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OS NOVOS DIREITOS DO HOMEM 

Os Direitos Humanos, segundo Pontes de Miranda 

Sérgio Sérvulo da Cunha 

 

 Advogados, ou estudantes de Direito, conhecemos da obra de PONTES DE MIRANDA pelo trato 

cotidiano, principalmente o Tratado de Direito Privado, o Tratado das Ações e os Comentários ao Código 

de Processo. Os constitucionalistas e operários do Direito Público têm contato com seus Comentários à 

Constituição, principalmente às duas últimas, a de 1967 e a de 1946. Sua obra, entretanto, vai muito 

além. Em curso ministrado na Faculdade de Direito de Santos, dois anos atrás, foi focalizado o cientista, 

que na Introdução à Sociologia Geral, na Introdução à Política Científica, e no Sistema da Ciência Positiva 

do Direito, oferece verdadeiro corpo de idéias a respeito do método da investigação científica. 

Na oportunidade de seu 87.º aniversário, que coincidia com o seu ingresso na Academia 

Brasileira de Letras, o Instituto de Estudos Pontos de Miranda apresentou outra substancial porção do 

seu pensamento, colhida, em primeiro lugar, em seu livro O problema fundamental do conhecimento, 

publicado em 1937, e que foi objeto de palestra realizada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

como também o problema da liberdade, do ponto de vista da responsabilidade criminal, e até mesmos 

algumas peças literárias de sua autoria, dedicadas a alguns dos gênios da música, seus parentes 

espirituais. 

Dessa longa atividade científica e literária de mais de cinqüenta anos, em que rebrilham, além 

dos títulos já citados, o Tratado da Ação Rescisória de Sentença, a História e Prática do Habeas Corpus, o 

Tratado de Direito Internacional Privado, e a jóia refulgente denominada Garra, Mão e Dedo, resultaram 

algumas obras, infelizmente pouco difundidas, de aplicação do conhecimento sociológico ao Direito 

Constitucional e Pré-Constitucional; por outra: obras de ciência política. São obras vinda a lume em 1932 

(Fundamentos Atuais do Direito Constitucional) e em 1933 (Os novos Direitos do Homem, Direito à 

Subsistência e Direito ao Trabalho e Direito à Educação). O cientista social, atento ao excepcional 

momento vivido pela nação, oferecia aos governantes as linhas mestras para organização constitucional 

de um Estado progressivo, e os instrumentos para consecução de uma verdadeira democracia social. 

Movido de paixão ardente pelo Brasil, assumia o estilo candente dos propagandistas políticos, 

conclamando-nos à adoção dos novos e urgentes princípios: “Miserável o povo que tarde, bem-

aventurado o que cedo desperta para ser.” Ou: “Brasileiros! Preparemos todas as crianças em idade 

escolar, alinhemo-las todas, no mesmo ponto de partida! Só assim daremos a todas as mesmas 

possibilidades; só assim faremos obra de justiça social, de cooperação leal e de fraternidade. Pelo 

Direito à Educação, no Estado de fins precisos! Pela livre repartição da cultura entre todos os Homens! 

Educação ou Morte! É o segundo grito de Independência do Brasil.” 

Compreende-se, na leitura dessas linhas, o travo de amargura eu ressalta em seus Comentários 

à Constituição de 1967 ou em entrevistas, como a concedida aqui em Santos, em 1976, quando se refere 

à grande oportunidade perdida pelo Brasil em 1930, 1932. 

Em 1945 vinha à luz esse insuperável tratado de ciência política, ora reeditado pela Saraiva, 

denominado Democracia, Liberdade, Igualdade. Linhas proféticas, linhas atuais que podem ser hoje 

reescritas sem alteração, senão com o colorido e realce que lhes trouxeram os acontecimentos dos 

últimos trinta anos. Muitos de nós, mesmo profissionais de Direito, não nos apercebemos do que 

significam, em termos civilizadores, as descobertas da técnica jurídica. Mencionaremos apenas uma: a 

descoberta da Constituição, como lei acima das outras leis, como lei que marca limites à ação do 

legislador comum. “Todos os problemas sociais”, diz PONTES DE MIRANDA, “são problemas de Direito, 

ainda que não seja o fenômeno jurídico o principal fator da vida social” 9DLI 115). E no Direito procura 

PONTES DE MIRANDA, principalmente através da técnica constitucional, a construção da sociedade 
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progressiva do século XX, cujos fins, necessariamente, devem ser: 1) assegurar as liberdades individuais; 

2) manter a democracia, e 3) realizar certo grau de igualdade (novos direitos do homem) e promover 

igualdade crescente (DLI 627). Isso, o que trataremos: democracia, liberdade, igualdade e os novos 

direitos do homem – o direito à subsistência, o direito ao ideal; o Estado de fins precisos, com 

democracia envolvida, e não envolvente. 

 

I 

 

 Quem diz democracia diz co-decisão, escolhas de chefes, de legisladores, de juízes, direta ou 

indiretamente. Quem diz liberdade, no sentido jurídico e político, diz direito de ir, vir e ficar, de pensar e 

de emitir pensamento, de ter religião. Quem diz igualdade diz tratamento igual em alguma das 

dimensões sociais: no Direito (igualdade perante a lei, igualdade na referência das leis às pessoas); na 

Política (igualdade de valor do voto, dos direitos públicos, como cidadania e proteção pelo Estado); na 

Economia (igualdade quanto aos bens da vida); na Moral (igualdade de respeito) (DLI 79). 

 Em vez de antagonismo, ou incompossibilidade entre as liberdades, a democracia e as regras de 

fundo sobre maior igualdade – o que existe é mútua sustentação das três, necessária solidariedade 

entre elas, sempre que se trate de conservá-las e de melhorá-las (DLI 115). 

