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RESUMO

O presente trabalho objetiva analisar o princípio da dignidade da pessoa humana na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para consecução desse objetivo, será
necessário o exame preliminarmente da dignidade da pessoa humana, suas
características e classificação doutrinária. A dignidade da pessoa humana se
expressa na Constituição Federal por meio dos princípios fundamentais, por isso
carece que se abordem tais princípios, examinando suas principais características.
Para alcançar um melhor entendimento da jurisprudência, é adequado o estudo da
interpretação constitucional. Uma vez examinados tais pressupostos, passa-se a
análise do posicionamento do Supremo Tribunal Federal em alguns julgados
selecionados que envolvem o princípio da dignidade da pessoa humana.

Palavras-Chave: dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais, princípios,
interpretação, jurisprudência.
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ABSTRACT

This work aims to examine the principle of human dignity in the jurisprudence of the
Federal Supreme Court. To achieve this goal, it will be necessary the preliminarily
examination of human dignity, its characteristics and doctrinal classification. The
human dignity expresses it self in the Federal Constitution through fundamental
principles, therefore needs to address such principles, examining their main
characteristics. To reach a better understanding of the case law, it is appropriate to
the study of constitutional interpretation. Once analyzed those purposes, comes the
examination of the positioning of the Federal Supreme Court in some selected
judged cases that involve the principle of human dignity.

Keywords: human dignity, fundamental rights, principles, interpretation, case law.
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Introdução

O presente trabalho de pesquisa teve origem diante da atual relevância do
tema da dignidade da pessoa humana. Devido à abrangência, o tema foi direcionado
para o estudo da dignidade da pessoa humana tal como assegurada em nossa
Constituição e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Antes da análise de alguns posicionamentos do Supremo Tribunal Federal
faz-se necessário trilhar caminhos até o ponto jurisprudencial.
Em um primeiro momento relata-se o desenvolvimento histórico da dignidade
da pessoa humana com suas vertentes relacionadas ao homem, e o caminho
histórico percorrido pela dignidade da pessoa humana até sua positivação em nossa
Constituição.
Diante da dificuldade em se definir o conceito de dignidade da pessoa
humana, pois não existe uma consolidação doutrinária a esse respeito, o presente
estudo busca demonstrar a noção do significado da dignidade da pessoa humana,
por meio de aspectos que envolvem o termo.
Esses núcleos ou aspectos da dignidade da pessoa humana se dividem
doutrinariamente em aspectos intrínsecos e extrínsecos, sendo que o aspecto
intrínseco da dignidade da pessoa humana indica ainda as dimensões: individual e
social.
Neste trabalho serão examinadas as características da dignidade da pessoa
humana, como pressuposto necessário para o enfrentamento de questões, tais
como a universalidade da noção, vale dizer: todo homem tem dignidade?
Tratar-se-á, também da amplitude da noção da dignidade da pessoa humana,
que é abrangente e sustenta um rol de direitos necessários para sua concretização –
os direitos fundamentais. Cuidar-se-á, ainda da obrigação prestacional positiva e
negativa do Estado para a efetivação desses direitos e, conseqüentemente, da
concretização da dignidade da pessoa humana.
A dignidade da pessoa humana foi positivada pela primeira vez na
Constituição da República de 1988. Essa positivação ocorreu pela consagração do
princípio fundamental da dignidade humana o que demanda, neste trabalho, uma
prévia análise do tema princípios na Constituição brasileira.
Tanto os princípios como os valores - dignidade da pessoa humana –
possuem a mesma estrutura, resalvadas algumas diferenças que serão abordadas
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no decorrer desse estudo.
Considerando o foco deste trabalho, que é o exame da dignidade na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, faz-se necessário abordar o assunto
“interpretação constitucional” examinando-se os métodos tradicionais e as
ferramentas interpretativas e sua adequação para a interpretação do princípio da
dignidade da pessoa humana nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal.
Posteriormente serão examinados casos já decididos ou que estão em julgamento
na Suprema Corte e que abordam o princípio da dignidade da pessoa humana.
Dentro desse contexto, buscar-se-á verificar a abrangência de tal princípio e sua
caracterização doutrinária na jurisprudência do STF.
Assim, o trabalho será desenvolvido em três capítulos: o primeiro capítulo
versa sobre a dignidade da pessoa humana trazendo à baila os aspectos históricos
e características da dignidade, para em seguida fazer-se uma análise dos direitos
fundamentais; o segundo capítulo expõe a dignidade da pessoa positivada em nossa
Constituição, abordando os princípios que são a forma de expressão do valor em
questão; o terceiro capítulo busca demonstrar os métodos de interpretação e
posteriormente a leitura do princípio da dignidade da pessoa humana na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
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I – A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

O tema deste trabalho tem seu direcionamento apontado para a dignidade da
pessoa humana. Diante da importância e complexidade do assunto, virá à baila
neste capítulo o aspecto histórico e as características da dignidade da pessoa
humana, para a melhor compreensão do assunto. Os direitos fundamentais serão
analisados para melhor se visualizar a aplicação da dignidade da pessoa humana
pelo Supremo Tribunal Federal.

1. Desenvolvimento histórico

A dignidade humana, por ser inerente à pessoa, existe desde o surgimento do
homem. Alexandre de Moraes1 alude que em 1690 a.C. o Código de Hammurabi
codificou a dignidade humana como um direito comum a todos.
Eduardo Carlos Bianca Bittar2 atesta que, historicamente, quanto à dignidade
humana: “[...] a noção não está ausente no pensamento grego, pois se manifesta na
concepção cosmológica de responsabilidade ética dos estóicos [...]” que viveram por
volta de 333 a.C. a 264 a.C. Andréia Sofia Esteves3 alega que o pensamento
estóico4 atribui à dignidade da pessoa humana uma qualidade intrínseca existente
em todos os homens. Ainda segundo o ensinamento da mencionada autora, a
dignidade humana tem sua base na liberdade e na igualdade. Nesse sentido,
Winfreid Brugger e Mônica Clarissa Henning Leal5 corroboram tal assertiva ao
1

o

MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral, comentário aos arts. 1 a
a
5 da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 7 ed., São Paulo:
Atlas, 2006. p. 6.
2
BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Hermenêutica e Constituição: a dignidade da pessoa humana
como legado à pós-modernidade. In: FERRAZ, Anna Candida da Cunha (org.). Direitos humanos
fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006. p. 41.
3
GOMES. Andréia Sofia Esteves. A dignidade da pessoa humana e o seu valor jurídico partindo da
experiência constitucional portuguesa. In: MIRANDA, Jorge (coord.). Tratado Luso-Brasileiro da
Dignidade Humana – São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 24 a 37
4
GOMES. Andréia Sofia Esteves. A dignidade da pessoa humana e o seu valor jurídico partindo da
experiência constitucional portuguesa. In: MIRANDA, Jorge (coord.). Tratado Luso-Brasileiro da
Dignidade Humana – São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 24 a 37. A autora descreve que Zeno ou
Zênon de Cítion foi o fundador da Escola Estóica por volta de 300 a.C, em Atenas, e pregava a ética
e da busca da felicidade do homem.
5
BRUGGER, Winfreid; LEAL, Mônica Clarissa Henning. Os direitos fundamentais nas modernas
constituições: Análise comparativa entre as constituições alemã, norte-americana e brasileira. In:
o
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descreverem sobre a relação da dignidade da pessoa com a liberdade e a igualdade
na atualidade:
A dignidade serve como referência para todas as Constituições
modernas e para todos os instrumentos garantidores dos direitos
humanos, sendo os seus elementos principais a liberdade e a
igualdade [...].

Flávia Piovesan6 diagnostica a igualdade como: “[...] o direito à diferença,
inspirado na crença de que somos iguais, mas diferentes, e diferentes, mas
sobretudo iguais”.
Relato sobre a igualdade também aparece na Bíblia. O livro sagrado7
sacramenta que “[...] Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou [...]”. É a idéia que o homem foi criado de acordo com a
imagem e semelhança de Deus. Há vozes que proclamam que esse momento é o
“apogeu da criação”8 devido a grande importância do ser humano.
Seguindo essa linha histórica religiosa, Eduardo Carlos Bianca Bittar9 anuncia
que a dignidade humana “[...] ganha profundo alento com o desenvolvimento do
pensamento cristão, especialmente considerada a cultura da igualdade de todos
perante a criação”. Ingo Wolfgang Sarlet10 confirma essa afirmação e manifesta que:
[...] para a religião cristã a exclusividade e originalidade quanto à
elaboração de uma concepção de dignidade da pessoa, o fato é que
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento podemos encontrar
referências no sentido de que o ser humano foi criado à imagem e
semelhança de Deus, premissa da qual o cristianismo extraiu a
conseqüência [...] de que o ser humano – e não apenas os cristãos é dotado de um valor próprio e que lhe é intrínseco, não podendo ser
transformado em mero objeto ou instrumento.
Revista do Direito/ Universidade de Santa Cruz do Sul, Departamento de Direito. – N. 28 –
julho/dezembro de 2007. Santa Cruz do Sul: Eunisc, 1994. p. 122. Citam em nota BRUGGER,
Winfried. Grundrechte und Verfassungsgerichtsbarkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Tübingen: Mohr Seibeck, 1987.
6
PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Max Limonad. 1998. pág. 137.
7
CHARBEL, Pde. Antônio. Versão integral da Bíblia (antigo e novo testamento) traduzida sob os
auspícios da Liga de Estudos Bíblicos diretamente dos originais hebraicos, aramaicos e gregos.
Gênesis, Capítulo I:27. São Paulo: Abril, 1965. p. 10.
8
CHARBEL, Pde. Antônio. Versão integral da Bíblia (antigo e novo testamento) traduzida sob os
auspícios da Liga de Estudos Bíblicos diretamente dos originais hebraicos, aramaicos e gregos.
Comentários ao Capítulo I-27. São Paulo: Abril, 1965. p. 9.
9
BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Hermenêutica e Constituição: a dignidade da pessoa humana
como legado à pós-modernidade. In: FERRAZ, Anna Candida da Cunha (org.). Direitos humanos
fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006. p. 41.
10
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
a
Constituição Federal de 1998. 4 ed., revista atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.
p. 30 remete á C. Starck in Bonner Grundgesetz, p. 30.
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Na baixa Idade Média11, a dignidade estava diretamente vinculada à classe
social da pessoa ou cargo que exercia (dependia de uma influência externa ao ser
humano), onde uns teriam menos dignidade por pertencerem a uma classe social
com menor aceitação entre as mais abastadas ou por exercer cargo ou função de
menor prestígio social. Fábio Konder Comparato12 historia esse período:
A partir do século XIII estabeleceu-se progressivamente a distinção
entre officium (cargo ou função) e dignitas, para dela se extraírem
importantes conseqüências jurídicas. Uma pessoa pode ter o atributo
pessoal da dignidade, sem no entanto exercer cargo algum.

Na relação de dignidade com a liberdade, temos o primeiro relato de privação
da liberdade descrito na Bíblia13, no momento em que foi retirada a liberdade de
Adão entrar no paraíso, uma proibição em forma de sanção.
Ingo Wolfgang Sarlet14 entende que a liberdade e o reconhecimento e a
garantia do direito à liberdade “constituem uma das principais (mas não a única)
exigência da dignidade da pessoa humana”. Winfreid Brugger e Mônica Clarissa
Henning Leal15 conceituam a liberdade como “ [...] a possibilidade de escolher,
implicando no direito de escolha em vários dos mais importantes âmbitos da vida
[...]”.

11

a

FRANCO JÚNIOR, Hilário. A idade média, nascimento do ocidente. 2 ed., nova edição revista e
ampliada. São Paulo: Brasiliense, 2001. p. 158. O autor descreve em seu trabalho, os séculos da
Idade Média como: Primeira Idade Média – século IV até meados do século VIII; Alta Idade Média –
meados do século VIII até o fim do século X; Idade Média Central – início do século XI até o fim do
século XIII; Baixa Idade Média – início do século XIV até meados do século XVI.
12
COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo.
Companhia das letras, 2006. p. 480.
13
CHARBEL, Pde. Antônio. Versão integral da Bíblia (antigo e novo testamento) traduzida sob os
auspícios da Liga de Estudos Bíblicos diretamente dos originais hebraicos, aramaicos e gregos.
Gênesis, Capítulo III – 24. São Paulo: Abril, 1965. p. 10. “Expulsou o homem e colocou no lado
oriental do Jardim...”. p.15.
14
SARLET, Ingo Wolfgang. As Dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma
compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.),
Dimensões da Dignidade. Ensaios de Filosofia do Direito e Direito Constitucional. trad. Ingo
Wolfgang Sarlet, Pedro Scherer de Mello Aleixo, Rita Dostal Zanini – Porto Alegre: Livraria do
Advogado Ed., 2005. p. 22.
15
BRUGGER, Winfreid; LEAL, Mônica Clarissa Henning. Os direitos fundamentais nas modernas
constituições: Análise comparativa entre as constituições alemã, norte-americana e brasileira. In:
Revista do Direito/ Universidade de Santa Cruz do Sul, Departamento de Direito. – N. 28 –
julho/dezembro de 2007. Santa Cruz do Sul: Eunisc, 1994. p. 117.

13
Canotilho16 faz distinção de liberdade e liberdades. No primeiro caso trata-se
como sendo liberdade pessoal, ou seja, a liberdade física, ou qualquer liberdade
relacionada ao impedimento de se movimentar. No segundo, cuida-se das
liberdades ligadas às ações negativas do Estado, ou seja, “liberdade de expressão,
liberdade de informação, liberdade de consciência”17 e outras.
Kant18 afirma que a indignidade ocorre com a coisificação do homem e talvez
tenha sido essa a maior influência em relação à identificação da dignidade: “Age de
tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de
qualquer outra, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como
meio”. De acordo com o exposto, Kant defende a autonomia do homem - sua
liberdade de tomar decisões - destacando que o homem só pode ser tratado como
objeto (meio), se assim aceitar, com seu aceite não estará afrontando sua dignidade,
pois teve liberdade para decidir assim.
No século XVIII, após a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, votada em 02 de outubro de 1789, serviu de base para o
reconhecimento da dignidade humana e consolidou os ideais de igualdade e
liberdade19 ligados ao jusnaturalismo. Alardeia que os representantes do povo
francês20:
resolvem expor em uma declaração solene os direitos naturais,
inalienáveis, imprescritíveis e sagrados do homem [...] para que as
reclamações dos cidadãos fundamentadas daqui por diante em
princípios simples e incontestáveis, venham a manter sempre a
Constituição e o bem-estar de todos.

