste modo, a invocação do direito natural 
ficou associado às correntes contra -revolucionárias, aquelas que pretendiam a 
revogação destes diplomas e o regresso à velha ordem social da monarquia abso-
luta pré-liberal.

As máximas jurídicas deste movimento francês conhecido como escola da exe-
gese são os seguintes: 
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«Toda a lei, tanto no espírito como na letra, porém, nada mais do que a lei» 
«As leis nada deixam ao arbítrio do intérprete». 

A codificação francesa vai inspirar muitos países europeus, designada mente 
Portugal e Espanha, explicando, não apenas o carácter político da codificação 
(que matérias justificam a aprovação de códigos), como a sua sistematização 
interna e a disciplina da interpretação e aplicação das leis, prevista nos Códigos. 

A desconfiança em relação aos juízes e a aplicação extrema de um pensa-
mento de Montesquieu – «os juízes são a boca que profere as palavras mudas da 
lei» – chegou a justificar, embora de modo transitório, o sistema de penas crimi-
nais fixas ou tabeladas e o instituto da consulta ao poder legislativo pelo juiz, na 
situação em que verifica existir uma lacuna legislativa. 

A ciência do Direito e os conceitos. A Escola Histórica 
Ao contrário da França, os países de língua alemã apresentam condições políti-
cas e culturais distintas. A unificação alemã apenas está concluída em 1871 e a 
Alemanha inclui regiões com tradições jurídicas muito dife renciadas. 

De outro lado, a procura de uma identidade própria, a partir do trau mático 
período da ocupação francesa com Napoleão Bonaparte, leva ao desenvolvimento 
dos estudos de história da Alemanha, com a publicação de colectâneas de docu-
mentos antigos, a publicação de estudos filoló gicos e a tentativa de descoberta 
nas tradições antigas da alma do povo alemão. 

Designa-se por Escola Histórica a corrente do pensamento que sustenta o carác-
ter histórico do direito e que se pronuncia contra a codifica ção, por considerar 
que a codificação é contrária à tradição, aos costumes e ao espírito do povo. 

O principal jurista desta escola é Savigny (1779-1861), prestigiado his toriador 
do direito romano, e vai ser ele o principal representante de um novo tipo de pre-
ocupações metodológicas, expresso ora como escola his tórica do direito ora como 
jurisprudência dos conceitos. 

Publicado em 1814, Da vocação do nosso tempo para a ciência do direito constitui o 
principal texto doutrinário desta escola. Jurisprudência, pala vra a que podem ser 
atribuídos sentidos distintos na linguagem jurídica alerte-se, tem aqui o sentido 
de ciência do Direito. 

Para esta escola, a função do jurista, em especial, o professor de Direito, é a 
de sistematizar os elementos teóricos que permitam a compreensão científica 
da historicidade do direito: 

«A Escola Histórica afirma que a matéria do direito é dada à nação pelo seu pas-
sado completo, certamente que não de modo arbitrário, de forma a que de acordo 
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com uma regra de causalidade haja de ser esta ou aquela, mas sim que se forma a par-
tir da essência mais íntima da nação e da sua história.» 

Assim, antes e para além da política e das leis estariam os conceitos jurídicos, 
concebidos como «entidades reais, cuja existência e cuja ge nealogia se tornaram 
conhecidas [dos juristas romanos] por meio de um longo e íntimo contacto, sendo 
por isso que o seu procedimento tem uma segurança que não se encontra senão 
na matemática, podendo dizer-se sem qualquer exagero que eles fazem um ver-
dadeiro cálculo com os seus conceitos». 

Sublinhem-se algumas das grandes construções teóricas de Savigny e dos seus 
continuadores no século XIX: a relação jurídica; o direito sub jectivo; a declara-
ção negocial; a teoria da personalidade colectiva. 

As construções teóricas tornam-se o objecto da literatura científica – sob a 
forma de teoria geral do direito, teoria da relação jurídica ou me todologia da 
ciência do direito. Deste modo, os juristas da jurisprudência dos conceitos vão 
preparando o caminho para a codificação do direito alemão, a qual se vai basear 
nestas construções doutrinárias (BGB, de 1900). 

O conceito de «espírito do povo» (Puchta) explica uma outra ideia central nos 
juristas alemães de final do século XIX quanto ao carácter germânico do direito. A 
matriz conceptual tinha sido estabelecida por Sa vigny, quando este preconizou 
a relação orgânica do direito com a essência e o carácter do povo. 

