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- Em primeiro lugar, vamos relembrar a distinção entre direito natural e 

direito positivo. Estes conceitos serão relevantes para a definição das 

ideias de direitos fundamentais, direitos humanos e direitos do 

homem. 

- Aristóteles: direito natural é o que tem, em toda parte, a mesma 

eficácia; o direito positivo é eficaz apenas em comunidades políticas 

específicas. 
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- Direito natural: direito da natureza, imutável; direito positivo: criações 

de determinado povo, matizado pelos costumes e pelo tempo.  

- Abelardo (Bobbio): o direito positivo é posto pelos homens; o direito 

natural é criado por algo ou alguém que está além destes (a natureza 

ou a divindade). 

 

 



Teoria Geral dos Direitos Fundamentais 

- Grócio: “o direito natural é um ditame da justa razão destinado a 

mostrar que um ato é moralmente torpe ou moralmente necessário 

[...] e são obrigatórios ou ilícitos por si mesmos”; o direito que é criado 

pelo poder do Estado, por sua vez, tem por objetivo buscar a utilidade 

comum. 
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- Distinções (Bobbio): 

 

 

Direito Natural Direito Positivo 

Universal Particular 

Imutável Mutável 

Criado pela natureza Criado pelo povo 

Conhecido pela razão Criado por lei (promulgado) 

Comportamentos bons ou maus em si Comportamentos indiferentes, valorados 
pela lei. 

Estabelece o que é bom Estabelece o que é útil 
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- O surgimento do Estado Nacional moderno leva à prevalência do 

direito positivo – o Estado passa a concentrar todos os poderes, 

especialmente o de criar o direito (processo de monopolização da 

produção jurídica pelo Estado) e o direito positivo passa a ser 

considerado o único direito “verdadeiro” (Mafra Filho). 

- Estado Absolutista: extrema concentração de poderes na mão do 

soberano. “A vontade do Rei é a lei” e “O Rei não erra”. 
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- Teorias contratualistas: contrapondo-se aos Estados Absolutistas, estas 

teorias enfatizam a submissão do governante à primazia que se atribui 

ao indivíduo sobre o Estado.  

- Se, até este momento, as monarquias absolutistas eram pautadas pela 

irresponsabilidade do soberano, a partir desta etapa histórica passa-se 

à concepção de que o poder emana do povo e deve ser exercido em 

seu benefício.   
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- Limitação do arbítrio: separação de poderes, vinculação do soberano 

à lei, representatitvidade. Primeiras Constituições. 

- “A afirmação dos direitos do homem deriva de uma radical inversão 

de perspectiva, característica da formação do Estado moderno, na 

representação da relação política, ou seja, na relação Estado/cidadão 

ou soberano/súditos: relação que é encarada, cada vez mais, do ponto 

de vista dos direitos do cidadão não mais súditos [...]”. 
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- Ao mesmo tempo em que se desenvolve a noção de Estado de Direito 

e que a Constituição é a norma suprema do ordenamento, percebe-se 

que os “valores mais caros da existência humana devem estar 

resguardados em um documento jurídico de força vinculativa máxima, 

indene às maiorias ocasionais formadas na efervescência de 

momentos adversos ao respeito devido ao homem” (Branco).  
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- O direito constitucional, da maneira como é conhecido e estudado 

hoje, é resultado, em boa medida, da afirmação dos direitos 

fundamentais como núcleo de proteção da dignidade da pessoa 

humana e da percepção de que a Constituição é o local adequado 

para positivar as normas asseguradoras destas pretensões (Branco).  
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- “Querendo ou não, a tarefa de conjurar os novos perigos para a 

dignidade humana recaem principalmente sobre ele [o Direito], em 

razão de que a ética, por si só, não tem força suficiente para assegurar 

o respeito da pessoa. É à lei a quem incumbe a tarefa de exercer o 

poder político, de defender o homem das manipulações que o 

ameaçam desde o começo de sua existência [...]” (Andorno). 
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- Conceito: note que muitos autores consideram que as expressões 

“direitos humanos” e “direitos fundamentais” (e, em alguns casos, 

“direitos do homem”) são sinônimas;  

- Dalari, por exemplo, entende que “direitos humanos são uma forma 

abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana. 

Esses direitos são considerados fundamentais porque sem eles a 

pessoa humana não consegue existir ou não e capaz de se 

desenvolver e participar plenamente da vida”. 
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- Direitos do homem: a expressão faz referência ao ideal jusnaturalista 

de direitos inerentes à natureza humana, imutáveis e que estão além 

daquilo que é positivado pelo Estado; Ramos pondera que, uma vez 

que os direitos são históricos, esta é uma expressão que está em 

desuso.   

- Direitos humanos: protegidos por normas internacionais 

(principalmente tratados) formadas no âmbito de Organizações 

Internacionais.  
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- Direitos fundamentais: normas nacionais de proteção, positivados pela 

legislação de cada país (a partir do rol de direitos estabelecidos na 

Constituição local).  

- Note que seu conteúdo é variável, sendo possível que o ordenamento 

de um determinado Estado contenha um rol de direitos fundamentais 

protegidos mais amplo que os assegurados em âmbito internacional.    

 



 