Dos direitos descritos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
merece destaque em relação ao tema em análise: “I - Os homens nascem e ficam

16

a

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed., Coimbra: Livraria Almedina,
1995. p. 538-539.
17
a
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed., Coimbra: Livraria Almedina,
1995. p. 538-539.
18
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Os pensadores. Tradução
Paulo Quintela. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 103 – 162.
19
a
ALTAVILA, Jayme de. Origem do Direito dos Povos. 9 ed., São Paulo: Ícone, 2001. p. 291/292.
a
O autor retirou esse texto do livro Élements de Droit Public, de Henry Nézard – 7 ed. Rousseau et
Cie., editores – Paris. 1946. Declaração dos direitos do homem e do cidadão. I – Os homens nascem
e ficam livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ser fundamentadas na utilidade
comum.
20
a
ALTAVILA, Jayme de. Origem do Direito dos Povos. 9 ed., São Paulo: Ícone, 2001. p. 291/292.
a
O autor retirou esse texto do livro Élements de Droit Public, de Henry Nézard – 7 ed. Rousseau et
Cie., editores – Paris. 1946.
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livres e iguais em direitos...”. Vê-se que logo no primeiro inciso da Declaração são
descritas de maneira explícita a liberdade e a igualdade, que integram a noção da
dignidade da pessoa humana.
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão impõe o respeito ao
próximo e explica o significado da “liberdade”21:
IV – A liberdade consiste em poder fazer tudo quanto não incomode
o próximo; assim o exercício dos direitos naturais de cada homem
não tem limites senão nos que asseguram o gozo destes direitos.
Estes limites não podem ser determinados senão pela lei.
V – A lei só tem o direito de proibir as ações prejudiciais à sociedade.
Tudo quanto não é proibido pela lei não pode ser impedido e
ninguém pode ser obrigado a fazer o que ela não ordena.

Relativamente à lei, tal declaração prega o respeito ao próximo e afirma no
seu inciso VI, segunda parte, que a lei: “...deve ser a mesma para todos [...] Todos
os cidadãos, sendo iguais aos seus olhos, sendo igualmente admissíveis a todas as
dignidades...”. Assim busca-se a ratificação da igualdade de todos perante a lei.
Quase na metade do século XX, em 26 de junho de 1945, foi assinada a
Carta de intenção de criação da Organização das Nações Unidas e em 24 de
outubro de 1945 houve a ratificação da criação da Organização das Nações Unidas ONU22. À época houve a adesão de 51 países e atualmente contabiliza-se o número
de 192 países membros23.
A ONU manifestou sua intenção na Carta de 1945, dispondo em seu
preâmbulo que24:

NÓS OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, RESOLVIDOS a
preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas
vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à
humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem,
na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos
homens e das mulheres, assim como das nações grandes e
pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o
respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do
direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso
social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla.

21

a

ALTAVILA, Jayme de. Origem do Direito dos Povos. 9 ed., São Paulo: Ícone, 2001. p. 291/292.
a
O autor retirou esse texto do livro Élements de Droit Public, de Henry Nézard – 7 ed. Rousseau et
Cie, editores – Paris. 1946.
22
Disponível em: < http://www.onu-brasil.org.br/documentos_carta.php> Acesso em: 04/09/2009.
23
Disponível em <http:// www.onu-brasil,org.br/conheca_países.php> Acesso em: 20/04/2009.
24
Disponível em: < http://www.onu-brasil.org.br/documentos_carta.php> Acesso em: 04/09/2009.
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Na Carta da ONU ficam claros os objetivos de manter a paz entre os povos,
em conformidade com os princípios da justiça, o desenvolvimento do respeito, da
igualdade e da liberdade por meio da autodeterminação, fomentar o progresso
social, e incentivar a melhora dos padrões de vida e direitos humanos”.25
A Organização não poderá intervir na soberania jurisdicional dos Estados,
porém, caso ocorra ameaça à paz, o Conselho de Segurança da ONU “poderá”
decidir sobre as medidas cabíveis a serem tomadas sem utilização das forças
armadas, como, por exemplo, interrupção das relações econômicas com os países
membros, interrupção dos meios de comunicação, rompimento diplomático. Caso
ocorra a necessidade de utilização das forças armadas, poderá haver bloqueios por
meio da marinha, exército ou aeronáutica26.
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, teve grande
importância no que tange à dignidade da pessoa, e, segundo Jayme Altavila27,
serviu como base da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana de 1948.
O próprio autor28 preconiza que, os direitos expressos na Declaração Universal dos
Direitos da Pessoa Humana não foram uma criação nova e sim uma coletânea de
direitos históricos, muitos deles retirados da Declaração do Homem e do Cidadão de
1789.
Conforme ensina Petra Monteiro Fernandes29: “Foi apenas no Século XX que
se massificou uma ideia geral do verdadeiro valor da defesa dos direitos do homem
e, consequentemente a própria dignidade humana”. De acordo com Eduardo Carlos
Bianca Bittar30, na modernidade a dignidade da pessoa humana recebe maior
atenção, como se verá adiante. Nesse sentido Adriana Zawada Melo31 ensina:
Foi necessário que fossem amplamente vividos e divulgados os
horrores da Segunda Guerra Mundial e dos regimes nazistas e
25

Disponível em <http://www.onu-brasil.org.br/conheça_onu.php> Acesso em: 20/04/2009 e
disponível em: < http://www.onu-brasil.org.br/doc1.php> Acesso em 04/09/09.
26
Disponível em: < http://www.onu-brasil.org.br/doc4.php> Acesso em 04/09/09. Artigos 40, 41,
42,43 da Carta da ONU.
27
a
ALTAVILA, Jayme de. Origem do Direito dos Povos. 9 ed., São Paulo: Ícone, 2001. p. 244.
28
a
ALTAVILA, Jayme de. Origem do Direito dos Povos. 9 ed. São Paulo: Ícone, 2001. p. 243-250.
29
FERNANDES, Monteiro Petra. O direito à segurança social enquanto ditame da dignidade da
pessoa humana. In: MIRANDA, Jorge (coord.). Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana –
São Paulo. Quartier Latin, 2008. p. 1332.
30
BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Hermenêutica e Constituição: a dignidade da pessoa humana
como legado à pós-modernidade. In: FERRAZ, Anna Candida da Cunha (org.). Direitos humanos
fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006 – p. 42.
31
MELO, Adriana Zawada. Direitos sociai, igualdade e dignidade da pessoa humana. In: Revista
Mestrado em Direito/Unifieo – Centro Universitário Fieo, ano 7, número 1, 2007. p. 109.
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fascistas, já no século XX, para que documentos internos e
internacioanais viessem a consagrar a dignidade da pessoa humana
como valor e/ou princípio fundamental.

Em 1948 a ONU elabora um documento jurídico, com a positivação da
dignidade humana: “A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos
documentos básicos das Nações Unidas e foi assinada em 1948 [...]”.32
Favoráveis à proclamação dos Direitos Universais da Pessoa Humana
votaram 48 representantes de Estados, sendo que oito se abstiveram, a saber, os
representantes da Arábia Saudita, União Sul-Africana, a então Checoslováquia,
Polônia, Ucrânia, Iugoslávia, Bielo-Russia e a hoje desfeita União Soviética, não
havendo nenhum voto contrário à elaboração da Declaração33. O Brasil assinou a
Declaração Universal do Homem, em 10 de dezembro de 1948.34
Maria Helena Diniz35 define o termo “declaração” como :

Ato pelo qual os Estados proclamam certos princípios de direito
internacional, dispensando ratificação, por não ter coercitividade. Por
exemplo [...] a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de
1948 [...] b) ato diplomático pelo qual duas ou mais nações firmam
acordo sobre certo assunto.

Em relação à Declaração Universal dos Direitos do Homem ter força
impositiva ou não, Anna Candida da Cunha Ferraz36 alerta para existência de
posicionamentos antagônicos e registra:

Os direitos enunciados não são por ela instituídos ou criados. São
declarados, e como afirma em seu preâmbulo e já afirmava a
Declaração de 1789, são enunciados para ser reconhecidos,
lembrados e protegidos. Não tem por esta razão força impositiva,
mesmo para os Estados que a assinaram [...] Sua observância deriva
de sua força moral, política e de seus fins humanitários e generosos,
centrados no ser humano global.

32

Disponível em <http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php> Acesso em:
04/09/2009.
33
a
ALTAVILA, Jayme de. Origem do Direito dos Povos. 9 ed., São Paulo: Ícone, 2001. p. 250.
34
GOMES, Luiz Flávio (coord.). Legislação Internacional Básica. In: GOMES, Luiz Flávio (coord.). O
sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e o direito brasileiro. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000. p. 359.
35
DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 19
36
FERRAZ, Anna Candida da Cunha. A Declaração Universal de Direitos da Pessoa Humana.
Osasco: Edifieo, 2008. p. 13.
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Esse documento jurídico fortaleceu e positivou vários valores que estavam, de
acordo com entendimento de Norberto Bobbio37, “submersos”. São valores que
servem de base, alicerce, para a elaboração das Constituições. Na Declaração,
“...são enumerados direitos que todos os seres humanos possuem.”38 Foi um
amadurecimento do pensamento jurídico humanitário. Conforme avalia Anna
Candida da Cunha Ferraz39 sobre a Declaração Universal da Pessoa:

[...] simboliza a luta contra o maior dos retrocessos na evolução dos
direitos humanos, representado pelo desprezo e pelo esquecimento,
por parte de significativa parcela do mundo, daquele que é o mais
significativo dos direitos humanos – a dignidade humana. É uma
construção coletiva voltada, toda ela, para o ser humano.

O documento, ora em questão, foi classificado por Jayme de Altavila40 como:
“...a página mais brilhante do pensamento jurídico da humanidade e, em tese, o
diploma de maior conquista.”
Flávia Piovesan41 constata que a segunda guerra mundial foi um rompimento
dos direitos humanos, e após ela, com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, houve a reconstrução desses direitos. A autora42 conceitua a Declaração
Universal como sendo: “[...] marco maior do processo de reconstrução dos direitos
humanos” e explica a definição43 do valor da dignidade em relação à condição
humana como valor intrínseco e sua importância:
[...] Isto porque todo ser humano tem uma dignidade que lhe é
inerente, sendo incondicionada, não dependendo de qualquer outro
critério, senão ser humano. O valor da dignidade humana,
incorporada pela Declaração Universal de 1948, constitui o norte e o
lastro ético dos demais instrumentos internacionais de proteção dos
37

BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995,
p. 42.
38
Disponível em <http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php> Acesso em:
04/09/2009.
39
FERRAZ, Anna Candida da Cunha. A Declaração Universal de Direitos da Pessoa Humana.
Osasco – SP: Edifieo, p. 7 – 8.
40
a
ALTAVILA, Jayme de. Origem do Direito dos Povos. 9 ed., São Paulo: Ícone, 2001. p. 243.
41
PIOVESAN, Flávia. O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e o direito
brasileiro. In: GOMES, Luiz Flávio (coord.) O sistema interamericano de proteção dos direitos
humanos e o direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p.18.
42
PIOVESAN, Flávia. O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e o direito
brasileiro. In: GOMES, Luiz Flávio (coord.). O sistema interamericano de proteção dos direitos
humanos e o direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 18.
43
PIOVESAN, Flávia. O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e o direito
brasileiro. In: GOMES, Luiz Flávio (coord.). O sistema interamericano de proteção dos direitos
humanos e o direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, São Paulo. 2000. p. 18.
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direitos humanos. Todos eles introjetam, no marco do positivismo
internacional dos direitos humanos, a dignidade humana como valor
fundante.

A autora44 citada alardeia a importância da Declaração Universal dos Direitos
do Homem como sendo uma referência ética e jurídica para os povos, demonstrando
a inserção da dignidade da pessoa no universo racional e lógico do positivismo.
Anna Candida da Cunha Ferraz45 ensina que:

[...] a Declaração Universal, além de representar um fim em si
mesmo, é ponto de partida, um impulso inicial para a realização dos
direitos de toda humanidade: traça ela a pauta a ser perseguida pela
humanidade contra o esquecimento e as violações dos direitos
humanos.

A dignidade da pessoa foi utilizada nessa Declaração em diversos pontos: no
preâmbulo46 nota-se como objetivo do ato universal o reconhecimento formal da
dignidade humana para homens e mulheres, enfim, a todos os seres humanos, e,
como conseqüência, o reconhecimento dos direitos necessários para sua efetivação.
Os direitos que servirão de meio para a concretização do princípio da dignidade
humana serão baseados na liberdade, justiça e paz. Esses direitos não poderão ser
alienados, doados, emprestados, e deverão ser respeitados pelos Estados-membros
da Organização das Nações Unidas.
Jorge Miranda47 entende a dignidade como sendo justificativa para a busca
da qualidade de vida. Esta depende de diversos aspectos entre eles do trabalho.
Sobre isso o artigo 23o, n. 3 da Declaração Universal dos Direitos do Homem48 diz:
“Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que
44

PIOVESAN, Flávia. O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e o direito
brasileiro. In: GOMES, Luiz Flávio (coord.) O sistema interamericano de proteção dos direitos
humanos e o direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 18.
45
FERRAZ, Anna Candida da Cunha. A Declaração Universal de Direitos da Pessoa Humana.
Osasco – SP: Edifieo, p. 8 – 9.
46
Declaração Universal dos Direitos do Homem. Preâmbulo: Considerando que o reconhecimento da
dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; [...] Considerando que os povos das Nações
Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade da pessoa
humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher [...] Considerando que os Estadosmembros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito
universal aos direitos e liberdade fundamentais do homem e a observância desses direitos e
liberdades.
47
MIRANDA, Jorge. A Constituição portuguesa e a dignidade da pessoa humana. In: GARCIA, Maria.
(coord.). Revista de Direito Constitucional e Internacional. Ano 11, no. 45, outubro-dezembro de
2003. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 83.
48
a
ALTAVILA, Jayme de. Origem do Direito dos Povos. 9 ed., São Paulo: Ícone, 2001. p. 300.
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lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade
humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.
Apesar da grande importância da Declaração e da adesão a ela por muitos
países, como visto anteriormente, outros Estados não reconheceram nenhum dos
princípios do documento – Declaração Universal do Homem - e continuaram vivendo
em guerra, principalmente países do oriente e aqueles que misturam religião e
Estado49. Ana Paula de Barcellos50 traz exemplos e ressalta:

As inúmeras Declarações e Pactos subscritos, bem como as
Conferências promovidas nas décadas que se seguiram, não foram
capazes de erradicar a violação comissiva (por vezes mesmo
sistemática e institucional) ou omissiva (pelo desatendimento
generalizado) dos direitos humanos em seus mais diversos aspectos
[...] Exemplo, Biafra, na Nigéria dos anos 60.