Não pode esquecer-se que a classificação das situações pessoais que está na 
base da sistematização do Código Civil alemão de 1900, vulgar mente conhecida 
como sistematização germânica do direito, foi por sua vez utilizada para siste-
matizar o Código Civil português de 1966, ainda em vigor nos países africanos 
de língua oficial portuguesa.

A ciência do Direito e os interesses 
É importante não perder de vista que desde meados do século XIX a Eu ropa 
assiste à revolução industrial, como acima sublinhámos. 

Em termos paralelos com os estudos científicos de Darwin, vinga a ideia de 
que o Direito é luta pela sobrevivência, em que só os mais fortes sobrevivem, 
excepto se o legislador apoiar a realização dos interesses dos mais fracos. 

A obra de Ihering (1818-1892), especialmente o seu livro A Luta pelo Direito 
(1872) foi determinante num primeiro período, com as suas ideias do direito como 
«força viva»: «quem defende o seu direito, está lutando, na esfera limitada deste, 
por todo o Direito». A sua definição de direito subjectivo fará escola: 

«Os direitos são interesses juridicamente protegidos.» 
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De outro lado, desenvolve-se uma administração activa sob a égide dos novos 
Estados sociais, a qual se afasta dos pressupostos teóricos e práticos iniciais do 
Estado liberal ou não intervencionista. 

O desenvolvimento do direito da actividade administrativa é paralelo ao cres-
cimento do Estado, chamado a desempenhar funções de presta ção em matéria 
de educação e saúde (escolas públicas e hospitais públi cos), entre muitas outras. 

O peso do Estado nunca deixará de aumentar, o que implicou a defini ção de 
um novo regime para os funcionários, os bens e os procedimentos da adminis-
tração. 

Os conceitos de acto administrativo e de serviço público são formula dos com 
a intenção de fornecer uma explicação científica coerente para os problemas sus-
citados com este novo tipo de actividade administrativa e, naturalmente, por um 
novo modelo de Estado social. 

De outro lado, são também importantes as metamorfoses no direito privado, 
acima referidos. 

O nascimento de um direito social que regula as relações laborais; o apare-
cimento inovador da responsabilidade objectiva, isto é, que não exige culpa, de 
modo a responder aos problemas suscitados com os aci dentes de trabalho e com 
os acidentes rodoviários e ferroviários. Também a figura do abuso do direito e do 
enriquecimento sem causa são recebidas para exprimir o relevo ético-jurídico 
da «função social dos direitos». 

Outros exemplos de legislação social a considerar são os seguintes: a legislação 
sobre solos e construção, águas e aproveitamento agrícola, assente no princípio 
da função social da propriedade sobre os solos e águas; a legislação protectora 
dos inquilinos; a consagração de seguros sociais e do mutualismo. 

O exemplo mais claro é o da relação de trabalho, a qual já não poderia ser 
entendida como estabelecida entre iguais, verificado que não existia igualdade de 
facto entre os contraentes, patrão e empregado. Verificou -se igualmente a injus-
tiça de, nos acidentes de trabalho, se impor ao tra balhador o ónus de demonstrar a 
responsabilidade do patrão, isto é, de provar que o dano sofrido se havia produzido 
apenas por culpa do credor (o patrão), como era a regra no direito dos contratos. 

Assim, face a uma legislação crescentemente reguladora dos conflitos sociais, 
a doutrina sentiu a necessidade de fornecer ao aplicador do direito os critérios 
para a interpretação destes textos. 

Os problemas clássicos da teoria da interpretação das leis têm uma resposta 
assente na primazia do legislador positivo e na imposição ao juiz de aplicar a lei 
de acordo com estas pautas de valor estabelecidas pelo legislador. 

Estas ideias estão presentes no Código Civil Português de 1966. 
Parecia completo o trinfo do positivismo e o esquecimento do direito natural. 
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Natureza e ciência 
Mas a crise do direito natural oitocentista não resulta apenas de factores jurídi-
cos e políticos. 

Advém igualmente de um novo pensamento científico e do nascimento de 
novas ciências e de um novo tipo de discurso científico. O nascimento desta teo-
rização e disciplinas das ciências naturais ao longo do século XIX serão fundamen-
tais para explicar um novo paradigma científico, logo entendido como crucial 
para a teoria do Direito. 