  

 DEMOCRACIA 

 Num momento em que o Estado invade todas as funções da vida em comum e da vida privada, 

com o peso de fiscalidade devorante e com a substituição do funcionalismo e dos chamados peritos a 

quase toda a iniciativa particular, nada mais perigoso do que se eliminar a base democrática. Chegar-se-

ia ao absolutismo a que nunca desceram os reis absolutos. Porque eles não contavam com o rádio e a 

imprensa, com os meios modernos de ouvir e ver no interior das casas, e todos os múltiplos tentáculos 

do tempo da eletricidade. Nem com as metralhadoras, os aviões, os gases de toda espécie. Nem com a 

cumplicidade de poderosos institutos públicos e privados, na sondagem e perseguição de todas as 

idéias, e de todos os sentimentos que não sejam sentimentos de docilidade, ou idéias e sentimentos 

propagados pelo poder. Nem a produção se expandirá, por onde deverá expandir-se, uma vez que o 

Estado é impotente diante dos monopólios. Nem as riquezas circularão com a espontaneidade que fora 

de esperar-se. Tudo isso seria excelente se o critério fosse o critério do bem de todos. Tudo isso agrava, 

profundamente, a separação das classes e os problemas humanos, sem outra saída que as revoluções, 

ou o apelo à proteção dos países mais fortes, que prestigiem o status quo, a custo de total 

empobrecimento do povo Graco e do Estado. O indivíduo passa a ser peça da máquina governamental, 

que tende a substituir os velhos preceitos da moral pelo interesse pessoal, estrito, do grupo governante 

(DLI 252). 

 As críticas usuais à democracia são temerárias. Primeiro, porque criticá-la, em si, é querer 

destruí-la, e não há outra coisa para se pôr no seu lugar senão monocracia ou oligocracia. Segundo, a 

reestruturação do passado só se faz à custa de compressões cada vez mais fortes; e com isso se 

estabelece a luta entre os críticos e os que defendem a liberdade e a maior igualdade, e não só a 

democracia... 

 Todos os que criticam as decisões por maioria desatendem a que não se trata de princípio 

propriamente dito, mas de expediente. Se não se tem o unânime, não há outro meio. É um mal? 

Também é um mal que não vivamos dois séculos. Por outro lado, não é verdade que maioria e tirania 

andem juntas: podem estar juntas, ocasionalmente; porém, nas formas oligocráticas e monocráticas, 

isso que é ocasional nas democracias passa a ser regra. É menos provável a tirania de um ou alguns, a 

que homens livres se possam opor, mas resolvam por maioria adotar, e a tirania de um só ou de alguns, 

que para existir precise de ser examinada, nem possa ser, pelos outros. As democracias têm de ser 

comparadas com as outras formas de governo, para que saibamos qual o seu valor com forma de 
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governo. A comparação das democracias com as formas democráticas perfeitas seria critério para pô-las 

em graus e indagar-se qual o seu valor com as monocracias e as oligocracias. Ademais, nas democracias 

o que se desenvolve é a capacidade de persuadir e a de ouvir, não a de impor. As opiniões propagam-se 

na razão inversa da violência e na razão direta da comunicabilidade das convicções. Se bem que em 

plano mais grosseiro, é o mesmo que se dá com a propagação da convicção científica: pesam-se as 

opiniões, conferem-se com o que se acrescenta a esse saber. Foi o povo que criou as línguas, e não os 

dirigentes; e quando as criou escolheu o étimo de sapere, que deu ‘sabor’ e ‘saber’. O povo sabe que se 

prova, que se experimenta, que se degusta o saber (DLI 213). 

 Quem diz discussão ou disputa, diz procura de melhor solução. Quem fala de melhor solução, 

com discrepância entre os que a buscam, fala de esforço para que o parecer de um ou de um grupo 

vença. Ora, na democracia, o que se quer é que não prevaleça a opinião de um, salvo se se tornou a 

opinião de muitos ou de todos. Desde que se combate a violência, que se pune a coação física e moral, o 

angariamento de adesões somente depende de persuasão. Persuadir, tal a arma democrática. Imita a 

ciência, que tem por fito o valor da verdade por sua própria função persuasiva. Um dos ideais 

democráticos é o de transformar a decisão pela vontade em decisão pela verdade (DLI 231). 

 

 LIBERDADE 

 Ser livre significa não ser sujeito a outrem. Pode-se ser sujeito a outrem, ou fisicamente, ou 

moralmente, ou psicologicamente. Daí falar-se de liberdade física: não ser impedido de ir, ficar e vir, 

senão em virtude de lei, em processo legal; ou quando se trata de ordem que diz respeito a todos e só 

se refere a certa coisa ou espaço, como a vedação de tocar determinada estátua ou quadro e a de 

entrada aos que não são empregados no lugar. Ou falar-se de liberdade de fazer ou de não fazer (fumar, 

casar-se etc.), salvo proibição legal – liberdade que é especialização daquela. Ou liberdade psicológica 

(de pensamento, de crença e de expressão oral) (DLI 269). 

 A liberdade é limitada; e não só pelas conseqüências de fatos o que se pudesse querer – ferir, 

matar, incendiar, matar-se; e ninguém a encontra senão nos loucos ou nos bandidos. 

 Existe conceito de liberdade limitada? – É difícil (não dizemos impossível) achar-se fórmula 

geral que a satisfaça; mas cada uma das liberdades definível, em regra geral, a que outras regras limitem 

e outras que ainda mais restrinjam o poder de limitação. (DLI 323). 