Contudo, bom é que se frise que esse fato não diminuiu a importância do
documento. Mesmo não sendo uma unanimidade entre os países, a Declaração
Universal foi acolhida por outros tantos Estados, principalmente aqueles que
estavam envolvidos na Guerra Fria. De acordo com Ana Paula de Barcellos51, sobre
a concordância dos Estados na observação da dignidade da pessoa humana, “ [...]
parecia ser o único ponto de acordo teórico entre os países divididos pela Guerra
Fria”. Os países do eixo capitalista e do socialista convergiam em relação ao
princípio da dignidade da pessoa humana, mas não em relação aos outros
princípios. Conforme visto, a dignidade da pessoa humana foi um importante passo
em direção à paz entre os blocos rivais.
Após a elaboração da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana,
foram elaborados outros tratados internacionais52 que, apesar de não terem como

49

BITTAR. Eduardo Carlos Bianca. Tema da aula: A dignidade da pessoa humana. Disciplina:
Direitos Humanos e Pós-Modernidade. Curso de mestrado em Direitos Humanos Fundamentais no
Centro Universitário de Osasco – Unifieo - primeiro semestre de 2008.
50
BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: O princípio da
a
dignidade da pessoa humana. 2 ed., amplamente rev. e atual., Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.
129.
51
BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: O princípio da
a
dignidade da pessoa humana. 2 ed., amplamente rev. e atual., Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.
129.
52
PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Max Limonad. 1998. pág. 66. Flávia
Piovesan descreve tratado internacional como: “[...] termo genérico, usado para incluir as
Convenções, os Pactos, as Cartas e demais acordos internacionais.”
De acordo com informações disponíveis em: <www.onu-brasil.org.br/documentos.php>. Acesso em
08/10/2009 e tendo como fonte o Ministério das Relações Exteriores: “Os instrumentos mais comuns
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foco principal a dignidade da pessoa humana, expunham sua consonância com a
Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana integrando a legislação
básica internacional. Vejam-se, em breve relato, alguns desses tratados ou pactos.
Em 16 de dezembro de 1966 foi adotado o Pacto Internacional dos Direitos
Civis e Políticos e ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 199253. No preâmbulo
consta a referência de que este Pacto é consoante a Declaração Universal de 1948,
reafirmando o que foi disposto sobre a dignidade da pessoa humana e
reconhecendo os direitos dela decorrentes54.
O Pacto dos Direitos Civis e Políticos aborda a dignidade da pessoa humana
em vários aspectos. Trata da autodeterminação política, social, cultural e econômica,
com o devido respeito do Estado ao cidadão (artigo 1o); da adoção de medidas
necessárias por parte do Estado para que não ocorra discriminação e para que haja
a utilização dos devidos processos legais perante a lei (artigo 2o); da garantia de
igualdade a homens e mulheres relativa ao gozo de direitos políticos e civis; não
poderá ocorrer a suspensão de qualquer dos direitos humanos fundamentais
reconhecidos ou vigentes pelos Estados signatários desse Pacto; da proteção do
direito à vida. Quando houver pena de morte, ela somente poderá ocorrer em casos
graves e nunca para menores de 18 anos e mulheres grávidas; do tratamento cruel,
tortura, desumano, degradante; da escravidão e servidão; das arbitrariedades; do
direito ao devido processo legal; das liberdades; da proteção à família, à criança; da
igualdade.

para expressar a concordância dos Estados-membros sobre temas de interesse internacional são
acordos, tratados, convenções, protocolos, resoluções e estatutos.
O termo acordo é usado, geralmente, para caracterizar negociações bilaterais de natureza política,
econômica, comercial, cultural, científica e técnica. Acordos podem ser firmados entre países ou entre
um país e uma organização internacional. Tratados são atos bilaterais ou multilaterais aos quais se
deseja atribuir especial relevância política.
A palavra convenção costuma ser empregada para designar atos multilaterais, oriundos de
conferências internacionais e que abordem assunto de interesse geral.
Protocolo designa acordos menos formais que os tratados. O termo é utilizado, ainda, para designar
a ata final de uma conferência internacional. Resoluções são deliberações, seja no âmbito nacional
ou internacional. Estatuto é um tipo de lei que expressa os princípios que regem a organição de um
Estado, sociedade ou associação.”.
53
PIOVESAN, Flávia. O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e o direito
brasileiro. In: GOMES, Luiz Flávio (coord.) O sistema interamericano de proteção dos direitos
humanos e o direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 364, nota de rodapé.
54
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos – 1966. “No Preâmbulo: Os Estado-partes no
presente Pacto, Considerando que, em conformidade com os princípios proclamados na Carta da
Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e
dos seus direito iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no
mundo, Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade inerente à pessoa humana[...] “.
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No mesmo ano da adoção do Pacto Internacional dos Direitos Civis e
Políticos e nos mesmos termos que o preâmbulo do pacto anterior indicado, foi
elaborado o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 16
de dezembro de 1966, sendo ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 199255. O
mencionado Pacto tem como objeto promover o desenvolvimento dos Estados para
concretização da dignidade da pessoa humana no âmbito social, cultural e
econômico.
Em 22 de novembro de 1969 foi assinado pelos países membros da OEA
(Organização dos Estados Americanos) o Pacto de San José da Costa Rica,
chancelado pelo Brasil somente em 25 de setembro de 1992. Esse Pacto busca a
consolidação do respeito ao ser humano, e dispõe explicitamente em seu artigo 11,
sobre a Proteção da Dignidade:

Proteção da honra e da dignidade: 1. Toda pessoa tem direito ao
respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. 2.
Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em
sua vida privada, em sua família em seu domicílio ou em sua
correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.
3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências
ou ofensas.

Dispõe ele sobre: o direito à vida (artigo 4o); à integridade pessoal (física,
psíquica, moral) (artigo 5o, inciso 1); à liberdade pessoal (artigo 7o); à legalidade
(artigo 8o); à religião (artigo 12); à livre consciência, pensamento e expressão (artigo
13), ao direito de resposta (artigo 14); reunião (artigo 15); associação (artigo 16);
família (artigo 17); nome (artigo 18); aos direitos das crianças

(artigo 19); à

nacionalidade (artigo 20); à propriedade privada (artigo 21); ao direito de poder
livremente ir e vir (artigo 22); aos direitos políticos (artigo 23 até o artigo 82).
Maria Celina Bodin de Moraes56 lembra a recente e importante Carta dos
Direitos Fundamentais da União Européia, assinada em Nice, em dezembro de
2000, que assegura em seu artigo primeiro: “A dignidade do ser humano é inviolável.
Deve ser respeitada e protegida.”
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PIOVESAN, Flávia. O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e o direito
brasileiro. In: GOMES, Luiz Flávio (coord.) O sistema interamericano de proteção dos direitos
humanos e o direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 381, rodapé.
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MORAES, Maria Celina Bodin. O Conceito da dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo
normativo. In: Sarlet, Ingo Wolfgang (org). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado.
a
2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado 2006. p. 117.
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Com o advento dos documentos internacionais, as Cortes Internacionais
passaram a decidir com base nos princípios universais, dentre eles o da dignidade,
apoiando para que tivessem força normativa e com isso surgiu o pós-positivismo nas
últimas décadas do século XX.
Luís Roberto Barroso faz uma síntese jurídica desse período histórico:

O Pós-Positivismo é uma superação do Legalismo, não com recursos
a idéias metafísicas ou abstratas, mas pelo reconhecimento de
valores compartilhados por toda comunidade. Estes valores integram
o sistema jurídico, mesmo que não positivados em texto normativo
específico. Os princípios expressam os valores fundamentais do
sistema, dando-lhe unidade e condicionando a atividade do
intérprete.

Atualmente preconiza-se o retorno de valores humanos ao Direito. De acordo
com Luís Roberto Barroso57, não houve a decadência do positivismo e sim sua
“desconstrução”, com a superação do convencional e a introdução das idéias de
“justiça e legitimidade”. Isso parece afastar o retorno do jusnaturalismo, “puro”,
concentrado.
Isso posto, é justo argumentar que a dignidade da pessoa humana sempre
existiu, mas foi apenas nas últimas décadas do século XX que ela adquiriu força
universal. Tal fato fez com que os ordenamentos jurídicos fossem reconstruídos e
passassem a inserir em seu conteúdo, como principal valor, como valor fundamental,
a dignidade da pessoa humana seguida pela positivação dos direitos que lhe são
inerentes.
Nesta esteira, adianta-se que o Brasil adotou o princípio da dignidade
humana como o mais importante de todos os princípios, devido a sua funcionalidade
dentro do sistema.58 Esse assunto será abordado oportunamente, antes, porém, há
que se estudar a noção da dignidade da pessoa humana.
57
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brasileiro. In: GRAU, Eros Roberto; Cunha, Sérgio Sérvulo da. (organizadores). Estudos do Direito
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a
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2. Noção e desdobramentos da dignidade da pessoa humana
A palavra dignidade, de acordo com Plácido e Silva59 significa:

Derivado do latim dignitas (virtude, honra, consideração), em regra
se entende a qualidade moral, que possuída por uma pessoa teve de
base ao próprio respeito em que é tida. Compreende-se também
como o próprio procedimento da pessoa, pelo qual se faz merecedor
do conceito público. Dignidade. Mas, em sentido jurídico, também se
entende como a distinção ou honraria conferida a uma pessoa,
consistente em cargo ou título de alta graduação. No Direito
Canônico, indica-se o benefício ou prerrogativa decorrente de um
cargo eclesiástico.

Verifica-se que a palavra dignidade tem várias acepções e modos de ser
compreendida. Nesse estudo, alguns desses significados como “amor próprio”,
“honra”, “qualidade moral”, “respeito” e “valores” serão levados em consideração, ao
passo que outros serão descartados – virtude, autoridade, honraria concedida a uma
pessoa, e outros – porque essa pesquisa deve ser feita pela vertente jurídica.
Vários doutrinadores expressam a dificuldade em determinar o conceito de
dignidade da pessoa humana. Segundo Vander Ferreira de Andrade60, “[...] o
conceito de dignidade humana é de difícil definição e delimitação, haja vista que
encerra múltiplas concepções e significados”.
Inês Lobinho Matos61 ensina sobre o conceito da dignidade da pessoa
humana como: “...sendo um conceito dinâmico, varia mediante época e local, sendo
ainda hoje um conceito impreciso e vago, que não implica uma concepção rígida e
inflexível, mas sim um conceito activo, dinâmico, evolucionista e-a histórico”.
Otero Milagros Parga62 descreve em relação ao conteúdo da dignidade: “...su
contenido es y sigue siendo, como se há dicho, muy dificil de definir.”
Autores há que se arriscaram a conceituá-la, como é o caso de Ingo Wolfgang
Sarlet63:
59
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[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser
humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por
parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um
complexo de direito e deveres fundamentais que assegurem a
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e
desumano, como venha a lhe garantir as condições existenciais
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua
participação ativa e co-responsável nos destinos da própria
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.

Alexandre de Moraes64 tem-na como sendo:

[...] um valor espiritual e moral inerente à pessoa que se manifesta
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da
própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das
demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo
estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos
direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária
estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.

Os dois autores supracitados fizeram constar em suas definições algumas
características-chave da dignidade da pessoa humana que serão úteis nesse
estudo, como: qualidade intrínseca, condições existenciais mínimas, valor espiritual
e moral.
O conceito da dignidade da pessoa humana não pode ser simplesmente
estabelecido ou facilmente determinado, pois sua conceituação resulta de uma
composição de vários valores, formando um complexo só. Conforme aduz Luís
Roberto Barroso65, a dignidade da pessoa humana é formada por um “conjunto de
valores civilizatórios”. Esses valores, segundo o autor, formam núcleos que a
compõem, como se verá a seguir.
A posição que se adota neste trabalho está baseada nos ensinamentos de
Ingo Wolfgang Sarlet66 e Alexandre de Moraes67. Para se ter uma vida digna a
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dignidade da pessoa humana pode ser vista sob dois aspectos ou núcleos segundo
Luís Roberto Barroso. O primeiro aspecto é aquele relacionado à qualidade
intrínseca

(característica

apontada

por

Ingo

Wolfgang

Sarlet)

e

inerente

(caracterísitica apontada por Alexandre de Moraes).
O aspecto intrínseco, inerente, é a parte mais difícil de ser explicada, não
podendo fazer parte de um rol taxativo por motivo das inúmeras possibilidades
existentes e a mutabilidade dos valores conforme o tempo, história, fatos, religiões,
pessoas, ou seja, é um fator subjetivo.
O aspecto intrínseco da dignidade da pessoa humana está estritamente
relacionado aos direitos fundamentais de primeira geração, assunto a ser visto no
próximo capítulo. Seu desenvolvimento será baseado preponderantemente nos
ensinamentos de Ingo Wolfgang Sarlet68.
O aspecto intrínseco ou inerente ao homem é o valor inseparável da pessoa
humana. De acordo com Plácido e Silva69, a palavra “intrínseco” significa aquilo que:
“...quer exprimir o que vem ligado à coisa, mostrando-se elemento que lhe é
essencial, indispensável, ou lhe é inerente. E deve vir dentro ou contido nela.” (grifo
no original). O termo inerente leva a um estado de inerência, que é definido pelo
mesmo autor70 como sendo: “inseparabilidade”. Diante disso não se pode ver a
dignidade da pessoa humana desvinculada do ser humano. Eis o primeiro aspecto.
Com entendimento baseado em Ingo Wolfgang Sarlet71, o aspecto intrínseco
(inerente ao ser humano) é dividido em duas dimensões da dignidade, que são: a
dimensão natural ou individual (condição humana de cada indivíduo), que Alexandre
de Moraes arrola como valor espiritual, e a dimensão social, que este denomina
como valor moral.
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Esse aspecto intrínseco da dignidade da pessoa humana, na sua dimensão
natural pode ser representado pelos instintos mais naturais do homem. Maria Helena
Diniz72 define aquilo que é natural como: “...o que é próprio ou inerente a coisa, ato
ou pessoa...”.
O aspecto intrínseco na dimensão natural, individual, da dignidade da pessoa
humana é equivalente à definição exposta anteriormente por Alexandre de Moraes73
como sendo “um valor espiritual”74. Ingo Wolfgang Sarlet75 cita o Tribunal
Constitucional da Espanha, que, baseando-se na Declaração Universal do Homem
equipara a dignidade a um valor espiritual e moral, enquanto o Tribunal alemão
entende que: “[...] cada ser humano é humano por força de seu espírito, que o
distingue da natureza impessoal...”. O autor76 afirma ainda que essa qualidade
inerente ao ser humano não pode ser confundida com aspectos biológicos, como,
por exemplo, as características físicas. Diante dessa afirmação, descarta-se
qualquer associação da dignidade da pessoa humana com fatores físicos que
possam gerar qualquer tipo de discriminação. Tome-se, como exemplo, a
impossibilidade de se admitir o fato de ser considerado mais digno aqueles que
nascem com olhos azuis.
Sendo a dignidade da pessoa, em seu aspecto intrínseco, natural, inerente ao
próprio homem, cabe ressaltar algumas observações sobre o tema, como, por
exemplo, o tempo de duração da dignidade da pessoa, a gradação e a
universalidade.
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Sobre a temporalidade da dignidade do homem, Eduardo Carlos Bianca
77