Esta crença científica vai ser levada por muitos para o centro das cons truções 
jurídicas e será especialmente relevante em domínios centrais da antropologia 
jurídica. É o caso do direito e da política penal, domínio no qual se registam cons-
truções científicas assentes na sociologia e nas ciências naturais. 

No plano do método jurídico, as preocupações do liberalismo positi vista diri-
giam-se à identificação dos conceitos e instituições da ciência do Direito (de modo 
simplista, a jurisprudência ou ciência dos conceitos).

Do mesmo modo, também a escola histórica do direito era formal mente con-
trária ao direito natural. As críticas da razão kantianas já tinham desferido um 
golpe mortal na concepção dogmática do direito natural anterior. 

Ao longo do século XIX, a confiança no Estado de Direito e nas suas reali-
zações, em especial, nas suas leis, era assim também alicerçada na crítica de um 
direito natural que não apenas não aparecia formulado de acordo com as ciên-
cias sociais e naturais positivistas, como, afirmará o espírito crítico da nova ciên-
cia da história, não tinha suporte em factos históricos, factos que pudessem ser 
descritos, medidos e interpretados. 

A ciência da história, criticarão alguns depois de conhecidos os hor rores do 
nazismo, tornou possível o historicismo, assente no relativismo cultural. Mas, 
desconhecidas estas realidades para o intelectual culto da segunda metade do 
século XIX e início do século XX, o grande desafio científico para a teoria e 
metodologia jurídicas consistia em integrar nas suas construções o programa 
das ciências naturais. 

Assim, a ideia do progresso material – com caminhos-de-ferro, pon tes, vaci-
nas, extinção de doenças endémicas, telefones e telégrafos, entre tantas outras 
invenções do espírito científico do século XIX que pode riam ser invocadas –, 
se ideias poderosas no plano político, apareciam também como ideia motriz de 
reformas jurídicas, movidas também pela ideia de progresso através do Direito. 

Ordem e progresso, para utilizar conhecidos motos políticos. 
As codificações da segunda metade do século XIX – civil, penal, adminis-

trativa, fiscal – reflectiam esta crença no progresso através das leis. A crença ilu-
minista e liberal da libertação através de leis positivas não fazia apelo ao direito 
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natural. Pelo contrário, embora com muitas dife renças de país para país, a intro-
dução do casamento civil e do divórcio, da pena de prisão, da limitação da res-
ponsabilidade civil, das sociedades por quotas, entre tantas outras inovações, só 
foi possível mediante novas leis. Não foi a jurisprudência mas a lei, orientada pela 
doutrina, o grande factor de transformações sociais nas sociedades do século 
XIX. O mesmo se dirá, aliás, para o século XX. 

A afirmação do direito como ciência, postulado de muitas das concep ções do 
século XIX, não era compatível com a ideia de direito natural. 

Mesmo a história do direito procura, a partir de Savigny, esta genea logia dos 
conceitos jurídicos, como condição para a cientificidade do dis curso jurídico. 
Sejam conceitos como o de relação jurídica, omnipresente como conceito expli-
cativo da natureza do direito perante a realidade so cial, sejam aqueles conceitos 
que são decisivos para novas leis – pessoa colectiva, sociedade por quotas, etc. etc. 

A explicação que acima damos, assenta, portanto, na verificação de que ao 
longo do século XIX se assistiu a uma perda progressiva: a tradição do direito 
natural foi-se esfumando na consciência jurídica à medida que se consolida o 
Estado de direito e a legalidade burguesa institui novas instituições sociais, eco-
nómicas e políticas. 

Mesmo Marx, crítico tanto da escola histórica e dos seus pressupostos dog-
máticos como da jurisprudência dos conceitos, não mostra qualquer simpatia 
pelas ideias jusnaturalistas. 

A crítica revolucionária do direito liberal e do positivismo, portanto, não apela 
ao direito natural, e as revoluções comunistas do século XX não arvoram estas 
bandeiras. 

O potencial libertados da natureza (Tarello) dos intelectuais do século XVIII 
torna-se, no pensamento científico de 1850-1914, um caleidoscó pio de optimismo: 
das ciências que estudam, compreendem e descrevem os segredos da natureza – 
biologia, antropologia, física, química – às que a transformam – engenharia –, às 
que procuram ir mais além na compreensão dos mecanismos de funcionamento 
do homem – psicologia, psicanálise. 