 A liberdade é limitada; e não só pelas conseqüências de fatos da vida individual. Também o é 

pelas conseqüências de fatos históricos. A história marcou com sentimento de docilidade e complexo de 

docilidade povos inteiros e grande parte dos povos livres. É rara a pessoa cujos antepassados não foram 

escravos ou servos – brancos ou pretos, não importa – há poucos séculos atrás. Essa grande massa 

recebeu a liberdade como alguma coisa a mais do que tinha. A liberdade está, portanto, fazendo-se. O 

grande erro dos nossos pais, avós e bisavós, que tiveram a liberdade das revoluções dos séculos XVII e 

XVIII, no Norte e no continente europeu, como na América, foi o de considerar que o homem tinha 

liberdade ilimitada e ao Estado cabia limitá-la. Ora, a política havia de ser diferente: havia de ser a do se 

ter como limitada a liberdade, e criar-se, dilatar-se, ao mesmo tempo que se precisasse o que se tinha 

de conceber como “ordem pública”. 

 Por outro lado, é da natureza da liberdade que o exercício da vontade da deliberação em 

assuntos públicos seja indispensável a certo grau do seu desenvolvimento. Portanto, só a forma 

democrática podia servir-lhe, quando o homem a obteve, arrancada as tiranias. E não só: é da natureza 

da liberdade que, a certo grau do seu desenvolvimento, maior igualdade lhe seja essencial, porque, sem 

meios materiais e culturais não seria possível dilatar, nem sequer, empregar-se, a liberdade já 

conseguida (DLI 331). 

 Se se define a liberdade como “o poder de se fazer tudo que a lei não proíbe”, deixa-se à lei o 

poder de proibir muito, senão tudo. Liberdade seria o miserável espaço “que resta”. O despotismo teria 

mãos livres e poderia continuar, entre ambigüidades e equívocos, a falar de liberdade. Qualquer 
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Napoleão ficaria contente de defender as leis contra todas as violações e continuar a fazer leis e 

decretos a seu bel-prazer.  

 Se se define a liberdade como “o poder de se fazer tudo que deve ser permitido fazer-se”, esse 

“deve” alude a algum critério discriminativo, estranho à definição, segundo o qual se saiba o que há de 

ser permitido e o que não o há de ser. 

 Se observarmos, através da história, o que se tem conseguido em matéria de liberdades, é 

inegável que o caminho foi no sentido de se revelar o conteúdo desse “deve” e repelir-se a definição 

“legalista”. Noutros termos: o enunciado “... é o poder de se fazer tudo que...” e a linha de legalidade 

não bastam à definição nem à segurança da liberdade. Tal proposição é verdadeira, ainda quando a lei é 

feita pelo povo; isto é, quando a liberdade deixa de ser somente fato interior ao círculo da “liberdade” 

para ser fato interior ao espaço em que os dois círculos se combinam (“liberdade”, “democracia”). 

 A formação democrática da lei explicita o conteúdo do “deve”; porém não todo ele, nem 

suficientemente. As democracias tiveram leis cruéis, se bem que não tão freqüentes nem tão duras 

como as leis das monocracias e das oligocracias. Outra explicitação teve-se no princípio da igualdade 

perante a lei: e outras virão, à medida que se progrida no sentido democrático e no sentido da 

igualdade. Seja como for, a definição e a asseguração da liberdade deixaram, desde muito, de ser 

problema de técnica da liberdade pura, isto é, fato do círculo da “liberdade”, para ser das três técnicas 

em conjunto, isto é, do espaço compreendido pelos três círculos. Essa afirmação é extremamente grave. 

Porque significa que a realização da liberdade e a sua conservação exigem certa dose de igualdade e 

certo grau de democracia (DLI 335). 

 Após a Primeira Guerra Mundial, quando se começaram a redigir as novas Declarações de 

Direitos, veio à tona o problema da conceituação, da asseguração e da garantia das liberdades. Quem 

quer que as examine, logo percebe que certas convicções se impuseram, a despeito de resistência em 

povos servilizados. Tais convicções foram: 

1) As liberdades individuais são direitos supra-estatais do homem. Portanto, 

inorganizáveis pelo  Estado: a esse apenas toca protegê-los, dentro do seu território e onde quer que 

tenha jurisdição. Para os Estados, o problema principal deixou de ser, em nossos dias, o de asseguração, 

limitação e limitação às limitações, para ser o de garantia. 

2) Alguns queriam (e estávamos entre eles) a garantia das liberdade individuais pelo 

direito das gentes, e não só pelo Estado. A liberdade seria conceito com que se trabalho, e não conceito 

que ainda se tenha de formular nas Constituições. Assim, seria preciso que também se supra-

estabilizassem as garantias (e. g., os habeas-corpus, a apreciação da estrutura constitucional dos 

Estados por alguma Corte supra-estatal). 

3) Para se evitarem confusões, distinguiram-se: a) os direitos fundamentais organizáveis 

pelo Estado; e b) os já organizados antes dele, quer dizer – no direito das gentes ou na consciência dos 

povos cultos. Aqueles, direitos relativos, porque somente valem “conforme a lei”. Esses, absolutos, 

porque a lei só lhes pode traçar limites dentro de outros princípios (o de igualdade perante a lei, o de 

não-retroatividade da lei penal etc.). 

A par dessas convicções de ordem jurídica, fixadas entre a Primeira e a Segunda Guerra 

Mundial, há enunciados que nos vieram na ciência dos últimos séculos e do presente. Há conveniência 

em relembrá-los: 

1) Os povos livres são os mais prósperos. E os povos sem liberdade caem em decadência, 

ou se estagnam. Ou são a imoralidade ou são a servilidade fixada. A criação e o empreendimento 

suscitam e são suscitados pela liberdade. A exploração e o predomínio pela força precisam de opressão; 