Bittar

afiança que este período começa antes do nascimento do homem e se

estende, para ele, até a sua morte. Peter Häberle78 anuncia que os direitos
fundamentais concretizadores da dignidade da pessoa humana são legitimados ao
nascituro.
Quanto à gradação da dignidade da pessoa humana, cada pessoa possui
valores intrínsecos naturais, individuais, espirituais ligados à sua dignidade de
pessoa humana. Esse aspecto intrínseco da dignidade é variável de pessoa para
pessoa, ou seja, uma atitude que afeta um ser humano pode não afetar outro na
mesma intensidade. Se a pessoa tiver uma natureza mais emotiva, a possibilidade
de sentir-se atingida em sua dignidade pode ser maior do que uma pessoa menos
emotiva.
Sobre a universalidade, Ingo Wolfgang Sarlet79 destaca que todos os seres
humanos possuem dignidade: não importa as atitudes que tenham, todos são
dignos. Exemplo disso são os condenados por crimes que causam repúdio. Apesar
da hediondez de seus atos, essas pessoas mantêm sua dignidade natural “[...] no
sentido de serem reconhecidos como pessoas [...]”. O homem nunca poderá deixar
de ter a dignidade durante a vida, e, mesmo que cometa o pior ato durante sua vida,
não pode perdê-la, pois nasceu com sua dignidade e morrerá com ela. Neste mesmo
sentido Augusto Silva Dias80 mostra que: “...por mais hediondo que seja o crime
praticado, e por mais censurável que seja a culpa revelada, o criminoso não perde a
dignidade [...] portanto deve continuar a ser tratado condignamente...”.
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Conforme visto, a dignidade tratada no aspecto intrínseco em sum primeira
dimensão, a natural, pode ser equiparada como uma parte espiritual81, não pode ser
fisicamente observada, não pode ser fisicamente tocada, mas pertence àquela
pessoa e desaparecerá apenas com a sua morte. É a dignidade mais instintiva do
homem, nem por isso é considerada mais importante do que as outras como se verá
a seguir.
O aspecto intrínseco, ainda possui uma segunda dimensão, conforme Ingo
Wolfgang Sarlet. É a dimensão social, que se relaciona, na definição de Alexandre
de Moraes como valor moral.
Para Ingo Wolfgang Sarlet82, essa dimensão social é derivada do mundo
externo, que agrega valores sociais ao homem. Esses valores não nascem com o
homem, são frutos da sociedade, da sua evolução histórica e são absorvidos pelo
homem. As pessoas quando nascem convivem em sociedade, no meio de pessoas
que formam sua cultura, seus valores. Esses valores variam de grupos para grupos
de acordo com o local, a história, a religião, a cultura e os costumes.
Torna-se impossível relacionar um rol de valores da dignidade, pois estes são
variáveis. Essa variação é uma das grandes dificuldades encontrada pelo princípio
da dignidade da pessoa tanto para sua conceituação como para sua concretização.
Ana Paula de Barcellos83 preleciona que essa dificuldade: “[...] está relacionada com
o descompasso entre esses padrões supostamente universais e a realidade
institucional e cultural de muitos países, especialmente os não ocidentais ou de
tradições diversas das ocidentais [...].”
Há pessoas que possuem valores intrínsecos sociais totalmente diferentes.
Um fato ocorrido em Nova York pode ser considerado digno para a pessoa e indigno
no Afeganistão, por razões culturais ou religiosas. O valor religioso atribuído à vaca
na Índia, e ao porco, pelos mulçumanos, genericamente não são aplicados no
mundo ocidental. Não se pode olvidar o fato recente ocorrido na França sobre o uso
81
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da burca84. Nesse país existe a discussão sobre a proibição do uso da burca pelos
muçulmanos, fato esse que está causando grande discussão. Outro exemplo de
valor intrínseco social é o da poligamia nos países da África ou nas tribos indígenas
no próprio Brasil e da condenação desse ato em países como os Estados Unidos,
Brasil e tantos outros.
Então, até o presente momento, a dignidade da pessoa humana é composta
pelo aspecto intrínseco (inerente ao ser humano). Esse aspecto intrínseco se
comporta como um gênero que tem como espécies: a dimensão intrínseca natural –
que alberga a liberdade; e a dimensão intrínseco social – que agasalha a poligamia.
É perceptível a dificuldade na definição da dignidade da pessoa humana no
seu aspecto intrínseco, tanto se tratando da dimensão natural, como da dimensão
social, ambos são fatores dosados de subjetividade e mutabilidade.
De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet85, a dignidade, no aspecto intrínseco,
em sua dimensão social, os valores podem ser considerados semelhantes à maioria
das pessoas que integram a mesma comunidade. Porém, no aspecto intrínseco, em
sua dimensão natural, cada pessoa dessa comunidade leva consigo valores
próprios, que não serão os mesmos para todos os indivíduos e que irão variar de
intensidade em cada pessoa. Haverá assim, uma variação do que é digno para um é
do que é digno para outro, ou seja, a dignidade irá variar para cada pessoa, mesmo
que os valores sociais sejam os mesmos.
Assim, a análise da dignidade da pessoa humana deve ser individualizada.
Antônio Junqueira de Azevedo86 esclarece sobre a dificuldade na aplicação do
princípio da dignidade devido à individualização desse valor ao dizer, que nessa
hipótese: “impõe o trabalho de modelação porque, por exemplo, é preciso
compatibilizar a dignidade de uma pessoa com a de outra...”.
O aspecto intrínseco, na dimensão natural ou individual, também considerado
como valor espiritual, e o aspecto intrínseco, na sua dimensão social, atribuído como
sendo um valor moral, não são suficientes para garantir ao homem sua dignidade.
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Diante disso, verificaremos a seguir, o segundo aspecto da dignidade da pessoa
humana - o aspecto extrínseco material da dignidade da pessoa humana.
A época do Estado Liberal87, o homem teve que se socorrer do Estado para
poder sobreviver, devido à falta de recursos básicos materiais para se ter uma vida
digna88. Diante dessas dificuldades, realça-se como integrante da dignidade humana
o seu aspecto extrínseco (ao ser humano), que está relacionado ás condições
materiais para se ter uma vida digna. Nesse sentido Wagner Balera89, Ana Paula de
Barcellos90 e grande parte da doutrina entendem que esse aspecto material compõe
a dignidade da pessoa humana.
O aspecto extrínseco material da dignidade da pessoa humana, pode ser
delimitado como sendo o mínimo material essencial para que o ser humano possa
viver com dignidade. Por exemplo: o saneamento básico, a educação, a moradia.
Luís Roberto Barroso91 descreve o aspecto extrínseco da dignidade da
pessoa humana, denominando-o como núcleo material e composto:

[...] do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens
e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao
desfrute da própria liberdade. Aquém daquele patamar, ainda quando
haja sobrevivência, não há dignidade. O elenco de prestações que
compõem o mínimo existencial comporta variação conforme a visão
subjetiva de quem o elabore, mas parece haver razoável consenso
de que inclui: renda mínima, saúde básica e educação fundamental.
Há ainda, em elemento instrumental, que é o acesso à Justiça,
indispensável para exigibilidade e efetivação dos direitos. (grifo no
original)

O autor92 citado confirma sua convicção em afirmar que a dignidade da
pessoa humana possui núcleos – aspectos intrínsecos e extrínsecos – quando anota
que:
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O princípio da dignidade da pessoa humana identifica um espaço de
integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua só
existência no mundo. É um respeito à criação, independente da
crença que se professe quanto à sua origem. A dignidade relacionase tanto com a liberdade e valores do espírito como com as
condições materiais de subsistência.

O

aspecto

material

se

relaciona

aos

direitos

fundamentais,

mais

especificamente aos direitos sociais, assunto que será analisado posteriormente
quando do estudo dos Direitos Fundamentais e o mínimo existencial.
Até o presente momento foram apresentados o desenvolvimento histórico, a
noção e alguns desdobramentos da dignidade da pessoa humana.
Nesse tópico cabe ainda apontar, mesmo que brevemente, algumas
características importantes da dignidade da pessoa.
De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet93, essas características são a
irrenunciablidade e a inalienabilidade.
No preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de
acordo com Anna Candida da Cunha Ferraz94, a dignidade da pessoa humana é
reconhecida como: “ fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo;
relembra que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos
bárbaros que afetaram , de modo cruel, a consciência humana”.95
Plácido e Silva96 define fundamento como “razão” ou “base” e explica: “O
fundamento, pois, em relação às coisas, mostra-se a própria razão de ser delas.“
(grifo no original). Podemos concluir, daí, que a dignidade da pessoa humana está
descrita na Declaração Universal como uma razão para a positivação de todos os
direitos ali envolvidos.
Os direitos positivados na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa
Humana e que se fundamentam na dignidade da pessoa humana foram declarados
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inalienáveis no próprio documento, em seu preâmbulo, que declara: “Considerando
que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana
e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da
paz no mundo [...]“.
Diante do exposto, sendo a dignidade da pessoa humana inserida na
Declaração Universal dos Direitos da Pessoa como a razão de todos direitos, a
renúncia a esses direitos ou a alienação demonstrariam contradição ao objetivo da
Declaração, que é fazer com que o ser humano tenha condição digna de vida.
Além do mais, seria inconcebível alienar ou renunciar a um valor inerente ao
ser humano, de acordo com o aspecto intrínseco. José Afonso da Silva97 conceitua a
dignidade como:
[...] atributo intrínseco, da essência, da pessoa humana, único ser
que compreende um valor intrínseco superior a qualquer preço, que
não admite substituição equivalente. Assim a dignidade entranha e
se confunde na própria natureza do ser humano.

Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sarlet98 atesta que:
[...] a dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é
irrenunciável e inalienável, constituindo elemento que qualifica o ser
humano como tal e dele não pode ser destacado, de tal sorte que
não se pode cogitar na possibilidade de determinada pessoa ser
titular de uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade.

Em síntese, diante do exposto, pode-se concluir que a dignidade da pessoa
humana não tem sua conceituação definida, devido à subjetividade desse valor. Sua
noção pode ser apontada por meio de suas características, desdobramentos e seus
aspectos. A dignidade da pessoa humana é um valor inalienável e irrenunciável, sob
o aspecto intrínseco. Em sua abrangência protege todas as pessoas - da concepção
até a morte -, variando de pessoa para pessoa devido à sua subjetividade; mas todo
ser humano possui dignidade, independentemente dos seus atos. A dignidade da
pessoa humana é composta por núcleos ou aspectos: o intrínseco (dimensão
97
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Advogado, 2005. p. 17 - 18.
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natural, individual e dimensão social) e o extrínseco (material). É dessa forma que a
dignidade da pessoa humana será abordada no presente trabalho.
Para que ocorra a concretização da dignidade da pessoa humana, deverão
ser obedecidos vários preceitos constitucionais que exigirão a prestação positiva ou
negativa do Estado, preceitos tais que possuem uma relação direta com o citado
princípio. É o que vem a seguir.

3. Direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana

Como até agora visto, existe uma inegável relação de dependência entre a
dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais. Antes que se prossiga com
o tema da dignidade da pessoa, é preciso que se discorra sobre os direitos e
garantias fundamentais, contidos no Título II da Constituição da República, devido à
sua importância na concretização do princípio fundamental da dignidade.
A realização dos direitos fundamentais é a realização da própria dignidade da
pessoa humana; a não realização dos direitos fundamentais representa uma afronta
ao princípio ora em questão. Os direitos fundamentais são direitos básicos do
homem para que ele tenha uma vida digna; englobam o aspecto intrínseco e o
aspecto extrínseco – material - da dignidade da pessoa humana. São direitos
formados com o passar dos anos, ou seja, são direitos conquistados historicamente.
A concretização dos direitos fundamentais representa, pois, a efetivação do princípio
fundamental da dignidade da pessoa como veremos a seguir.
Willis Santiago Guerra Filho99 classifica o princípio da dignidade da pessoa
como um princípio fundamental geral e os direitos fundamentais como princípios
fundamentais especiais, que são a concretização do princípio fundamental geral da
dignidade da pessoa humana.
Marcelo Novelino100 historia que os direitos fundamentais são direitos
“relacionados à liberdade e à igualdade criados com o objetivo de proteger e
promover a dignidade da pessoa humana...”101 (grifos no original) e acrescenta:
99
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[...] existe uma relação de mútua dependência entre ela e os direitos
fundamentais, pois ao mesmo tempo em que estes surgiram como
uma exigência da dignidade de proporcionar o pleno
desenvolvimento da pessoa humana, somente por meio da
existência de cumprimento e promoção dos direitos fundamentais
encontra-se estreitamente vinculada ao respeito à dignidade da
pessoa humana [...]

Luiz Antônio Rizzatto Nunes102 adverte que: “a Constituição está posta na
direção de implementação da dignidade no meio social”, contando para isso com a
concretização dos direitos fundamentais. Sobre a concretização do princípio da
dignidade da pessoa, Ingo Wolfgang Sarlet103 emenda que: “[...] os direitos
fundamentais, ao menos de modo geral, podem ser (e assim efetivamente o são)
considerados concretizações das exigências do princípio da dignidade da pessoa
humana [...]”.
Antônio Rulli Neto104, seguindo a mesma linha dos autores supracitados,
comentando a importância dos direitos fundamentais em relação ao princípio da
dignidade da pessoa, assevera que os direitos fundamentais “[...] têm como cerne a
concretização da dignidade humana.”
Os direitos fundamentais são direitos que foram conquistados com o passar
do tempo, portanto históricos. Em cada época, de acordo com as necessidades
humanas, esses direitos foram sendo conquistados e, ante suas características,
foram divididos em gerações ou dimensões105. A primeira dimensão ou geração

(coordenação). Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p.
24 a 37.
102
NUNES, Luiz Antônio Rizzatto.O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana:
doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002 – p. 51.
103
a
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed., rev. e atual. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2001. p. 111.
104
NETO, Antônio Rulli. Dignidade humana e direitos fundamentais dentro de um contexto positivista.
In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antônio Marques da (coordenação). Tratado Luso-Brasileiro da
Dignidade Humana . São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 332.
105
a
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed., rev. e atual. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2001. p. 49. O autor explana sobre a diferença de dimensão e geração de
direitos fundamentais: “...não há como negar que o reconhecimento progressivo de novos direitos
fundamentais tem o caráter de um processo cumulativo, de complementariedade, e não de
alternância, de tal sorte que o uso da expressão ‘gerações’ pode ensejar a falsa impressão da
substituição gradativa de uma geração por outra, razão pela qual há quem prefira o termo ‘dimensões’
dos direitos fundamentais...”. Nesse sentido o autor explica que dimensão tem um sentido cumulativo
de direitos fundamentais e que o termo gerações induz ao entendimento de alternância desses
direitos. O autor prefere a utilização do termo dimensões dos direitos fundamentais.

35
ocorreu durante o Estado liberal e é apontada por Anna Candida da Cunha Ferraz106
como direitos de cunho negativo pelo Estado:

Na primeira dimensão, figuram as liberdades públicas em seu sentido
estrito, produto peculiar da concepção liberal do Séc. XVIII, em que
se firmaram direitos e liberdade do indivíduo frente ao Estado,
especificamente como direitos de defesa contra o Poder,
demarcando-se, assim, uma zona de não intervenção do Estado
nessa esfera individual, nesse âmbito dentro do qual o indivíduo
exerce autonomia da vontade.

Nessa primeira dimensão de direitos fundamentais, é garantida ao indivíduo a
prestação negativa do Estado, ou seja, a não intervenção estatal. Segundo Marcelo
Novelino107:

“Nesse

período

surgiram

as

primeiras

Constituições

escritas,

consagrando direitos fundamentais ligados ao valor liberdade, os chamados direitos
civis e políticos”. (grifos no original)
Anna Candida da Cunha Ferraz108 elenca os direitos do homem conquistados
na primeira dimensão:
...os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante
a lei; direitos que posteriormente são completados pelas liberdades
em geral (liberdade de expressão coletiva- imprensa, manifestação,
associação, reunião, culto, religião) e os direitos de participação
política ou direitos de cidadania estrito senso (direito de voto,
capacidade eleitoral passiva, igualdade de acesso aos cargos
públicos etc.).