À imagem da selecção natural das espécies, exposta por Darwin, tam bém na 
sociedade só os mais fortes sobreviveriam se as leis não inter viessem para pro-
teger os mais fracos. O Estado industrial exigia um novo tipo de leis – o Estado 
social – e uma nova metodologia jurídica – a juris prudência dos interesses. E era 
tarefa do Estado legislador estabelecer a pauta e hierarquia dos interesses que 
mereciam protecção jurídica. 

Perante estas transformações científicas, a ideia de natureza dos ve lhos manu-
ais de Direito Natural – ainda saídos da obra de Aristóteles revista por S. Tomás de 
Aquino e pelos teólogos filósofos de seiscentos e oitocentos – é um anacronismo. 
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O declínio das concepções jusnaturalistas também assenta nesta incapaci-
dade de o pensamento científico cristão fornecer uma interpreta ção adequada 
à revolução científica a que se vinha assistindo. Tal como Copérnico ou Descar-
tes antes dele, também Darwin sente a angústia de conciliar a sua consciência 
cristã com as descobertas científicas – e ainda hoje a polémica em torno do cria-
cionismo e a evolução das espécies demonstra a dificuldade em erigir a natureza 
como critério do direito. 

Neste plano, já no século XX o percurso de Teilhard de Chardin for nece um 
bom exemplo de um intelectual e cientista católico cujas ideias e obras são con-
denadas, até obterem consagração oficial. 

Assim, as concepções jusnaturalistas entram em crise, não apenas por fac-
tores sociais, económicos e políticos, mas também por ter sido pro fundamente 
revisto o conceito de natureza em que assenta ou que pres supõe. 

Por outro lado, as tentativas de deslocar o centro de atenção do direito natural 
da natureza objectiva para uma nova antropologia situada – a natureza do homem 
– vão colidir, primeiro com as pretensões totalitárias de fundar um homem novo e, 
depois, com o seu resultado. No rescaldo de Auschwitz, à interrogação de Primo 
Levi – Se isto é um homem – seguem-se projectos, como Hannah Arendt, de fun-
dar na condição humana uma nova antropologia humanista. 

Conheciam-se, então, os resultados da antropologia do totalitarismo: o ins-
tinto para a guerra como o meio natural do homem, para o nazismo; o viver 
perigosamente, dos fascismos; a fundação de um homem novo, do comunismo. 

O passivo, brutal, de mais de duzentos milhões de mortos por deci são humana 
no curto século XX (1914-1989) inspirou muitas cautelas em relação ao abuso, pela 
política e pelo Direito, de uma engenharia social assente na natureza humana. 
Mas, de outro lado, inspirou os legislado res do pós-guerra a inscreverem o con-
ceito de dignidade humana como valor, fundamento e limite do Direito – nas 
Declarações e Tratados Inter nacionais dos Direitos do Homem e nas novas Cons-
tituições posteriores a 1945. 

Este regresso ao direito natural é sobremaneira impressionante no Direito 
Internacional. 

A banalização do mal e a reinvenção do direito político 
Durante o período nazi na Alemanha, debaixo da dominação de Adolfo Hitler, 
terão sido mortos cerca de seis milhões de judeus. A acusação que levou à morte 
consistiu unicamente no facto de serem judeus, considerada uma raça inferior e 
responsável pela decadência alemã. 

Para levar a cabo a morte dos judeus da Europa, o nazismo construiu uma 
extensa máquina de extermínio, a qual incluiu milhares de pessoas encarregues 
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de aspectos parcelares, nomeadamente a organização, cons trução e manutenção 
dos campos de concentração, o respectivo poli ciamento e a invenção e produção 
dos produtos tóxicos para provocar a morte. 

É a este fenómeno que a filósofa alemã Hannah Arendt designa por banaliza-
ção do mal, porquanto coloca inclusivamente pacatos chefes de família como cola-
boradores de um projecto intencionalmente pensado para eliminar da face da 
terra milhões de pessoas. Assim, este holocausto não foi apenas o resultado da 
acção de algumas poucas pessoas demonía cas – Hitler e os seus colaborares mais 
directos – mas o resultado de uma organização extensa e altamente organizada19. 