2) O despotismo corrompe os opressores e os oprimidos. Aqueles, pela falta de 

frenamento jurídico, e esses, pelo medo, pelo pânico, pela quebra de resistência. Por outro lado, é da 

história das autocracias que não se comprimem homens sem a compra de alguns dentre eles. Mais 

fundo é o sulco que a violência faz, mas se precisa aprofundá-lo, e mais se corrompe; 
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3) Coarctar a liberdade de emissão do pensamento é começar a coarctar a liberdade 

física, e vice-versa. Se os dirigentes temem a ação, mais temem o espírito, que a prepara. Se comprimem 

o espírito, e não o corpo, aquele reage, e a luta dos dirigentes contra a reação leva-os a usar das prisões 

e detenções. Em frases simplistas e aproximativas, podemos dizer que as ditaduras de direita após a 

Primeira Guerra foram fruto da arrogância dos reacionários e de passos errados das esquerdas, 

auxiliadas pelo lêvedo das ambições pessoais, violentas, na geração que viveu a guerra. Portanto, as 

causas ainda podem juntar-se de novo após a Segunda Guerra. Ao espírito democrático ficar alerta e 

intervir: a) para reduzir o risco dos espíritos sedentos de mando pessoal e inspirados pela violência; b) 

combater os movimentos, visíveis ou secretos, das direitas para se apoderarem sozinhas do poder e 

quebrarem as instituições de li8berdade e de livre escolha; c) dissuadir as esquerdas de atos 

impensados, prematuros; 

4) o processo criminal reflete, mais do que qualquer outra parte do direito, a civilização de 

um povo. Percorramos todo o mundo, examinando-lhe as leis e as práticas judiciais: onde o processo é 

inquisitorial, a civilização está estagnada, ou rola em decadência. Onde o processo é acusatório, com 

defesa fácil, a civilização está a crescer, ou a aperfeiçoar-se. Se o Estado faz o processo e ele mesmo 

colhe provas a ele mesmo as aprecia e ele mesmo julga, sem que haja o direito de defesa, de igualdade 

perante a lei de igualdade de foro, aí o individuo vale muito pouco, ou não vale nada. Se não valem os 

indivíduos, não vale o povo. Porque povo é soma de indivíduos; 

5) nas sociedades sujeitas a autocracias, os governantes precisam incentivar nos 

governados os motivos de ódio: para que “compensem”, com a violência contra alguns de dentro ou 

contra os de fora, o que a estrutura interna lhes tira, comprimindo-os. Nas guerras, que são autocracias 

em ação espasmódica, ainda indivíduos bons, incapazes durante o tempo de paz, de rixas e brutalidade, 

regridem a ponto de mutilar prisioneiros, mulheres e crianças. Isso mostra, na paz e na guerra, que as 

formas políticas fazem os homens, que por sua vez fazem as formas políticas. O que é preciso é refazer 

as formas políticas para refazer os homens, e refazer os homens para refazer as formas políticas. Atacar 

ao mesmo tempo a substância e a forma. A educação para a liberdade e o respeito aos princípios de 

liberdade é, psicológica, sociológica, e politicamente, indispensável; porque as regras de liberdade são 

“descobertas” de valor psicológico e sociológico, e não só político; 

6) os inimigos da liberdade amam ser livres: o que se passa, realmente, nos regimes 

despóticos, é que um ou alguns invadem o espaço que pertencia à liberdade dos outros. Compreende-se 

que o príncipe de BISMARCK reputasse a liberdade “luxo que nem todos se podem permitir”. O 

dominador precisa disso – rebaixar os outros, para se dar altura. Todos amam a liberdade: os que não 

vêem só a si querem-na para todos; os egoístas e perversos, só para si. Aqui, o ponto capital: os inimigos 

da liberdade amam ser livres; é a forma psicanalista correspondente, no plano político, aos usurários e 

aos ladrões. Liberdade é coisa que se rouba, como pão; 

7) nas autocracias – monocracias e oligocracias – a pesquisa livre e a criação em todos os 

setores e espontaneamente desaparecem. Crescem a burocracia, a propaganda, a afixação de nomes 

secundários, a especialização científica para destruir e oprimir. A produção original, as descobertas e as 

invenções decrescem. Não só. Os hábitos de liberdade e os de opressão-servilidade são tão 

tentaculares, tão radicantes, que descem aos mínimos atos da vida (DLI 433). 

As regras a respeito das liberdades são regras de cinco classes: 1) regras que asseguram as 

liberdades. “Todos têm o direito de ir, ficar e vir...”; 2) regras que permitem as limitações legais (ex. 

“...salvo nos casos que a lei estabelecer”); 3) regras que limitam o poder de limitação legal (ex. “As leis 

têm de ser iguais para todos”); 4) regras que garantem as liberdades (ex. “Dar-se-á o habeas-corpus 

sempre que o indivíduo sofrer coação na sua liberdade física”); 5) regras que permitem a suspensão da 

prometida asseguração, ou da garantia (ex. “Durante o estado de guerra, pode ser suspensa a garantia 

de habeas-corpus quando a prisão ou detenção tenha sido ordenada por autoridade civil ou militar, nos 

casos previstos em lei”) (DLI 336). 
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Como os textos não cogitam das limitações propriamente ditas, mas da referência ao poder das 

entidades legislativas para “limitar” as liberdades, temos que: a) ou se deixa espaço em branco para que 

a legislatura (um, alguns, o Parlamento, ou o povo) escreva, encha; ou b) se atenua esse branco, ponde-

se na Constituição mesma limitações e dificuldades às incursões do legislador. Assim, há a técnica das 

limitações e a técnica das dificultações à feitura de limitações às liberdades. Preliminarmente, 

renunciemos a considerar suficiente a alusão ou a invocação de qualquer regra não positiva (lei divina, 

direito natural, Direitos do Home m supra-estatais não postos em lei positiva de direitos das gentes). 