Durante a Revolução Industrial – Estado Liberal - surge uma grande classe
social de operários assalariados que foram submetidos a condições desumanas.
Fábio Konder Comparato109 descreve que nesse período ocorreu uma “...brutal
pauperização das massas proletárias...”. Essa exploração trabalhista desencadeou
uma nova consciência sobre as necessidades mínimas do homem.

106

FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na
Constituição de 1988. In: FERRAZ, Anna Candida da Cunha (coord.) Direitos Humanos
Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006. p. 160.
107
a
NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 3 ed., rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2009.
P. 362.
108
FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na
Constituição de 1988. In: FERRAZ, Anna Candida da Cunha (coord.) Direitos Humanos
Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006. p. 160.
109
a
COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 4 ed., rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 53.

36
Carecendo de condições dignas de vida e proteção contra a exploração da
iniciativa privada, o povo clama pela intervenção estatal. Assim o Estado é instigado
a agir de modo positivo promovendo direitos fundamentais de segunda dimensão.
Conforme lição de Paulo Bonavides110, os direitos fundamentais de segunda
dimensão surgem no fim do século XIX e dominam o século XX. São eles:
[...] direitos sociais, culturais e econômicos, bem como os coletivos
ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo das distintas
formas de Estado social, depois que germinaram por obra da
ideologia e da reflexão antiliberal do século XX.

Celso Lafer111 manisfestando-se sobre o assunto, mostra que o Estado passa
a ser o sujeito passivo da segunda geração de direitos fundamentais. Ela
proporcionou aos indivíduos o direito de exigir do Estado prestações sociais estatais
como: “assistência social, saúde, educação, trabalho, etc”112. Diante dessa nova
realidade social, surge como característica desses direitos a exigência de um deverfazer, de uma prestação positiva por parte do Estado.
Os direitos de terceira geração ou dimensão, desenvolvidos no século XX,
referem-se aos direitos atribuídos a toda a coletividade. Assinala Erival da Silva
Oliveira113 que eles: “englobam um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a
paz, uma qualidade de vida saudável, a autodeterminação dos povos, além de
outros direitos difusos”. De acordo com Paulo Bonavides114, esses direitos têm como
finalidade “o gênero humano”. São chamados de direitos de solidariedade ou de
fraternidade. Norberto Bobbio115 diagnostica essa terceira geração destacando,
devido sua importância, o: “...direito de viver num ambiente não poluído.”
Segundo Marcelo Novelino116, os direitos de quarta geração são os direitos
ligados à “democracia, à informação e o pluralismo”. São direitos decorrentes da
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globalização. Paulo Bonavides117 explica o significado de globalizar direitos
fundamentais como: “...equivale a universalizá-los no campo institucional...”.
Norberto Bobbio118 entende por quarta geração de direitos como sendo:
“...referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que
permitirá manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo”. Em relação ao
patrimônio genético e sua manipulação, na Constituição da República brasileira,
encontra-se inserido um direito de quarta geração em um capítulo que dispõe sobre
direitos de terceira geração. É o capítulo referente ao Meio Ambiente.
Na Constituição brasileira a dignidade abrange os dois aspectos até aqui
examinados: o intrínseco (natural, individual e o social) e o material. O Estado
deverá promover o cumprimento e a concretização da dignidade, que ocorrerá pela
prestação positiva ou negativa na obediência dos Direitos Fundamentais que estão
positivados na Constituição.
As quatro dimensões de direitos referidas foram positivadas em nossa
Constituição da República de 1988. Esses direitos se encontram estabelecidos no
Título II, em 5 capítulos a saber: Capítulo I - Dos direitos e deveres individuais e
coletivos – artigo 5o ; Capítulo II – Dos Direitos Sociais – artigos 6o ao 11o e Título
VII – da ordem social, de acordo com José Afonso da Silva119; Capítulo III – Da
Nacionalidade – artigos 12 e 13; Capítulo IV – Dos Direitos Políticos – artigo 14 e 15
; Capítulo V – Dos Partidos Políticos – art. 17 da Constituição da República
Federativa do Brasil.
Os primeiros direitos fundamentais descritos na Constituição estão elencados
no Capítulo I do Título II. Manoel Gonçalves Ferreira Filho120 informa que esses
direitos são: “os direitos da primeira geração, mais as garantias121.”
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Compõem os direitos e garantias do Capítulo I, Título II, de acordo com Anna
Candida da Cunha Ferraz122:

O desdobramento dos direitos-base-vida, liberdade, igualdade,
segurança, propriedade, arrolados no caput do artigo 5o – ao longo
de 78 incisos revela a consagração de direitos antigos, de novos
direitos, de desdobramentos dos antigos e dos novos direitos em
vários incisos, de garantias específicas – proteção ao culto, escusa
de consciência (art. 5o, VII, VIII), indenização por dano moral e
material (art. 5o, X), gratuidade de ações e garantia de assistência
jurídica visando a assegurar o acesso à justiça e o direito à cidadania
(art. 5o LXXVII e LXXIV). De outro lado, aos remédios constitucionais
admitidos nos textos constitucionais precedentes, novos remédios
são acrescidos. Assim, a proteção jurisdicional das liberdades
públicas e dos direitos em geral encontram proteção jurídica
reforçada no habeas corpus, no mandado de segurança, no
mandado de segurança coletivo, no mandado de injunção, no habeas
data, e, ainda, na ação popular, que revestida na Constituição de
1988 torna-se, também, instrumento de proteção dos direitos
particularmente dos de segunda geração (meio ambiente, por
exemplo) e na ação civil pública (art. 5o, incisos LXVIII a LXXIII e art.
129, III).

Os direitos e deveres individuais e coletivos (título II capítulo I) em sua maioria
são auto-aplicáveis e de aplicação imediata123, ou seja, não dependem de norma
regulamentadora para serem aplicados, salvo exceções que Anna Candida da
Cunha Ferraz124 exemplifica:

[...] o livre exercício que assegura cultos religiosos e garante, na
forma da lei, a proteção dos locais de culto e sua liturgias;[...] é livre o
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer[...].

No capítulo seguinte do Título II estão “Os direitos sociais” elencados no
artigo 6o.. São eles: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança,
previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos
desamparados. No final desse artigo o legislador acresceu: “na forma desta

122

FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na
Constituição de 1988. In: FERRAZ, Anna Candida da Cunha (coord.) Direitos Humanos
Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006. p. 161.
123
o
o
Art. 5 , parágrafo 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. “As normas definidoras dos
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.”.
124
FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na
Constituição de 1988. in: FERRAZ, Anna Candida da Cunha (coord.) Direitos Humanos
Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006. p. 169 .

39
Constituição”. Esse complemento no final do artigo forma um elo entre o capítulo II
do Título II e o Título VIII125 e capítulos, que indicam os desdobramentos dos direitos
sociais. O artigo 6o tem grande importância para o entendimento do aspecto
extrínseco material126 da dignidade da pessoa humana, pois funciona como diretriz
de um mínimo de condições materiais para se viver com dignidade, como veremos
adiante.
Segundo José Afonso da Silva127, os direitos sociais são normas
constitucionais que: “possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos,
direitos que tendem a realizar a igualdade de situações sociais desiguais”. Diante
disso, percebe-se que o direito social está diretamente relacionado com os objetivos
elencados pelo legislador de erradicar a pobreza, marginalização e diminuir as
desigualdades sociais – artigo 3o, III - e a um mínimo existencial material (aspecto
extrínseco da dignidade da pessoa) para uma vida digna objetivando a igualdade.128
Várias são as classificações dos direitos sociais. José Afonso da Silva129
classifica-os como: direitos sociais do trabalhador; direitos sociais da seguridade;
(saúde, previdência e assistência social); direitos sociais à cultura e à educação;
direitos sociais à moradia; direitos sociais da família, criança, adolescente e idoso;
direito social ao meio ambiente. Anna Candida da Cunha Ferraz130 anota que os
direitos sociais englobam: “direitos econômicos, culturais e sociais” ligados à
segunda geração de direitos fundamentais.
As normas da segunda geração dos direitos fundamentais, principalmente as
que indicam direitos sociais, em sua maioria não são auto-aplicáveis e sim normas
programáticas e que, de acordo com o entendimento de Anna Candida da Cunha
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Ferraz:131 “...indicam fins, programas, metas a serem perseguidos pelo Estado e pela
sociedade e que além da legislação complementadora demandam políticas públicas,
medidas e atuação positiva dos poderes públicos.”, diferentemente das normas de
primeira geração que em sua maioria são auto-aplicáveis e limitam a atuação do
Estado em suas condutas.
José Afonso da Silva132 descreve a positivação dos direitos fundamentais
como “situações jurídicas, objetivas133 e subjetivas134, definidas no direito positivo,
em prol da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana”. Os direitos
fundamentais exercem uma função objetiva e uma função subjetiva. As duas
funções são relevantes e necessárias para a concretização do princípio da dignidade
da pessoa humana.
Sobre a dimensão objetiva dos direitos fundamentais positivados (objetivos),
Clemerson Merlin Clève135 anuncia que:
[...] compreende o dever de respeito e compromisso dos poderes
constituídos com os direitos fundamentais (vinculação)...incumbe ao
poder público agir sempre de modo a conferir a maior eficácia
possível aos direitos fundamentais. A dimensão objetiva também
vincula o Judiciário para reclarmar uma hermenêutica respeitosa dos
direitos fundamentais [...] (grifo original)

Sobre a função subjetiva, afirma que:
[...] defesa, prestação e não discriminação. Ou seja, os direitos
fundamentais (i) situam o particular em condição de opor-se à
atuação do poder público em desconformidade com o mandamento
constitucional, (ii) exigem do poder público a atuação necessária
para a realização desses direito, e, por fim, (iii) reclamam que o
Estado coloque à disposição do particular, de modo igual, sem
discriminação (exceto aquelas necessárias para bem cumprir o
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princípio da igualdade), os bens e serviços indispensáveis ao seu
cumprimento [...]. (grifo no original)

Conforme as definições acima, percebe-se a vinculação entre o Poder Público
e os direitos fundamentais, em suas diversas faces, tanto a negativa como a
positiva.
A dignidade da pessoa humana não pode ser negada, é uma realidade. Para
sua concretização, essa realidade necessita da intervenção do Estado. O princípio
da dignidade da pessoa gera duas obrigações estatais, conforme apregoam Sidney
Guerra e Lílian Márcia Balmant Emerique136:

O princípio da dignidade da pessoa humana impõe um dever de
abstenção e de condutas positivas tendentes a efetivar e proteger a
pessoa humana. É imposição que recai sobre o Estado de o
respeitar, o proteger e o promover as condições que viabilizem a vida
com dignidade.

Assim, resta evidente que, relativamente ao Estado, há duas obrigações: a
negativa e a positiva, para que ocorra a concretização do princípio da dignidade da
pessoa humana.
No que tange à obrigação negativa do Estado, pode-se afirmar que se trata
de uma abstenção da atuação do Estado ou de uma limitação do poder do Estado
em relação ao exercício do direito pelo indivíduo. Conforme afirma Daniel
Sarmento137, com base na doutrina de Jellinek, no status negativus observa-se que:
“...há o reconhecimento pela ordem jurídica de um espaço individual de liberdade, na
qual não interfere o poder estatal.” O Estado tem a obrigação de não intervir, é uma
obrigação de não fazer do Estado. Essa obrigação está relacionada aos direitos
conquistados historicamente durante o Estado Liberal, que são os direitos
fundamentais de primeira dimensão.138 O Estado deverá cumprir o mínimo
existencial relacionado aos direitos dessa dimensão.
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Quanto à obrigação positiva do Estado – que é o dever de prestação do
Estado – Daniel Sarmento, seguindo Jellinek, assevera que é: “o que confere ao
indivíduo o poder jurídico de reclamar alguma prestação positiva do Estado.” É uma
obrigação do Estado de fazer.
A prestação positiva do Estado pode ocorrer em relação a fatores
relacionados à obrigação negativa do Estado ou de particular, que não cumpriram o
dever de abstenção que deveriam (obrigação negativa) ter cumprido ou a fatores
materiais.
Na primeira hipótese – prestação positiva relacionada à prestação negativa existe uma ordem jurídica positiva reconhecendo a não intervenção do Estado e de
outras pessoas no espaço ou nas liberdades individuais. O Estado ou particulares
invadem irregularmente esse espaço de liberdade individual de alguém. A pessoa
ofendida por essa invasão poderá exigir do Estado que intervenha a seu favor. Essa
intervenção a favor do cidadão é uma prestação positiva do Estado para
preservação da prestação negativa que deveria ter ocorrido.
Na segunda hipótese - prestação positiva quanto a fatores materiais -, o
Estado deve prestar aos indivíduos o mínimo existencial139para terem uma vida
digna. A partir desse momento, aborda-se o aspecto extrínseco material da
dignidade da pessoa humana.
Essa segunda obrigação está relacionada ao Estado Social. Winfreid Brugger
e Monica Clarissa Henning Leal140 rotulam esse status positivo para atuação do
Estado como garantidor de “ [...] padrões mínimos de existência a todos os
indivíduos do grupo”. De acordo com exposto anteriormente, a dignidade da pessoa
se divide em dois aspectos: o intrínseco (natural e social) e no aspecto extrínseco
(material). Os “padrões mínimos” descritos pelos autores supracitados configuram
um mínimo de condições materiais que integra o aspecto extrínseco material da
dignidade da pessoa humana.
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Ana Paula de Barcellos141 assevera que a obrigação positiva do Estado, de
cunho material, deve cumprir com o conteúdo mínimo essencial, para que não sejam
adotadas as medidas judiciais cabíveis contra ele pela não prestação de serviços
essenciais. O Estado é responsável pela concretização de padrões mínimos ou de
um mínimo existencial, conseqüentemente responsável pela efetivação da dignidade
da pessoa humana.
Nesse mesmo sentido, Clemerson Merlin Clève142 pontifica que o Estado,
como poder prestacional, deverá prestar assistência de um mínimo existencial
imediato para se ter uma vida digna. Esse mínimo existencial significa “uma
dimensão prestacional mínima dos direitos sociais, [...] para observância deste
mínimo [...] pode o cidadão recorrer, desde logo, ao Poder Judiciário [...].”
A concretização da obrigação positiva material do Estado envolve fatores
como o cultural, social e econômico. Canotilho143 demonstra a importância da
atuação estatal:

Os poderes públicos têm uma significativa <<quota>> de
responsabilidade no desempenho de tarefas económicas, sociais e
culturais, incumbindo-lhes pôr à disposição dos cidadãos prestações
de vária espécie, como instituições de ensino, saúde, segurança,
transportes, telecomunicações, etc.”