O conhecimento do genocídio dos judeus, tal como, mais tarde, o conheci-
mento dos campos de concentração e da política de Estaline na União Soviética 
para o extermínio de todos os seus opositores, provocou uma viva reacção na 
consciência jurídica europeia: como foi possível a instrumentalização das leis e 
regulamentos, dos parlamentos, dos tribu nais e da administração para executar 
de modo frio e planeado a morte brutal de pessoas, incluindo mulheres e crianças? 

A doutrina e a universidade alemã interrogaram-se sobre a sua cum plicidade 
neste processo. 

Muitos intelectuais consideram que, depois do genocídio, a filosofia do direito 
já não pode ser a mesma. 

Os julgamentos de Nuremberga e de Tóquio, nos quais são levados a tribunal 
responsáveis dos regimes nazi e japonês, respectivamente, intro duzem a figura 
dos crimes imprescritíveis e contra a humanidade. 

A experiência do mal absoluto é também a do totalitarismo do regime sovi-
ético. Ainda hoje se discute se o totalitarismo soviético é da mesma natureza do 
que o nazismo. 

«Arquipélago de Gulag» foi o nome fictício dado pelo escritor russo Solje-
nitsine ao sistema concentracionário criado na União Soviética e responsável 
pela morte de milhões de pessoas. Assente numa «indús tria carcerária» estamos 
perante um mundo caracterizado pelo medo da delação e pela violência da puni-
ção, onde até os filhos eram incentivados a denunciar os pais. 

Em diversos julgamentos realizados durante o período de Estaline, respon-
sáveis políticos confessaram crimes que nunca praticaram e assu miram que esta 
era uma exigência da moral revolucionária. 

O mesmo juízo é hoje claro em relação à China comunista, durante a longa 
governação de Mao-Tse-Tung, como em relação ao Laos, ao Viet name e ao Cam-
bodja e, infelizmente, a muitos outros pontos do globo. 

19 Penso que a experiência do mal no século XX deve ser o ponto de partida para a antropologia jurídica 
contemporânea. Não podemos pensar o Direito sem esta experiência da maldade humana. Nos programas 
para vídeo e Internet, A Justiça e o Direito, adoptei este ponto de vista.
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Noutros lugares, nomeadamente no continente africano, guerras civis san-
grentas colocaram a interrogação sobre os limites do poder e da vio lência. 

Até na actualidade, os Tribunais Penais Internacionais reunidos para julgar 
os crimes praticados na Ex-Jugoslávia e no Ruanda lembram-nos que a experi-
ência da maldade absoluta não é um facto da história e do passado. 

Desde o final da segunda guerra mundial que os países ocidentais vão rein-
ventar o seu direito político, de modo a fazer renascer experiências democráticas 
que não corressem o risco de um novo colapso no totalita rismo. 

Existem três grandes ordens de factores – institucionais, normativos e dog-
máticos – que foram intencionalmente pensados com este objectivo: 

 –  os direitos do homem, 
 –  a fiscalização da constitucionalidade das leis e 
 –  a internacionalização das ordens jurídicas. 

Regresso ao direito natural? 
A fundamentação contemporânea do direito natural tem vindo a ser feita por 
diversas vias. 

Pela sua importância, destaca-se a doutrina social formulada pela Igreja Católica. 
O nascimento da questão social no século XIX está na origem da for mulação 

da doutrina social da Igreja, que tem como primeiro grande marco a Encíclica 
Rerum Novarum do Papa Leão XIII (1891). Seria retomada por diversas vezes, 
reafirmada no Concílio Vaticano II, especialmente com a Constituição Pastoral 
Gaudium et Spes, de 1965, e, mais recentemente, em diversos textos do Papa João 
Paulo II. Em grande parte, trata-se de, à luz do jusnaturalismo, dar uma resposta 
aos proble mas da sociedade.

A doutrina social da Igreja encontrou nestes textos a sua âncora e base, e tem 
sido em torno de alguns dos eixos conceptuais, então defini dos, que o Papado 
e o Bispos das Igrejas nacionais têm vindo a construiu um edifício teórico de 
orientação, quer das relações entre o Estado e a Igreja, quer da participação dos 
católicos na vida da sociedade, na acção política e no interior da própria Igreja. 