Renunciaremos também às referências a conceitos abstratos, como “vontade geral”, “interesse geral”. O 

interesse geral existe. O que é difícil é apanhá-lo e defini-lo: não só porque é linha que descreve menos 

mal o que há de comum nos interesses particulares, como porque há interesses particulares contrários, 

diametralmente, ao elemento comum da maioria dos interesses particulares. Restam, pois, as limitações 

constantes de princípios de direito positivo, que se incluem na regra constitucional relativa a certa 

liberdade, e outras regras da Constituição, que cerceiam a atividade legislativa. 

Quais foram as limitações à atividade legislativa do Parlamento, isto é, às regras sobre limites às 

limitações? 

1) Quanto à liberdade de pensamento: a) não se admite a “obrigação” de declarar, 

sequer, a crença ou a convicção que se tem, salvo no caso de estatísticas ou direitos decorrentes da 

declaração; b) ninguém pode ser obrigado a comparecer a manifestações que importem adoção de 

certa convicção, religião ou crença, ou opinião política ou social; c) não existe fé mística, ou religião do 

Estado; d) nem se pode exigir juramento doutrinário ou religioso; e) não se pode vedar a publicação de 

pesquisas ou de teorias científicas, ou literárias, ou políticas; f) nem se pode proibir ou dificultar 

conversão ou abandono de crenças ou idéias; g) nem se podem perseguir os que são ateus ou 

estabelecer a respeito deles qualquer desigualdade.  

2) Quanto à liberdade física: a) não se admite escravidão; b) nem pena que passe da 

pessoa do delinqüente; c) nem a tortura; d) nem a lei que não seja igual para todos; e) nem processo 

sem ser ouvido o acusado; f) nem tribunais que não sejam os tribunais para todos; g) nem as penas 

corporais, que não sejam a prisão; h) nem a prisão sem nota de culpa; i) nem, tampouco, o processo que 

não seja acusatório; j) nem a prisão sem culpa formada. 

3) Quanto à liberdade moral: a) não se impõe ao individuo determinada regra de vida 

sexual, nem se estabelece casamento obrigatório; b) não se admite outra classificação dos indivíduos 

sob o ponto de vista ético senão segundo os atos criminais ou as convenções que hajam cometido, 

conforme prova apreciada em julgamentos legais; c) não se vedam críticas nem pesquisas científicas ou 

filosóficas às regras morais de um povo, ou de grupo de povos, ou do homem. 

4) Quanto à liberdade de emissão de pensamento: a) não se pode vedar a expressão da 

opinião, por palavras escritas ou orais, imagens, ou qualquer outra maneira, e as leis que obstem as 

opiniões defensivas têm de ser gerais; b) nenhuma condição de trabalho ou emprego pode servir de 

pretexto ou razão para se coibir o exercício de tal direito; c) nem quem quer que seja pode sofrer dano 

material ou moral por exercê-lo; d) nem as derrogações à liberdade de emissão de pensamento, no que 

concerne à cinematografia, ao rádio, à literatura imoral e pornográfica, à proteção da juventude e dos 

interesses militares, podem escapar à apreciação judicial da constitucionalidade das leis e da 

constitucionalidade ou legalidade dos atos; e) nem se permite censura, salvo em tempo de guerra, ou de 

suspensão das garantias constitucionais. 

5) Quanto à liberdade de cultos: a) não se pode restringir o exercício dos cultos, salvo se 

põe em perigo a vida, a integridade moral dos indivíduos ou a paz pública; b) não se pode proibir a 

propaganda religiosa, ou anti-religiosa; c) não se podem estabelecer preferências, exceções, ou 

dignidades, em relação a cultos ou aos seus adeptos. 
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6) Quanto à liberdade de circulação, que é especialização da liberdade física: a) não se 

pode proibir qualquer individuo de viajar, instalar-se, circular, demorar ou sair de qualquer parte do 

país; b) nem de emigrar; c) nem tampouco, o nacional de entrar no território, ou voltar a ele. 

 

IGUALDADE 

A semelhança do que fizemos quanto à liberdade, tratemos aqui das convicções sociológicas 

relativas à igualdade. 

1) A existência de classes sociais não serve, como se pretendeu, à seleção natural, nem 

conserva as superioridades. É de interesse social que as superioridades sejam colhidas, 

incessantemente, em toda a população. Mais vale o Estado em que a grande maioria vale do que aquele 

em que só restrito número tem valor. Os povos desse tipo tendem a modificar-se, ou a desaparecer 

como entidades que contam pouco ou não contam mais. As discriminações que persistem não são 

“senilidades inofensivas”, como pensar COURNOT; e sim resvaladouros para o passado: transviam os 

espíritos, levam-nos a julgar erradamente e a preferir a opressão à igualdade. 

2) Na ordem econômica, é impossível continuar-se o progresso industrial, sem se 

estender a igualdade. Essa é a ponte, o caminho único, que se abre à nossa era. Onde não exista poder 

aquisitivo das massas, a evolução social está comprometida, ainda que se edifiquem cidades luxuosas, à 

custa da desflorestação do interior, e à custa das minas e matérias-primas preciosas em mãos de 

capitais estrangeiros não-nacionalizados. 

3) A vitória de idéias de igualdade indica, só por si, que a sociedade está a crescer e a 

progredir. Hierarquia demasiada e declínio andam parelhas. Às vezes, disciplina férrea e autocracia são 

tentativas de suicídio, como aconteceu à Europa de 1923 em diante. Já se tem dito que igualdade e 

democracia são luxos de povos ricos. Não. Foram igualdade e democracia que auxiliaram esses povos a 

serem ricos (DLI 599). 

 

 

II 

 

Há uma técnica da democracia, uma técnica da liberdade, e uma técnica da igualdade. Não 

confundamos democracia com liberdade, ou com igualdade. 

Esse é o ponto essencialíssimo para perfeito entendimento científico e técnico: democracia é 

forma; não se lhe peça o que é fundo; exija-se-lhe o que ela pode conseguir – ser melhor, mais eficiente. 