Em se tratando da prestação positiva material do Estado, haverá o
envolvimento de diversos seguimentos, dentre os quais, cita-se a economia. O
Estado dependerá da disponibilidade de recursos financeiros para a concretização
do princípio da dignidade da pessoa. Considera-se, ainda, que o fator econômico
está diretamente atrelado aos direitos sociais na realização do mínimo essencial
material. É exemplo desse entrelaçamento o “princípio da reserva do possível”.
Na verificação das duas obrigações do Estado, Winfreid Brugger e Mônica
Clarissa Henning Leal referem-se ao Estado negativo como “...um status em que os
cidadãos de um Estado podem autodeterminar-se no sentido de como querem viver
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suas vidas e desenvolver sua personalidade [...]”144. Nesse mesmo contexto os
autores145 citados assinalam que:

[...] a principal função dos direito humanos e fundamentais é
“negativa”, o que significa que estes direitos são dirigidos contra
eventuais abuso do poder, contra a tirania e contra a soberania
absoluta, impondo limites ao poder e aos governos.

Já Ingo Wolfgang Sarlet146 analisa a importância da intervenção estatal para
dar e manter a dignidade do homem, sendo que, em determinados momentos,
entende ser mais importante do que a autodeterminação do indivíduo. Assim,
apresenta como exemplo a situação em que o indivíduo perde sua capacidade
mental, o discernimento ou sua condição de executar suas necessidades básicas.
Nesse caso o Estado não pode largá-lo à sorte. Deverá nomear um curador para
que o indivíduo não perca sua dignidade juntamente com a sua autodeterminação,
que não existe mais.
A Constituição da República direciona o Estado para a sua obrigação tanto
negativa como positiva em seu artigo 3o, onde dispõe que são seus objetivos
fundamentais constituir uma sociedade livre, sem preconceitos, erradicar a pobreza,
a marginalização e as desigualdades. Diante disso, observa-se não haver maior
importância do status negativo do Estado em relação ao status positivo e sim a
existência de um elo entre os dois status.
Corroborando com esse entendimento, Clémerson Merlin Clève147 preleciona:

Admita-se que é duplo o papel do poder público neste particular.
Deve abster-se, por um lado, é verdade, Mas, por outro, deve agir,
144
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para promover as iniciativas dirigidas à promoção de referidos
direitos (educação para a cidadania, repartições públicas adequadas
etc.), bem como os pressupostos para seu exercício (a inviolabilidade
do domicílio pressupõe a existência de uma moradia; a liberdade de
locomoção, nos grandes centros, pressupõe a existência de uma
rede de transporte coletivo com acesso democratizado etc.).

Ingo Wolfgang Sarlet148 reconhece a importância do Estado no papel de
prestador do poder público e no seu dever de assegurar a dignidade humana por
meio do respeito à liberdade, à vida, à igualdade, à integridade física, à integridade
moral, à limitação do poder e a um mínimo existencial para uma condição de vida
digna.
O mínimo essencial ou existencial, repise-se, é um dos aspectos dignidade da
pessoa humana – aspecto extrínseco149. Objetiva gerar um mínimo de bem-estar ao
cidadão, oferecendo-lhe uma qualidade de vida digna por meio da justiça da
igualdade social. Sobre o mínimo existencial, Ingo Wolfgang Sarlet150, diz que tal
noção não está expressamente consagrada “pelo nosso Constituinte, mas que
encontra seu fundamento direto no direito à vida e no dever do Estado de promover
as condições mínimas para uma vida com dignidade”.
Diante da complexidade do assunto em se apontar um rol de direitos que
sejam considerados materialmente essenciais para o homem ter uma vida digna, a
maioria da doutrina contempla os direitos sociais como mínimo existencial ou parte
dele. É o que aponta Vidal Serrano Nunes Júnior151: “Tais direitos sociais, no estágio
de nosso desenvolvimento social, são aqueles que mais bem concretizam a noção
de dignidade humana...”.
Conforme registra Wagner Balera152, por meio do mínimo existencial ocorre a
diminuição das diferenças sociais, culturais e econômicas153. A dignidade da pessoa
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humana quando norteia o mínimo existencial tem como objetivo “proporcionar um
mínimo de bem-estar, suficiente para que alguém possa conduzir-se neste mundo
com certa qualidade de vida”, e, para se alcançar isso, devem ser concretizados os
direitos fundamentais, principalmente os direitos sociais.
O artigo 6º da Constituição da República é considerado como um norte, um
rol não taxativo do mínimo material existencial, conseqüentemente de vital
importância para a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana no
aspecto extrínseco material.
Ricardo Lobo Torres154 expande o rol de direitos que integram o mínimo
existencial afirmando que tanto a prestação negativa do Estado como a positiva
fazem parte do mínimo existencial. Expressa155 sua convicção de que o conteúdo do
mínimo existencial é mais abrangente até mesmo do que os direitos elencados no rol
dos direitos fundamentais: “[...] Abrange qualquer direito, ainda que originariamente
não-fundamental (direito à saúde, à alimentação etc.), considerado em sua
dimensão essencial e inalienável”.
O autor156 supracitado considera mínimo existencial qualquer direito essencial
ou qualquer direito que não possa ser descartado do ser humano. Nesse sentido o
autor admitiu uma abertura maior do que as possibilidades elencadas como direito
fundamental na Constituição da República.
Em contraposição, Ana Paula de Barcellos157 procura minimizar o rol relativo
ao mínimo existencial disposto na Constituição em quatro elementos, restringindo a
amplitude atribuída pelos autores citados. Os quatro elementos são:

“... três

materiais e um instrumental, a saber: a educação fundamental, a saúde básica, a
assistência aos desamparados e o acesso à Justiça.”
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Ainda existem dificuldades em saber qual é o mínimo existencial material, já
que não existe um rol taxativo, muito embora os autores citados tenham
contemplado de maneira unânime os direitos sociais como formadores desse
mínimo essencial material. Existem dúvidas em saber se todos os direitos sociais do
artigo 6o formam esse mínimo existencial material, ou se apenas alguns deles, ou,
ainda, quais direitos devem ser acrescentados a ele para a formação do mínimo
existencial. Nesse sentido, o que deve ser observado é a amplitude atribuída ao
mínimo existencial. Dependendo da amplitude atribuída ao mínimo existencial - uma
dimensão maior do que a dos direitos sociais - sua aplicação pode se tornar
impossível.
De fato, a dignidade da pessoa humana é fundamento de diversos direitos,
entre eles os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, repise-se, são direitos
desenvolvidos ao longo da história. O respeito a esses direitos apontam para a
concretização da dignidade da pessoa humana.
Historicamente

foram

desenvolvidas

quatro

gerações

de

direitos

fundamentais.
A primeira geração dos direitos fundamentais se relaciona prioritariamente ao
aspecto intrínseco158 da dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais de
primeira geração são auto-aplicáveis e exigem uma atuação negativa do Estado e
de particulares. Caso essa atuação negativa não seja cumprida, o próprio Estado
deverá ter uma atuação positiva.
Os direitos de segunda geração formam a base dos direitos que integram o
aspecto extrínseco material159 da dignidade da pessoa humana. Esse aspecto exige
do Estado uma prestação positiva.
Os direitos sociais constitucionais servem de “norte” para termos a noção do
mínimo material do aspecto extrínseco, mas ainda não existe uma posição definitiva
doutrinária e jurisprudencial para os direitos que integram este aspecto da dignidade
da pessoa humana. É dentro dessa atmosfera pouco favorável que se fará a análise
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Capítulo III, pois mesmo que não
seja conclusiva, poderá indicar as direções apontadas sobre a hermenêutica
constitucional.
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A dignidade da pessoa humana está expressa na Constituição de 1988 por
meio do princípio da dignidade da pessoa. Os princípios constitucionais possuem
características próprias e merecem análise mais aprofundada, como se verá a
seguir.
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II – O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA CONSTITUIÇÃO DE
1988

A dignidade da pessoa humana, no Brasil, foi positivada pela primeira vez na
Constituição da República de 1988. Para o bom desenvolvimento deste estudo,
exige-se que se faça a análise dos princípios dentro da Constituição para que se
aborde posteriormente o princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição
de 1988.

1. Origem histórica dos princípios

A dignidade da pessoa humana foi positivada na Constituição brasileira como
“princípio da dignidade da pessoa humana". O estudo dos princípios é essencial
para o compreensão funcional dessa dignidade na Constituição e posteriormente
para o entendimento de seu estudo jurisprudencial. Nesse sentido, serão abordados
no presente capítulo as características dos princípios, os conceitos citados por
diversos doutrinadores, a natureza e a parte histórica dos princípios, bem como uma
breve noção de valores, a classificação dos princípios na Constituição da República
e a técnica utilizada para solucionar a colisão entre os princípios.

1.1 Origem e natureza dos princípios
Na história da Humanidade observa-se a imposição de leis ao homem pela
natureza ou pelo próprio homem. Há correntes que abrangem esse estudo, e,
segundo Sílvio de Sávio Venosa160, a primeira corrente doutrinária é denominada
idealista (congrega doutrinas jusnaturalistas); a seguinte é a positivista.
O direito natural é o direito inicial do homem, ou seja, o direito intrínseco à
sobrevivência. Apresenta essa definição uma grande semelhança entre o direito
natural e a dignidade da pessoa humana, no seu aspecto intrínseco natural ou
individual161.
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Paulo Nader162 anota que: O adjetivo natural, agregado à palavra direito,
indica aquilo que não é criado pelo homem e que expressa algo espontâneo,
revelado pela própria natureza (grifo original). No que concerne à corrente
naturalista, Norberto Bobbio163 afirma que o direito natural é um direito “por
natureza”, que não foi convencionado pelo homem. Inezil Penna Marinho164 explica
que o direito natural é intrínseco ao homem:

Resulta das necessidades a que o homem deve satisfazer para
assegurar a sua própria sobrevivência e a de sua prole e integrar-se
na vida social cercado de dignidade e respeito [...] Se o homem é
naturalmente ordenado para conservação da espécie pela
reprodução, possui, conseqüentemente, um direito natural a contrair
matrimônio e a gerar e criar a prole. Se para sobreviver necessita de
alimentos e de abrigar-se contra as intempéries, possui um direito
natural de alimentar-se e de possuir habitação. [...] Sentir a justiça
sem precisar fundamentá-la no Direito Positivo, é sentir o Direito
Natural.

Então, percebe-se que o direito natural é expresso pelo sentimento de justiça,
baseia-se em valores independentes de sua positivação; é subjetivo e vincula-se
totalmente aos instintos e ao próprio direito à sobrevivência, ou seja, é tudo aquilo
de que o homem necessita para dar continuidade à sua vida. Esse direito é
intrínseco ao homem, encontra-se enraizado nele.
O direito natural é tido como um direito concedido ao homem pela natureza.
De acordo com P. R. Tavares Paes165, é: “ um conjunto de regras e princípios justos,
que a natureza espontaneamente confere ao homem”. Para Luís Roberto Barroso, a
idéia do jusnaturalismo significa:

[...] o reconhecimento de que há na sociedade um conjunto de
valores e de pretensões humanas legítimas que não decorrem de
uma norma jurídica que emana do Estado, isto é, independem do
direito positivo, Esse direito natural tem validade em si, legitimado
por uma Ética superior [...].
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Rui Samuel Espindola166 refere-se aos princípios na fase do jusnaturalismo
como: “...inspiradores de um ideal de justiça, cuja eficácia se cinge a uma dimensão
ético-valorativa do Direito...”.
À época, os princípios estavam diante de sua mais antiga e tradicional fase,
sendo possível afirmar que tal momento corresponde à era mais ancestral do direito
dos homens. Para os adeptos dessa corrente, a justiça, bem como a ética,
formavam a base dos princípios de direitos. Essas pilastras jurídicas decorriam de
um direito amplamente subjetivo, causando assim insegurança jurídica por não se
saber exatamente o que era determinado por elas167.
Contrário ao jusnaturalismo, no positivismo os homens defendiam apenas as
leis construídas pelos homens. O positivismo foi explicado por Norberto Bobbio168
como sendo aquilo que é convencionado pelos homens, ou seja, são leis criadas por
vontade de um legislador que abarcam diversas situações por meio do uso da razão.
É de se concluir que para os positivistas o direito precisa estar apoiado na lei
escrita pelo homem, que buscava a tão almejada e suposta segurança jurídica.
Sobre o assunto, Paulo Nader169 preleciona:

O positivismo jurídico exalta o valor segurança, enquanto o
jusnaturalismo não se revela tão inflexível quanto a este valor, por se
achar demais comprometido com os ideais de justiça e envolvido
com as aspirações dos direitos humanos.

Vários eram os defensores das duas correntes contrapostas – naturalistas e
positivistas. Em que pese o fato de o direito natural caminhar lado a lado com o
direito positivo ao longo do tempo, tais direitos não tiveram a mesma relevância em
todos os períodos, destacando-se a alternância da prevalência de uma corrente
sobre a outra, segundo Norberto Bobbio170.
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Na Idade Média, segundo Alexandre Travessoni Gomes171, a Igreja assumiu o
pensamento jusnaturalista, que se transformou num jusnaturalismo cristão, tendo
como grandes representantes Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Nesse
mesmo período, porém, surgiram as primeiras sementes racionais com o avanço da
medicina e das descobertas científicas.
Com fundamento nos ensinamentos de Eduardo Carlos Bianca Bittar172 ,
seguem-se momentos e situações históricas conexas à implantação, de maneira
paulatina, das idéias racionais que futuramente desencadeariam o positivismo. O
autor173 historia que, ainda na era Medieval174, brotavam as primeiras sementes do
positivismo:

[...] da ausência de controle intelectual das idéias a partir da
liberdade de pensamento, de pesquisa, de descoberta e de
divulgação científicas, vem se tornando uma realidade concreta e
marcante, dando sinais de sua vitalidade a partir dos séculos XIII e
XIV, consolidando-se três ou quatro séculos depois. O processo de
germinação da modernidade dá-se uma vez plantada no espírito
medieval a semente de sua própria corrosão: anseio de liberdade
(comercial, intelectual, científica, religiosa) e a crença na razão. A fé
religiosa, a crença em valores espirituais como determinantes da vida
temporal, que imperava na mentalidade e no pensamento medievais,
é, paulatinamente, substituída por uma fé racional, a crença em
explicações racionais tornando-se cosmovisão necessária para a
laicização cultural do Ocidente.
O choque da fé versus a razão se dá apenas em certo termos, pois,
em verdade, o culto da razão substitui o culto da religião, a um ponto
extremo em que os positivistas do século XIX inauguram um templo
onde a deusa da razão é louvada com os mesmo rituais e a mesma
pompa das atribuições de fé dos cultos cristãos tradicionais.
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A expansão das idéias científicas, técnicas, e a tendência de substituir a fé
pela razão, confirmam-se com o surgimento das várias escolas positivistas que, de
acordo com Miguel Reale175, pregavam a racionalização do direito durante a própria
Idade Medieval176 e a Idade Moderna177. Segundo Miguel Reale178 - no século XII –
floresce a Escola dos Glosadores e no ínicio da Idade Moderna – secúlo XVI - a
Escola Humanista com o aumento da jurisprudência. Durante o século XVIII
surgiram outras escolas: na Alemanha os “pandectistas”, que seguiam o modelo
vinculado ao Direito Romano; na França179, após a Codificação do Código
Napoleônico no século XIX, destaca-se a Escola Exegese, que, segundo descreve
Miguel Reali180, baseava-se na tese de que:
[...] o Direito por excelência é o revelado pelas leis, que são normas
gerais escritas emanadas pelo Estado, constitutivas de direito e
instauradoras de faculdades e obrigações, sendo o Direito um
sistema de conceitos
bem articulados e coerentes, não
apresentando senão lacunas aparentes. O verdadeiro jurista,
pensam seus adeptos, deve partir do Direito Positivo. (grifo no
original)

Nesse período de predomínio da razão, do crescimento do comércio entre
nações, da ascensão da burguesia, diante de tantas mudanças, clamava-se por leis
definidoras de comportamentos que oferecessem a suposta segurança jurídica. O
predomínio da razão clamava pelo objetivismo da escola positivista. Eduardo Carlos
Bianca Bittar181 confirma esse fato com vários relatos, dentre eles o que segue:
“Entre os séculos XVII e XVIII [...]Era necessário refundamentar para que fosse
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possível recomeçar , a um ponto em que a dimensão do dito e do não-dito se fizesse
a partir de produtos racionais humanos afirmadores da liberdade.”.
O mencionado autor182 prevê a necessidade da positivação das leis a partir do
século XVII quando relata: “A afirmação da necessidade de um novo conjunto de
regras jurídicas...não haveria de tardar [...]”.
A partir daí foram profundas as alterações que objetivaram equilibrar o
relacionamento homem vs Estado. Continua o registro Eduardo Carlos Bianca
Bittar183:
Em substituição ao arbítrio, um Estado constitucional, em
substituição aos princípios de direito natural, a regularidade da lei,
em substituição à retórica argumentativa, procedimentos calculados
de defesa e acusação no processo, no lugar da verdade real, a
verdade formal, em substituição à investigação de provas, o
quietismo da verdade dos autos [...]