1º A dignidade humana 
Em primeiro lugar, afirmou-se a dignidade humana. A proclamação da dignidade 
do homem não é uma mera questão teórica, mas o reconhe cimento do homem 
concreto, com toda a radicalidade da sua imperfei ção. A dignidade do homem 
não constituiu apenas uma proclamação sem efeitos práticos: é importante não 
perder de vista que a doutrina social da Igreja assumiu os direitos fundamentais 
como alicerces da sociedade e do Estado contemporâneo, definindo de modo 
muito claro uma ligação entre a dignidade e direitos em concreto. 
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Para quem conhece a filosofia política do jusnaturalismo cristão, reconhece 
nesta atitude uma orientação moral renovada. Efectivamente, a matriz do Direito 
Natural do cristianismo tendia a sublinhar uma ética de deveres, nos quais se 
distinguiam os deveres naturais do homem enquanto cristão – os deveres para 
com Deus –, enquanto homem social – os deveres para com o semelhante – e 
enquanto pessoa – os deveres perante consigo próprio. A autonomia dos direitos 
constitui o reconhe cimento de uma nova ética, com os seus corolários jurídicos, 
nomeada mente presentes na Declaração Universal dos Direitos do Homem e nas 
Constituições do pós-guerra. 

Isto não fez perder de vista a existência de comunidades naturais, como a 
família, e de deveres naturais, assentes nas virtudes cristãs, como o amor ao 
próximo. Compreende-se, nesta linha de pensamento, como diversas corren-
tes cristãs, preocupadas com a crescente cultura de direi tos se têm empenhado 
em construir declarações de deveres, que recor dem ao homem que um mundo 
constituído apenas por direitos não é realizável e conduzirá o homem à negação 
da sua liberdade autêntica. 

2º Os direitos naturais 
Estes direitos naturais do homem são portanto inerentes à sua digni dade e à pro-
moção das qualidades do próprio homem, como se reconhe ceu na Gaudium et Spes:

«É necessário, portanto, tornar acessíveis ao homem todas as coisas de que neces-
sita para levar uma vida verdadeiramente humana: alimento, vestuário, casa, direito 
de escolher livremente o estado de vida e de constituir família, direito à educação, ao 
trabalho, à boa fama, ao respeito, à conveniente informação, direito de agir segundo 
as normas da própria consciência, direito à protecção da sua vida e à justa liber dade 
mesmo em matéria religiosa.» 

Para a doutrina jurídica, encontramos aqui direitos fundamentais e direitos 
sociais, de um modo que se pode dizer indivisível: a plena reali zação do homem 
implica para o Estado a realização de tarefas, como o de assegurar serviços e 
prestações inerentes à vida verdadeiramente humana. 

A promoção da dignidade de cada homem implica a protecção da vida humana 
desde a sua concepção. Assim, é importante sublinhar que a Igreja não tem ape-
nas orientações que só por excessiva simplificação se chamam anti-abortivas.  
A posição sobre o aborto constitui uma das con sequências de se elevar a digni-
dade humana a fundamento da sociedade e do Estado. 

Daí a importância dos deveres naturais quer do homem quer do Es tado. 
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Daí também ser redutor reduzir o problema da participação dos católicos 
na vida política apenas aos temas da protecção da vida: aborto, euta násia, casa-
mento, família. 

3º Os deveres naturais 
A participação dos homens na vida política constitui, por isso, um im perativo 
moral, no sentido em que, sem essa participação, não será pos sível a existência 
de uma sociedade que torne possível a vida verdadeira mente humana. Esta é 
uma posição pacífica na política cristã de todos os tempos: o homem é um ser 
social, pelo que a boa organização da socie dade é indispensável para a realiza-
ção plena de cada homem – nomeada mente para o cumprimento dos seus deve-
res enquanto cristão. 

4º Doutrina social e participação política 
A noção jusnaturalista de bem comum é particularmente relevante para carac-
terizar o papel do Estado na sua relação com a sociedade. O poder não existe 
para o bem próprio dos seus titulares, mas para rea lizar fins, ao serviço da comu-
nidade. É importante observar que a Igreja Católica de há muito desistiu de 
influenciar a vida política através da pro moção da existência de partidos demo-
cratas cristãos. A era que começou com Pio XI e a Acção Católica está hoje no 
seu final. Assim, também as formas de participação dos católicos na vida política 
podem ser variadas: partidos que se inspiram nos princípios cristãos; cristãos 
dispersos nos diversos partidos; associações e outros grupos de pensamento e 
de acção. Isto implica repensar os princípios e políticas cristãs para os grandes 
pro blemas da sociedade dos nossos dias: a educação, a economia, a saúde, os pro-
blemas das crianças e dos jovens, a solidariedade, a subsidiariedade da acção do  
Estado. 