Pedir à forma democrática, por exemplo, que assegure a liberdade, é como pedir maçãs a castanheiros, 

ou a potes de água mel, que não está dentro deles. A toda forma, vaso, ou veículo, só se pode exigir o 

que se meteu nele. Mas o que se meteu nele não é ele (DLI 172). 

Não pensemos, portanto, que, assegurada a democracia, teríamos automaticamente 

assegurada a liberdade e igualdade. 

Toda formação numérica de maioria afasta as vontades nítidas, que são, de regra, minorias 

dificilmente ajustáveis. A capacidade de coalizão dos partidos é na razão inversa da nitidez dos seus 

programas. A decadência da democracia deriva, precisamente, de haverem as massas descoberto que a 

co-decisão democrática, por si só não consegue ficar o que deve querer, que a fixação seria 

contraditória com o princípio mesmo da democracia, que é o da possibilidade de mudar de rumo, da 

eventual elevação ao poder por parte de todos os grupos. Portanto, da revisibilidade livre dos valores. 

Pode-se definir a democracia como o regime da discussão sobre tudo, o sistema político da 

provisoriedade de todos os fins do Estado. Rigorosamente, quem diz Estado de fins mutáveis, 

provisórios, diz Estado sem fins (NDH 13). 

Donde o problema preliminar: há fins que definem o Estado, ou o Estado pode mudar de fins? 

(NDH 20). Se é certo que o Estado tem fins que o definem, muda, quando muito, a expressão desses 
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fins. Se, ao contrário, pode o Estado mudar os seus fins, a cada mudança dos fins o Estado se transforma 

essencialmente, porque lhe desapareceu, em proveito de novo conteúdo, o conteúdo que tinha. 

Só há dois meios de estabelecer-se o Estado unívoco: a) a violência, como fazem as autocracias, 

as ditaduras do proletariado, as ditaduras corporativas; b) a convicção comum (o conteúdo idêntico de 

querer) que congregue (NDH 27). O conteúdo comum de convicção, que ligue os homens, não pode ser 

“manter a ordem”. Manter a ordem não é fim, não pode ser fim; porque é princípio improdutivo. Fim é 

alguma coisa que se cria, que se vai realizar. Nos nossos dias, e, menos claro, a partir do século passado, 

somente pode ser fim social a solução do problema econômico e cultural de todos (NDH 28). 

Temos de descobrir o que é que pode fazer a obediência consentida e estimada. ... Em todo 

direito constitucional, uma parte corresponde a esse mínimo necessário, sem o qual só a  violência pode 

impor a ordem estatal. Mas a violência, por mais assegurada que esteja, nunca substitui, 

duradouramente, a obediência consentida. É mesmo fato verificável na história dos absolutismos 

ocidentais que eles, em vez de descreverem curva de ascensão e de decadência, descrevem curva de 

ascensão até o máximo, e caída súbita. Toda ordem jurídica fundada na força é, hoje em dia, provisória. 

Nenhuma pode durar tanto quanto duraram as velhas autocracias. As razões para isso estão ligadas ao 

espírito científico, que, se por um lado, trabalha no pensamento, de modo a tornar antinomia perigosa a 

liberdade de pesquisa e a censura política, por outro lado, cria, com as aplicações industriais, condições 

materiais incompatíveis com permanente regime de desigualdade. Ora, é sempre a mantença de regime 

de desigualdade que leva as sociedades ao uso da violência (que é) pecuniariamente e moralmente mais 

custosa. 

O problema é, pois, de descoberta. Descoberta de novas regras. Delas é que se há de tirar o 

necessário e o suficiente para o novo consentimento, sem o qual não há paz. Porque a paz imposta pela 

violência, e não pelo acordo, é paz somente nas ruas e nas bocas. Não paz nos espíritos e nos corações. 

O grande erro dos absolutismos de hoje é crer na durável compressibilidade do espírito do homem 

contemporâneo. Esse espírito deixou de ser tão compressível quanto era (DLI 52). 

A rigidez das Constituições põe-nas acima das outras leis. É apenas, em si mesma, grau de outra 

rigidez maior, que é a de cerne (das Constituições). Por isso havemos de chamar ao cerne rigidez de 

segundo grau. Ocupa como que uma faixa que se desenvolve no sentido de limitação ao poder de 

formar a ordem estatal. Os juristas americanos e franceses, depois de filósofos e pensadores, viram isso, 

porém, sem a suficiente claridade. Um dos que melhor aludiram à formação de cerne foi Léon DUGUIT 

(no seu Traité, t. III, p. 641), pondo a Declaração de Direitos acima da Constituição. Vale dizer: limitando 

o poder estatal, o poder constituinte. Esse pensamento vem de longo. Vem de 1793, no Projeto de 

ISNARD sobre Pacto Social. ... Após a rigidez de segundo grau, que é a do cerne, vem a rigidez imposta 

por ordem jurídica acima do Estado. É a supra-estatização dos direitos do homem, excluídos todos os 

que não o são verdadeiramente, e incluídos todos os que o são. Esse processo histórico é fácil de ser 

observado desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Vem, porém, de mais longe. Os Tratados de 1919-

1920 apenas marcam o período a que chamaríamos “dos projetos”. Faltou-lhes a sanção, faltou-lhes o 

organismo para as aplicar. Mas, principalmente, faltou-lhes a possibilidade de serem os direitos do 

homem protegidos contra todos os Estados, fortes e fracos. Com as ditaduras reacionárias dos dois 

decênios últimos, operou-se regressão, tendente a interromper esse processo histórico (DLI 151). 