Apesar de o racionalismo estar em ascensão, o direito natural permanecia
reconhecido, pois não estava sendo eliminado e sim estava “submerso”184. O direito
natural permaneceu tendo função subsidiária ao direito positivo. A permanência do
direito natural era necessária para o preenchimento das lacunas deixadas no
ordenamento positivo, lacunas que eram negadas pelos juspositivistas do século
XVII e XVIII, pois temiam reavivar os direitos naturais. Norberto Bobbio185 prova a
existência do direito natural, em tal período, quando cita a influência exercida pelo
jusnaturalismo nas Constituições da Revolução Francesa e na formação da
Constituição americana. Ele denuncia: “No pensamento do século XVIII têm ainda
pleno valor os conceitos-base da filosofia jusnaturalista, tais como o estado de
natureza, a lei natural...”.
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Com base em estudos de Norberto Bobbio186, na metade do século XVIII e
começo do século XIX, a escola histórica do direito, da Alemanha, radicalizou seu
discurso em relação ao direito natural, preparando-se para que houvesse uma
ascensão do positivismo. A esse fato agregam-se as codificações ocorridas no final
do século XVIII e início do XIX, fortalecendo assim a tendência positivista jurídica.
Paulo Bonavides187 pondera que,:
O advento da Escola Histórica do Direito e a elaboração dos Códigos
precipitaram a decadência do Direito Natural clássico, fomentando ao
mesmo passo, desde o século XIX até a primeira metade do século
XX, a expansão da doutrina do positivismo jurídico.

Nesse período as leis eram criadas como solução para todos os problemas
existentes, e sua aplicação era extremamente técnica, ou seja, ocorrendo um fato,
sua hipótese deveria ser tipificada na lei e haveria, na eventual aplicação de uma
sanção, a subsunção. De acordo com Eduardo Carlos Bianca Bittar188, a noção de
direito passou a ser: “...tecnizada, esvaziada de conteúdo axiológico, voltado mais
para a compreensão da idéia de que direito só pode ser entendido como direito
positivo (ius positum), e o que está fora dele ou é invenção ou é idealismo
relativista.” . Os positivistas, por serem racionalistas, preferiam o uso da técnica pela
técnica à utilização da humanização do sistema com os princípios. A criação de leis
era intensa nesse período. Quanto maior o número de codificações do Estado, mais
desenvolvido, organizado e ordenado era considerado189.
A função do direito natural no período positivista era a de servir de fonte
normativa subsidiária para eliminar lacunas no ordenamento. Segundo Ruy Samuel
Espíndola190: “ os princípios entram nos Códigos como fonte normativa subsidiária
[...] O valor dos princípios está no fato de derivarem das leis, e não de um ideal de
justiça...”. Esse pensamento positivista prevaleceu até a metade do século XX.
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No final do século XIX, havia uma expectativa de que o século XX seria uma
época promissora, com grande desenvolvimento nas esferas tecnológica, medicinal,
econômica191. Contrariamente a tudo isso, foi um período de duas grandes guerras
mundiais e de imensuráveis barbáries ocorridas durante regimes totalitários.
Sobre o assunto, Eduardo Carlos Bianca Bittar192 acentua:

Apesar de no século XX terem-se consolidado as legislações e as
codificações de diversos países (europeus, sul e norte-americanos,
asiáticos...), de terem-se multiplicado as nações democráticas, de
terem-se os esforços tratadísticos de manutenção da paz mundial, de
ter-se desenvolvido a lógica dos direitos humanos de modo mais
expandido e global, nada disso evitou a condução da humanidade a
diversos momento e instantes em que se pensou e se vivenciou o
extermínio geral, o fim das condições de sobrevivência para todas as
formas de vida sobre a Terra [...]

Durante as barbáries dos regimes totalitários, no século XX, as leis foram
manipuladas pelos detentores do poder. Conforme diagnostica Hannah Arendt193: “A
afirmação monstruosa e, no entanto, aparentemente irrespondível do governo
totalitário é que, longe de ser ‘ilegal’ , recorre à fonte de autoridade da qual as leis
positivas recebem a sua legitimidade final [...]”. Assim os detentores do poder nos
regimes totalitários possuíam um poder legalmente infindável nas mãos.
Os detentores do poder – governantes -

manipulavam as massas e

impunham o terror e o totalitarismo (nazismo, fascismo, comunismo, ditaduras)194.
Apoiados em suas soberanias e com base tanto em leis como em normas de
extermínio, fechavam-se para o restante do mundo buscando apenas suas
ideologias.195
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Luís Roberto Barroso196 relata esse período:
[...] a decadência do Positivismo é emblematicamente assoada à
derrota do Fascismo na Itália e do Nazismo na Alemanha[...] Os
principais acusados de Nuremberg invocaram o cumprimento da lei e
a obediência a ordens emanadas da autoridade competente. Ao fim
da II Guerra Mundial a idéia de um ordenamento jurídico indiferente a
valores éticos e da lei como um estrutura meramente formal, uma
embalagem para qualquer produto, já não tinha mais aceitação no
pensamento esclarecido.

Ante tudo isso, verificou-se a necessidade da criação de um mecanismo que
cessasse esses fatos, ou os minimizasse. Eduardo Carlos Bianca Bittar197 informa
que:

[...] dos efeitos da bomba atômica, da multiplicação das
guerrilhas....que não trouxeram consigo somente morte e destruição,
horrores e abusos, mas também todo um processo de contestação
de valores, um despontar de novas idéias, um renovar dos modos e
práticas sociopolítico-jurídico [...]

Com a necessidade de humanização dos ordenamentos jurídicos, a
Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948,
positivou vários valores, como o da dignidade da pessoa humana198. Esses valores
atuam como princípios universais com fundamento nessa dignidade. Servem de
alicerce, para a elaboração das constituições, conforme leciona Luiz Antônio
Rizzatto Nunes199 sobre a elaboração da Declaração: “Não só se elaborou um
‘documento jurídico’, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como
também o pensamento mais legítimo incorporou valores para torná-los princípios
universais”.
Sobre a importância da Declaração Universal do Homem, leciona Jorge
Miranda:200
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Nasce a proteção internacional dos direitos do homem, ou seja, a
promoção, por meios jurídico-internacionais, da garantia dos direitos
fundamentais relativamente ao próprio Estado de que cada um é
cidadão.....tem por causa....sobretudo o repúdio da opressão feita por
regimes políticos de vários sinais ideológicos e a consciência
universal da dignidade da pessoa humana que vai se formando.

As Cortes Constitucionais passaram a decidir com base nos princípios
universais e nos direitos derivados deles – princípios constitucionais201-, apoiando
para que tivessem força normativa e com isso surgisse o pós-positivismo nas últimas
décadas do século XX.
Os princípios deixam de ser fontes subsidiárias para serem a fonte principal
do direito. Com a preocupação de se fazer justiça e com a Declaração Universal do
Homem, os princípios universais tornam-se modelo orientador para as Constituições
dos Estados e passaram a ter normatividade. Adverte Luiz Antônio Rizzatto
Nunes:202

Não se pode permitir textos constitucionais que violem esses
princípios, sob pena de repúdio – efetivo – universal [...] Se algum
sistema jurídico, se alguma norma permitir o abuso, ela e ele hão de
ser tidos como ilegítimos e inválidos. Esse o sentido posto por esses
princípios universais éticos-jurídicos.

Com isso, as constituições dos Estados passam a ser um canal aberto de
regras e princípios. Com a elaboração da Constituição da República Federativa do
Brasil, em 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”, o Brasil extraiu dos Direitos
Humanos (gerais) seus princípios fundamentais (específicos) e os elencou nos
capítulos de I a IV e positivou os direitos e garantias fundamentais. Segundo Robert
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Alexy203, os direitos fundamentais são compostos por regras e princípios, e isso será
apresentado nesse estudo posteriormente.
O objetivo do direito é a busca da justiça. Para isso é necessário que exista
um ordenamento jurídico regulando as condutas. Flavia Piovesan204 observa que a
Declaração Universal dos Direitos do Homem é: “...um código de princípios e valores
universais a serem respeitados pelos Estados.” .
Para um melhor entendimento dos princípios, urge verificar sua relação com
os valores.
Robert Alexy205 pondera que:

o modelo de princípios e o modelo de valores mostraram-se, na sua
essência, estruturalmente iguais, exceto pelo fato de que o primeiro
se situa no âmbito deontológico (no âmbito do dever-ser), e o
segundo, no âmbito do axiológico (no âmbito do bom).

Segundo a ponderação acima, aos valores é atribuída a característica de ser
“bom”, de ser “melhor”. Exemplifica-se citando o texto de Robert Alexy206 que
descreve o caráter prima facie visto pelo ângulo dos valores: “ é prima facie o
melhor” (grifo no original). Aos princípios, o autor atribui a característica de “dever”.
Utilizando o mesmo exemplo do texto de Robert Alexy, o prima facie visto pela
vertente dos princípios significa: “ prima facie devido;” (grifo no original). Robert
Alexy207 proclama: “ No direito o que importa é o que deve ser.”.
Luís Roberto Barroso208 ensina que: “...o Direito é um sistema aberto de
valores. A Constituição, por sua vez, é um conjunto de princípios e regras destinados
a realizá-los a despeito de se reconhecer nos valores uma dimensão suprapositiva”.
Pois bem. Os princípios expressam valores, comandando-os como um
“dever”, ou seja, os princípios irão instrumentalizar para o campo jurídico os valores,
para
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instrumentalizados por princípios, deverão ser realizados em sua maior proporção –
assunto que será visto no decorrer deste trabalho nas características dos princípios.
Essa expressão dos valores por meio dos princípios nos ordenamentos jurídicos
indica humanização dos ordenamentos.
Para Paulo Nader209, os princípios servem como base de sustentação do
direito e os valores dão sentido aos princípios. Dessa forma, sem valores os
princípios não existem. Willis Santiago Guerra Filho210 cita que “nos princípios há
uma referência direta a valores.”
Diante disso, percebe-se que os princípios jurídicos e os valores estão
associados. Robert Alexy211 expõe que por um lado: “...a realização gradual dos
princípios corresponde à realização gradual de valores.”
É Walter Claudius Rothenburg212 quem atesta que os princípios constituem
“... expressão primeira dos valores fundamentais expressos pelo ordenamento
jurídico, informando materialmente as demais normas...”. Os princípios universais
são expressão de valores e, além disso, irradiam seus efeitos pelo ordenamento
jurídico, como será visto posteriormente.
Maria Helena Diniz213 cita duas definições de valores jurídicos de acordo com
a filosofia do direito:

1. São aqueles que devem ser assegurados pelo Estado por serem
supremos e por estarem fundados na harmonia social, perseguidos
na ordem interna e internacional, para solucionar de modo pacífico
as controvérsias, como a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça. 2 Pautas axiológicas ou
ideais reais do ordenamento jurídico que devem servir como
diretrizes para o jurista e aplicador do direito.

Percebe-se claramente a simetria da primeira parte da definição da autora
com os valores dispostos no preâmbulo da nossa Constituição da República: “ a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.”.
209
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Em um segundo momento, tem-se referência aos valores como pautas
‘axiológicas’. Com referência à axiologia, a própria autora214 define como um campo
que tem sua ocupação com os: “...problemas dos valores do direito, indicando as
finalidades deste, cuidando da questão da justiça e dos demais valores que deve
perseguir o ordenamento jurídico.”. Fábio Konder Comparato215 indica uma
classificação normativa dos valores de acordo com a sua ordem de importância com
a dignidade da pessoa humana; a verdade, a justiça, o amor, a liberdade, a
igualdade, a segurança e a solidariedade.
Retomando o já exposto, observa-se que os princípios como razão ética eram
defendidos pelos jusnaturalistas. Ficaram, porém, “submersos”216 em um período em
que o positivismo teve seu ápice. Retornaram na Declaração Universal dos Direitos
da Pessoa Humana, já quase na metade do século XX, como expressão de valores
ligados à justiça; o da dignidade da pessoa humana, inclusive. Esses valores
introduzidos pelos princípios nos ordenamentos jurídicos deverão acompanhar e
funcionar de acordo com as características dos princípios.
Para um melhor entendimento do funcionamento dos princípios dentro do
ordenamento jurídico, cabe examinar sua noção e suas características.

1.2 Noção e diferenças entre princípios e regras
Apesar do esforço na tentativa de transmissão de um conceito sobre
princípios, sua definição é tarefa complexa devido à sua amplitude e subjetividade.
Sendo assim, abordar-se-á a noção de princípios por meio de suas características.
Em um primeiro momento, analisa-se o significado da palavra princípio.
Quanto ao termo princípio, explana Sérgio Sérvulo da Cunha217:

Os gregos diziam arque, e a esse termo os dicionários costumam se
referir tal qual o fazem com relação a principium: arque significa “a
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ponta”, “a extremidade”, “o lugar de onde se parte”, “o início”, “a
origem”.
No termo principium, porém, há mais do que um arque. Principium,
tal como “príncipe” (princeps) e “principal” (principalis-e), provém de
primum (primeiro) + capere (“tomar”, “pegar”, “aprender”, “capturar”).
Primum capere significa “colocar em primeiro lugar”. Assim, ao
nascer, o termo “princípio” não significa o que está em primeiro lugar,
mas aquilo que é colocado em primeiro lugar, aquilo que se toma
devendo estar em primeiro lugar, aquilo que merece estar em
primeiro lugar. (grifo no original)

A explanação do autor remete ao entendimento da importância do termo
princípio, sendo aquele que deve vir primeiro, que, localizado dentro de um
ordenamento jurídico, ocupará posição prioritária.
Diante da complexidade do tema, importa fazer esclarecimentos para um
melhor entendimento. O termo “princípios” recebe complementos distintos e,
dependendo desses complementos, pode ser interpretado de maneira diversa. O
termo “princípios” sem especificação proporciona confusão naqueles que lêem, pois
dos “princípios” podem derivar: princípios constitucionais, princípios fundamentais,
princípios universais, princípios gerais do direito.