Em especial, sublinho duas grandes questões que devem estar sempre no pri-
meiro lugar das preocupações: a família e a educação. De acordo com a matriz 
civilizacional cristã, trata-se de encontrar as raízes da dig nidade de cada homem, 
à luz do bem comum. Soluções concretas para problemas concretos. 

5º Família e subsidiariedade da acção do Estado 
A protecção da família exige leis responsáveis, no plano da promo ção do casa-
mento e do respectivo vínculo, nomeadamente leis fiscais que protejam a famí-
lia, a dignidade efectiva da mulher, como também a pro gramação moralmente 
responsável da comunicação social. São conheci dos muitos dos obstáculos prá-
ticos, de legislação inconveniente a situa ções condenáveis, no plano da violência 
doméstica, do incumprimento do dever de alimentos, entre outras. 
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O reconhecimento da autonomia moral e jurídica da família é a res posta 
perante os muitos individualismos da política dos nossos dias, ga rantida igual-
mente através de uma actuação meramente subsidiária do Estado. 

Direito Internacional e Direito Natural 
O direito internacional tinha sendo entendido no século XIX utilizando os mes-
mos critérios do direito positivo estadual, isto é, estava agora as sente no primado 
do Estado. 

As aspirações setecentistas a uma cidade máxima ou a uma comunidade natu-
ral das gentes dão lugar a outras explicações teóricas. 

Já não era o direito natural o motor do seu desenvolvimento, mas a vontade 
dos Estados. O nascimento de um novo direito internacional – de um gentil civi-
lizador das nações, para usar a expressão de Koskeniemi – exprime esta transfor-
mação em que o velho direito que se acreditava existir entre as nações e povos se 
torna direito positivo internacional ou entre os Estados. 

As convenções celebradas pelos Estados tornam-se a principal fonte de direito 
internacional e, ao lado dele e como sua fonte de inspiração, afirma-se existir 
uma moralidade internacional – não um direito natural superior aos Estados. 

Em qualquer caso, são notáveis, do ponto de vista histórico, os avan ços deste 
direito internacional positivo. O nascimento do direito huma nitário e da guerra, 
de um direito internacional protector dos direitos de autor e da propriedade 
intelectual, de um direito de diplomacia – ex pressos no conceito de civilização. 
Civilização ou ocidente são palavras que exprimem a atitude do homem ociden-
tal na sociedade internacional até à 1ª Guerra Mundial. Com o final trágico desta 
guerra, com o seu grotesco passivo de mortes e de massacres, o declínio do oci-
dente conjuga -se com um pessimismo niilista acerca da razão e do seu uso jurí-
dico. É desse pessimismo e de destruição das conquistas do liberalismo que se 
vão alimentar as correntes totalitárias e autoritárias do Estado que, em muitos 
lugares da Europa e da América do Sul, se tornam a regra nas décadas de 30 e 
40 do século XX. 

A confiança nas possibilidades da razão parecia ilimitada. Mas a des confiança 
com a democracia liberal faz com que, nas vésperas de mais um sangrento con-
fronto mundial, o número de democracias estáveis no mundo não ultrapasse 
dez países. 

Compreende-se, assim, que esta confiança liberal nas leis e nas ins tituições 
do Estado tenha contribuído, ao longo dos tempos, para a sua subversão, quando 
o Estado de direito se tornou, sem mais, no direito do Estado. 

Esta subversão é essencialmente do domínio do político. 
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Mas não podemos perder de vista que ela acompanha uma transfor mação 
cultural de grande importância: a contestação, o enfraquecimento e finalmente 
o esquecimento da tradição do direito natural. 

Filósofos políticos, como Leo Strauss – em Direito Natural e História, filósofos 
marxistas, como Ernest Bloch – com o princípio esperança – filósofos da natureza 
como Hans Jonas – com o princípio responsabilidade – podem ser apontados, entre 
muitos, como criadores de princípios fundamentais para o homem contempo-
râneo: dignidade humana, responsabilidade dos homens de cada geração pelo 
futuro das próximas gerações e da Terra. 