Os extremos políticos querem a ditadura, como preparação, ou (1) para a organização de 

ordem nova, a simetria de planos, mais ou menos como planos senhoriais, ou (2) para a eliminação da 

burguesia, jogando a quantidade contra a qualidade. A verdadeira teoria é a que vê na democracia 

processo social de simetria, método que permite a discussão de princípios; até que, assente a 

concordância acerca de alguns deles, possam passar a não ser mais discutidos, isto é, a ser regras 

constitucionais. Tanto as ditaduras de esquerda quanto as de direita querem precipitar esse momento, 

ou para impor o futuro, ou para empedernir, com o auxílio da força, o passado. Caracteriza-as, a todas, a 

impaciência, a dos que preferem o desde já e a dos que sustentam o não. Ora, se se procede a pesquisa 
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do que é o mínimo que deve passar às novas às novas Constituições (que é o máximo que se conseguiria 

sem as violências de mudanças) prepara-se, criando-se caminhada segura, forma para mais algum 

tempo (DLI 193). 

Como quer que seja, assistimos a um processo de clareamento e precisão dos fins, senão do fim 

primacial do Estado. Talvez a única solução para o problema da adesão à nova ordem social esteja na 

confiança de tender o Estado a fins precisos e finalmente inteligíveis. No passado, vemos a convergência 

em torno de fins negativos ou de liberdades formais. Hoje, a educação científica, o pragmatismo sem 

doutrina que o trato da máquina e a contemplação dos seus resultados destilaram na alma humana, 

obrigam à pesquisa de metas mais positivas e substanciais (NDH 22). Onde está o ponto em torno do 

qual se faça a harmonia, a nova Lei, a nova Ordem? (NDH 23). Teremos ensejo de ver que está alhures o 

único feixe de princípios em torno dos quais se possam agregar os homens. Não a totalidade, porque a 

unanimidade no estado atual seria impossível. Mas a grande maioria. Se acrescentarmos que se 

permitem as organizações de opinião e se assegura a liberdade de pensamento e de coalizão, a fórmula 

poderá ter o apoio de todos. Satisfazer à maioria, pela descoberta de fins precisos, e obter o apoio de 

todos é o máximo que se há de exigir a uma solução político-social (NDH 23). Fora da violência, que não 

pode durar sempre, do subjetivismo irracional, de que as ditaduras sem finalidade precisa nos dão 

exemplo, só há um meio de congregar os espíritos, um só ponto em que se apóiem, para que a 

integração política se possa dar; esse meio é a constituição socialista. O ponto de acordo social, os novos 

direitos fundamentais, em que se trace o contorno jurídico do Estado (NDH 37). Os fins do Estado têm 

de ser precisos, de modo que os partidos não possam modificá-los: devem ser zonas coloridas, que 

deixem o branco aos partidos, para que aí lutem eles (FADC 19). Aqui surge a idéia de democracia 

envolvida e de democracia envolvente. Democracia envolvente é aquele em que, feita a Constituição, 

sem mudança dessa, é possível alterar-se a legislação, de modo que se restrinja, ou se restrinja mais, a 

liberdade ou a igualdade (DLI 136). Na democracia envolvida, o Parlamento, ou o que quer que se lhe 

chame, fica dentro de princípios rígidos nítidos, consistentes, de liberdade e de igualdade, contra os 

quais nada pode, se bem que possa “tudo” quanto ao mais (DLI 139). 

Quais são esses princípios, ou esses direitos? A solidariedade de que se precisa, para se 

prescindir da violência, só em torno deles pode ocorrer (NDH 39). Tais direitos concretos são 

pouquíssimos: (1) o direito à subsistência, pelo trabalho, justamente recompensado, ou, se não se pode 

trabalhar, por obrigação do Estado; (3) o direito à educação, com a obrigação do Estado; (4) o direito à 

assistência, com a obrigação do Estado; (5) o direito à participação no conforto moral e espiritual 

(direito ao ideal), com a obrigação do Estado (NDH 46). 

Até há pouco os governos somente davam alimentos, roupa e remédios, por esmola, ou por 

gesto espontâneo de assistência social, ou obrigados pelas circunstâncias (levas de famintos, massas 

perigosas de sem-trabalho). Nas Declarações de Direito e nas leis, esqueciam-se de inserir o direito ao 

trabalho, sem o qual, dizia Charles FOURIER, todos os outros são inúteis. ... Os nossos dias exigem o 

direito à subsistência, direito constitucional (fundamental), direito que vale perante o Estado, e não pelo 

acidente da regra constitucional. ...  A consciência universal já desperta em favor do indivíduo concreto. 

O direito das gentes já procura apanhar as questões ditas sociais. Mais algum tempo e o direito de 

subsistência entrará nos princípios do direito internacional comum, como dever fundamental dos 

Estados. Os povos que não estão aptos a assegurar o direito à existência terão de ser olhados como 

susceptíveis de tutela (NDH 51). 

Uma das conseqüências psíquicas do capitalismo é a indiferença dos indivíduos do centro em 

que se trabalham as cifras pela sorte dos outros indivíduos. Frieza que confrange. Não vêem os 

detentores dos meios de produção, por detrás dos números, das ordens de economia, de dispensa ou 

de redução de salário, o que há de vivo, o que há de humano, o que há de almas e de corpos atingidos. 

Ora, o que se deve querer é exatamente o cômputo do vivo, do humano, dos corpos e das almas, antes 

de qualquer outra finalidade das cifras, porque as cifras, em primeiro plano, devem tocar ao Estado, ele 
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é que as escolhe e as fixa, e o Estado não pode ter outro fim que assegurar a todos a subsistência, pelo 

trabalho (ou como direito do homem, quando o trabalho falte ou o individuo não possa trabalhar), e dar 

a todos os entes humanos os meios de assistência e de elevação espiritual (direito à educação e direito 

ao ideal). É daí que se deve partir (NDH 60). Princípios abstratos que pareçam simples preceitos de 

programas, de direito objetivo, sem ação, sem a subjetividade (só ela é eficaz, onde o Estado não é 

unívoco mas já de economia dirigida) não resolvem. ... Regras que se dirijam à administração não 

bastam. É preciso que se declare o direito subjetivo individual, efetivamente executável contra o Estado 

(NDH 64). 

Objeto do direito ao trabalho é o oferecimento de trabalho, cuja contraprestação seja 

suficiente para o sustento, em senso largo. ... Para assegurar o trabalho, ou o próprio Estado cria os 

serviços e emprega os sem-trabalho, ou procura o trabalho entre os particulares e o distribui... Os meios 

técnico-financeiros para assegurar a execução do direito ao trabalho são os seguintes: a) o seguro 

contra a falta de trabalho; b) o controle do trabalho e da sua distribuição por parte do Estado; c) os 

serviços públicos e as colônias agrícolas e industriais para os sem–trabalho. Todos são falíveis. Só o 

plano geral de organização do trabalho e de repartição dos produtos pode prover à obrigação do Estado 

com segurança. Só o plano geral pode evitar o crescimento da reserve-armée, só ele retardará o dies 

irae marxista ou poderá encontrar a fórmula fundidora das classes, permitindo o equilíbrio e, pois, a 

solução provisória. Em todo caso, o Estado que assegure os cinco direitos, irá, deslisantemente, em Paz 

e Ordem, para a solução duradoura. Não a servilidade, mentirosamente amparada, mas a dignidade do 

trabalho é o que se quer. A plutocracia tenta manter aquela; o socialismo quer reinstituir a dignidade, 

que a Revolução Francesa criou e o capitalismo escamoteou aos trabalhadores (NDH 68). 

A democracia, ou co-decisão, dentro do fim preciso, dos cinco Direitos, perde todos os seus 

inconvenientes. Portanto, os cinco Direitos salvam a democracia, hoje entre dois fogos: o dos 

reacionários e o das esquerdas extremistas. A liberdade de pensamento e as outras liberdades, desde 

que não firam os cinco Direitos, os verdadeiros asseguradores da liberdade, ficam incólumes aos citados 

dois fogos que as ameaçam (NDH 79). 

Quanto é preciso para que todos comam, tenham roupa, casa, móveis? – Tanto. Lancese! 

Quanto é preciso para que todos os indivíduos em idade escolar tenham escola primária gratuita e 

única? Tanto. Lance-se! Quanto é preciso para que se dê a todos o ensino profissional gratuito? – Tanto. 

Lance-se! Quanto é preciso que se facultem a todos o curso secundário e superior, absolutamente 

gratuitos? –Tanto. Lance-se! Quanto é preciso para que tenham livros e instrumentos de ensino todos 

os indivíduos em condições de aprender? – Tanto. Lance-se! Quanto é preciso para que se assista, 

higiênica e medicamente, a todos os que precisarem? (As estatísticas, a respeito, também são fáceis) – 

Tanto. Lance-se! Quanto é preciso para as pesquisas científicas e outros ideais humanos, desde a criação 

artística até o esporte? – Tanto. Lance-se! Depois disso resta perguntar: que é preciso para aumentar e 

aperfeiçoar os transportes, enriquecer a nação, evitar os efeitos das calamidades imprevisíveis? – Tanto. 

Lance-se! Só a racionalização da produção e do consumo, não separadamente, mas em função um do 

outro, poderá pôr o Estado em condições de cumprir o objetivo constitucional. A economia de plano e a 

educação de plano. Na parte política decidirão os partidos nacionais, de idéias necessariamente nítidas, 

com mandato imperativo. Discutiriam a direita, o socialismo, o comunismo, mas respeitados os cinco 

Direitos do homem, alicerce constitucional inviolável (NDH 81). 

A realidade dos valores, e não a moeda e os rolos de papel empilhados em cofres particulares, 

têm de decidir da organização da produção e do consumo. As oligarquias plutocráticas, cujos dedos 

prendem os representantes nacionais, para assenhorear-se do Estado, quaisquer que sejam as 

divergências partidárias, servem-se dele para perseguir os proletários e os técnicos de mentalidade livre, 

mas estão sempre prontas a negar a intromissão do Estado na organização da vida. Ilogismo, sob o qual 

jaz a lógica do lucro voraz. No momento, querem transformar o Estado em liberal, economicamente, e 

não liberal quanto às opiniões, à reunião, à sindicalização e à própria faculdade de ir e vir. Exatamente o 
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contrário do que deveria ser o liberalismo: liberdade individual, de reunião, de pensamento, de 

agregação, e relativa liberdade econômica. A princípio, juntou-se à liberdade individual e política a 

liberdade econômica, de origem e situação diferentes; agora, querem-se eliminar as verdadeiras 

liberdades, para que só prevaleça a contrária ao bem público (BDH 85). 

Toda dilação em resolver o problema social é agravá-lo. Nenhum país evitará a Revolução, se 

quiser Pará-la a tiros de canhão: a idéia está à frente, porém, também, por trás dos canhões. 

Só a sinceridade em querer começar a igualização das classes pode evitá-la. Quer dizer: ou as 

mãos dadas, símbolo do Direito; ou a luta cruenta, mais terrível e mais abismante onde maiores forem 

as resistências e a ignorância das massas sofredoras e das classes dominantes. Só há um meio de evitar 

o desfecho sangrento, violento, esmagador, da questão social; é mostrar como se pode resolver, e 

resolvê-la. O dilema aparece-nos em toda a sua nitidez. Não há atalhos possíveis, todos os subterfúgios 

são inúteis. Não se trata só de um problema de psicologia de massas, mas de física social. Ou a fórmula 

da Paz e de Nova Ordem, ou a fórmula da Luta. Ou estruturar sobre a fraternidade e com a luz, ou 

arrebentar todas as estruturas existentes, esperando que do terror e da violência possa nascer a nova 

Paz e a Nova Ordem (NDH 89). 