Isto significa, portanto, que tanto no plano normativo como nas decisões jurí-
dicas dos casos difíceis, a comunidade jurídica tem feito apelo a ideias típicas da 
tradição do direito natural: a ideia de natureza e natu reza do homem – desig-
nadamente em convenções para a protecção da identidade genética, a proibição 
da clonagem, a afirmação dos conceitos e a protecção do património natural e 
do património cultural da humanidade, a evolução do direito humanitário, bem 
como os avanços num direito internacional do ambiente e da bio-esfera, ao lado 
do crescente consenso em torno da responsabilidade inter-geracional, entre tan-
tos exemplos que podiam ser dados de consagração de deveres dos Estados, dos 
povos e dos homens. 

No plano criminal, é a invocação da existência de crimes imprescrití veis ou 
que não dependem da legislação positiva de cada Estado – fun damento, desde 
logo, para os julgamentos pelos tribunais internacionais penais de Nuremberga e 
de Tóquio – e que hoje é formulado no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Inter-
nacional (preâmbulo: « Tendo presente que, no decurso deste século, milhões 
de crianças, homens e mulheres têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis 
que chocam profunda mente a consciência da Humanidade; Reconhecendo que 
crimes de uma tal gravidade constituem uma ameaça à paz, à segurança e ao 
bem-estar da Humanidade; Afirmando que os crimes de maior gravidade que 
afec tam a comunidade internacional no seu conjunto não devem ficar impu nes 
e que a sua repressão deve ser efectivamente assegurada através da adopção de 
medidas a nível nacional e do reforço da cooperação inter nacional; Decididos 
a pôr fim à impunidade dos autores desses crimes e a contribuir assim para a 
prevenção de tais crimes; Relembrando que é dever de todo o Estado exercer a 
respectiva jurisdição penal sobre os responsáveis por crimes internacionais…»). 

Ao longo da segunda metade do século XX, esta ideia de direito tem permi-
tido concretizar julgamentos justos – o paradigma por excelência do direito – de 
criminosos de guerra e outros. 

No século XIX, como acima referido, o liberalismo havia consagrado os direi-
tos naturais como pretensões morais absolutas contra o Estado e, no plano social, 
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como relações com outros homens. Aos direitos haveria que opor deveres. O con-
ceito de relação jurídica foi formulado como o critério filosófico do direito: não 
existem direitos sem deveres.

A banalização dos direitos e, mais ainda, dos direitos fundamentais tem vindo 
a ser apresentada como fundamento do declínio moral do Oci dente. A proposta 
de codificação dos deveres fundamentais, no plano internacional e nacional, 
tem vindo a ser apresentado como alternativa possível ao empobrecimento do dis-
curso politico (Mary Ann Glendon). De ou tro lado, a tradição do direito natural 
revive na chamada corrente comu nitária. A protecção das liberdades e da vida 
boa exige grupos intermé dios, famílias, empresas, associações, regiões, nas quais 
cada indivíduo participa e se realiza enquanto pessoa. 

A estas tentativas de pensadores cristãos de regresso ao direito natu ral, acres-
cem hoje em dia múltiplas outras tentativas de conciliar a expe riência dos direito 
do homem, de matriz ocidental, com tradições religiosas e culturais de outros 
continentes e civilizações. 

No entanto, o regresso ao passado parece impossível: os pressupos tos teóricos 
das velhas construções do direito natural, assentes na teolo gia e num conceito 
aristotélico de natureza, já não são válidos. Ficou, no entanto, enraizada na cons-
ciência jurídica colectiva a inspiração acerca dos limites dos poderes dos legis-
ladores positivos e dos Estados e o apelo a princípios e a valores que estão para 
além de cada legislador positivo. E essa inspiração traça os necessários elemen-
tos de solidariedade entre épocas e fornece o esteio à compreensão dos direitos 
fundamentais como direitos naturais – direitos que não estão na disponibilidade 
do Estado, mas cuja concretização exige o concurso de leis e da jurisprudência. 

Faço minhas, a concluir, as palavras de Michael Stolleis: 
«As sociedades europeias actuais estão caracterizadas por séculos de expe-

riência em contacto com uma teoria do Estado pragmática e fle xível de origem 
aristotélica, com um Direito secular e eclesiástico com origem no Direito romano. 
O comentário e a ininterrupta assimilação desses textos por parte das elites inte-
lectuais gerou certos critérios que não podemos apagar acerca deste mundo e, 
mais ainda, sobre o bom e o mau e sobre o justo e o injusto»20. 

20 M. Stolleis, «La casa europea y su constitución», no loc. cit. p. 84.105