Assim, carece ser feita uma

pequena, mas necessária, distinção de alguns desses termos.
Os termos “princípios ético-jurídicos”, “princípios universais”, “princípios
superiores”
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jusnaturalismo218 e expressam valores históricos básicos219. Prestam-se como
direcionadores para os legisladores constitucionais dos Estados deles se utilizarem
na elaboração de suas constituições, tornando-os concretos220. Podem ser citados,
como exemplo, os “princípios universais do homem”, que são princípios universais
que foram positivados para servir de pólo orientador universal. Canotilho221
considera os princípios universais como sendo: “historicamente objectivados (sic) e
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progressivamente introduzidos na consciência jurídica e que encontram uma
recepção expressa ou implícita no texto constitucional”. (grifo no original).
Sobre os princípios superiores, universais ou ainda ético-jurídicos, Luiz
Antônio Rizzatto Nunes222 ensina:
Esses princípios superiores estão fincados na experiência histórica
da humanidade e na sua evolução científico-filosófica. Por isso é
necessário extrair esses elementos daquilo que autenticamente a
evolução humana propiciou [...] a partir da segunda metade do
século XX, a razão jurídica é uma razão ética, fundada na garantia
de intangibilidade da dignidade da pessoa humana, na aquisição da
igualdade entre as pessoas, na busca efetiva da liberdade, na
realização da justiça e na construção de uma consciência que
preserve integralmente esses princípios.

Conforme preceitua Luiz Antônio Rizzatto Nunes223, eles fazem parte de um
sistema ético-jurídico que funciona como mandamentos gerais, além de serem
“norteadores de todas as normas jurídicas” tanto na sua aplicação, interpretação
como na elaboração. Tome-se como exemplo o princípio da dignidade da pessoa
humana.
Carlos Maximiliano224, por meio da descrição do ordenamento jurídico
positivado, demonstra a dimensão dos princípios superiores:
Todo conjunto harmônico de regras positivas é apenas o resumo, a
síntese, o substratum de um complexo de altos ditames, o índice
materializado de um sistema orgânico, a concretização de uma
doutrina, série de postulados que enfeixam princípios superiores.
(grifo no original)

O presente estudo é voltado ao princípio da dignidade humana, que é
considerado um princípio universal, e que foi adotado pela Constituição da
República. Assim, este princípio é também um princípio fundamental constitucional.
O ordenamento jurídico brasileiro é composto por normas, que, conforme
conceituado por Robert Alexy225, são: “o significado de um enunciado normativo”. O
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enunciado normativo é a letra da lei, ou seja, a norma é aquilo que a lei quer dizer, é
o comando indicado, transmitido pela lei.
Luiz Antônio Rizzatto Nunes226 conceitua as normas como sendo:
[...] um comando, um imperativo dirigido às ações dos indivíduos – e
das pessoas jurídicas e demais entes. É uma regra de conduta
social; sua finalidade é regular as atividades dos sujeitos em suas
relações sociais. A norma jurídica imputa certa ação ou
comportamento a alguém, que é seu destinatário [...]

As normas abrangem tanto as regras como os princípios constitucionais. As
normas são o gênero, de acordo com Canotilho227 e Robert Alexy228, e as regras e
os princípios são espécies. Ambos têm fundamento no dever-ser, ou seja, possuem
caráter normativo.229
Tanto as regras quanto os princípios estão no mesmo patamar hierárquico
constitucional, porém, em relação ao caráter funcional, os princípios são superiores
às regras230. Luís Roberto Barroso231 leciona que os princípios têm uma atuação
mais destacada dentro do sistema jurídico com funções distintas das regras.
Nesse estudo serão apresentadas as diferenças entre regras e princípios.
Dessa forma é possível ter uma melhor noção da aplicação dos princípios e de seu
alcance.
A diferenciação entre regras e princípios ocorre por meio de suas
características. Para Robert Alexy232, a distinção entre regras e princípios é “a base
da teoria da fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais e uma chave para
a solução de problemas centrais da dogmática dos direitos fundamentais”.
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A doutrina utiliza vários critérios para diferenciar as regras dos princípios.
Sobre isso Robert Alexy233 apregoa que: “...Há uma pluralidade desconcertante de
critérios distintivos, a delimitação em relação a outras coisas – como os valores – é
obscura e a terminologia vacilante”. Interpretando esse entendimento, parece que o
autor se refere aos diversos critérios existentes na doutrina para diferenciar os
princípios das regras e às várias denominações atribuídas a um mesmo critério
diferenciador. Como exemplo pode-se citar o critério da generalidade – descrito
assim por Robert Alexy - como equivalente ao critério da abstração – descrito por
Canotilho. Esses critérios serão estudados ao longo desse trabalho.
O critério da “abstração”, de Canotilho234, e o critério da “generalidade”, de
Robert Alexy235, são os critérios diferenciadores mais usuais entre regras e
princípios.
Quando Canotilho236 cita a abstração, refere-se ao conteúdo da norma.
Quanto maior for o grau de abstração da norma, maior será a caracterização da
norma como um princípio. Nos princípios os enunciados têm maior subjetividade,
englobando diversas situações abstratas, sem especificar exatamente uma situação.
Segundo Canotilho237, essas abstrações têm como objetivo “captarem
mudanças da realidade e estarem abertas às concepções cambiantes da
<<verdade>> e da <<justiça>>”. Devido a esse motivo, a abstração da norma é uma
abertura para que sua aplicação se adapte às situações mutantes.
Robert Alexy238 explica que os princípios têm um alto grau de generalidade.
Isso significa que os princípios possuem grande abrangência, englobando número
de situações concretas que podem variar. De acordo com essa idéia, os princípios
constitucionais possuem um grande número de incidências concretas, ou seja, no
mundo dos fatos. Ele descreve que: “Bastante difundida é a caracterização de uma
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norma desmembrada em suporte fático e conseqüência jurídica, e aplicável a um
número indeterminado de pessoas e casos, como ‘abstrata-geral’ ”239.
Já Canotilho240 atribui a característica de abrangência dos princípios às
normas, ou seja, no âmbito da abstração. Robert Alexy241 atribui a característica de
abrangência à variação de incidência da norma ao caso concreto, ou seja, ao
número indeterminado de incidência dos princípios.
Eros Grau242 sintetiza a “abstração” dos princípios, citada por Canotilho243, e
“incidência” dos princípios, citada por Alexy244, ao descrever que o princípio “é geral
porque comporta uma série indefinida de aplicações”. Analisando a síntese de Eros
Grau, é plausível associar o termo “geral” ao termo abstração, de Canotilho245, e o
termo “indefinidas aplicações” ao termo “incidência” de Robert Alexy246.
Fábio Koder Comparato247 assegura: “O caráter de extrema generalidade das
normas de princípio torna impossível, em boa lógica, a delimitação do seu objeto e
do seu campo de aplicação.”.
As regras, em contrapartida, possuem um pequeno grau de abstração – são
pontuais,
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conseqüentemente tendo uma incidência concreta menor do que os princípios.
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Conforme comenta Fábio Konder Comparato248: “ ...a função das regras consiste em
precisar e concretizar o mandamento contido nos princípios.”. Possuem um grau
baixo de generalidade, são impostas quando determinada situação de fato estiver
descrita na lei. As regras, por serem mais pontuais, têm sua aplicação por meio da
subsunção, que é, segundo Maria Helena Diniz249: “[...] enquadrar um fato individual
em um conceito abstrato normativo a ele pertinente.”
Verifica-se a necessidade de criação de muitas regras (pontuais) para a
concretização de um só princípio. Fábio Konder Comparato250 exemplifica essa
concretização dos princípios por meio das regras com o exemplo bíblico: “ As
diversas normas proibitivas da lei mosaica aí citadas – não matarás, não cometerás
adultério....– são interpretadas, por Jesus, como aplicações do princípio maior do
amor ao próximo.”
Eis mais uma diferença apontada entre as regras e os princípios, com
fundamento nas lições de Fábio Konder Comparato251, que assevera que os
princípios: “...pela sua própria natureza, não comportam exceções.”, diferentemente
das regras.
Diante do exposto, percebe-se que o princípio, por possuir um conteúdo
abstrato, subjetivo, possui um grau de incidência maior nos casos concretos, e a
regra, sendo objetiva, possui um grau de incidência menor, atingindo apenas a
situação descrita na lei.
Outro critério citado por vários autores, inclusive Canotilho252 e Robert
Alexy253, é o grau de indeterminação dos princípios, não sendo tal expressão
sinônima de generalidade e abstração.
Os princípios têm um alto grau de indeterminação, justamente por terem um
conteúdo aberto para mutações, e por expressarem noções de valores que não são
claros (são abstratos). Como conseqüência, não é possível estabelecer um rol
taxativo do que os princípios são ou deixam de ser, pois não são pontuais no seu
248
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conceito, devido à sua abertura. A indeterminação e carga subjetiva no conteúdo
dos princípios tornam necessário que ocorra a intervenção de um juiz para
determinar sua aplicação ao caso concreto.
Canotilho254 adianta que: “...os princípios, por serem vagos e indeterminados,
carecem de mediações concretizadoras (do legislador, do juiz)...”. É de se verificar
que tanto a regra como os princípios necessitam de mediadores, porém os princípios
suscitam

uma

interpretação

mais

abrangente

do

que

as

regras

e,

conseqüentemente, uma maior intervenção na sua aplicação. Esse critério de
indeterminação é mais um critério oriundo da abstração da norma.
Se os princípios não fossem vagos, seriam determinados, pontuais,
igualando-se às regras. As regras têm aplicação direta ao caso concreto, são bem
determinadas e taxativas, não necessitam de juízo de valor para serem aplicadas, e,
havendo fato tipificado, ocorre a subsunção automaticamente.
Os princípios e as regras se diferem ainda por suas qualidades, que são
denominadas por Robert Alexy255 e Canotilho256 como diferenças qualitativas.
Canotilho257 indica o critério de otimização como uma das características
qualitativas. Eis a principal qualidade dos princípios. Essa característica está
relacionada à variação de aplicabilidade dos princípios ao caso concreto.
A característica, ora em discussão, indica que os princípios são mandamentos
de otimização devido à variação no grau de aplicação. Pode-se atribuir aos
princípios uma escala de 0 a 10, relativa à possibilidade de aplicação dos princípios.
Dentro dessa escala os princípios poderão ser aplicados em maior ou menor
intensidade.
A mobilidade dentro dessa escala deve ocorrer sempre visando ao maior grau
de aplicabilidade do princípio, ou seja, o 10. Contudo, deve haver a ressalva ao fato
de essa escala ser limitada por fatos e pelos conflitos entre os próprios princípios, ou
seja, depende do caso prático e das possibilidades jurídicas.
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Um exemplo de uma limitação jurídica dos princípios é o princípio da “reserva
do possível”258, em que só poderá ser aplicado o princípio quando houver a real
condição econômica, social para isso259.
Outro exemplo de limitação na mobilidade é o citado por Adriana Zawada260
sobre o conflito entre o princípio da dignidade da pessoa humana de uma pessoa,
em conflito com princípio da dignidade da pessoa humana de várias pessoas - nesse
caso há a ocorrência de um conflito entre princípios de mesmo valor – porém um
diante de um interesse individual e outro com relação aos interesses de uma
coletividade. No caso de princípios distintos, Robert Alexy261 ensina que: “Um
princípio cede lugar quando, em um determinado caso, é conferido um peso maior a
um outro princípio antagônico”. Nesse sentido o princípio eleito como mais adequado
ao caso concreto irá servir de limitador do outro princípio, restringindo-o.
Diferentemente dos princípios, as regras podem ser satisfeitas ou não,
obedecem ao critério da aplicação ou da não aplicação. Eros Grau262 explica que as
regras:
[...] são aplicáveis por completo ou não são, de modo absoluto,
aplicáveis. Trata-se de um tudo ou nada. Desde que os pressupostos
de fato aos quais a regra reflita – o suporte fáctico hipotético, o
Tatbestand – se verifiquem, em uma situação concreta, e sendo ela
válida, em qualquer caso há de ser aplicada.
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As regras ditam o que deve ser feito, são imperativas (permitem ou proíbem).
É como um sistema binário de resposta, 0 ou 1, deve incidir ou não deve incidir, não
possuem a mobilidade que é inerente aos princípios. As regras são aplicadas por
meio da subsunção.
Luis Roberto Barroso263 exemplifica a aplicação da regra com a situação da
aposentadoria compulsória, sendo direta e automática quando o servidor completar
70 anos.
Tanto Canotilho264 como Robert Alexy265 citam como característica dos
princípios o caráter prima facie. Maria Helena Diniz266 define prima facie como
sendo: “À primeira vista; sem maior exame; ao primeiro aspecto; primeira aparência;
o que logo pode ser verificado, sem necessidade de uma acurada análise.”
Canotilho267 menciona os princípios que: “contêm <<exigências>> ou
<<standards>> que, em <<primeira linha>> (prima facie), devem ser realizados.”
Essa menção pode ser interpretada em razão dos princípios possuírem exigências
ou modelos. Eros Grau268 baseia-se em Dworkin ao apontar que os princípios atuam
como standards, pois “a sua observância corresponde a um imperativo de justiça, de
honestidade ou de outra dimensão moral”. São modelos que devem ser seguidos
imediata e automaticamente, pois se trata de uma condição moral de aplicabilidade.
Como “moral” Plácido e Silva269 conceitua: “...o que é honesto e virtuoso, segundo
os ditames da consciência e os princípios da humanidade.”. Maria Helena Diniz270
diagnostica o significado de moral como sendo: “...conjunto de preceitos baseados
na justiça [...] ética que estuda o comportamento disciplinado por normas....”
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As regras não têm esse caráter prima facie e sim são “fixações normativas
definitivas.”271 Esse caráter definitivo, segundo Robert Alexy272, subsume-se em:
“...exigir que seja feito exatamente aquilo que elas ordenam, elas têm uma
determinação da extensão de seu conteúdo no âmbito das possibilidades jurídicas e
fáticas”. As regras não vão além do que elas preceituam, são pontuais, salvo no
caso de permitirem exceções, mesmo diante disso, não terão um caráter muito mais
abrangente. Para Fábio Konder Comparato273, nas regras: “[...] seu conteúdo
normativo é sempre mais preciso e concreto.” As regras são imperativas,
preceituando condutas sociais, são aplicadas quando houver a desobediência a
esses preceitos. Não expressam valores morais e sim obrigações e permissões.
Diante dos motivos exposto, Marcelo Novelino274, baseando-se em Dworkin,
explica que os princípios possuem um: “caráter prima facie, ao passo que as regras
possuem um caráter definitivo.”
Além da abstração de Canotilho275, da generalidade de Robert Alexy276 e da
indeterminabilidade de ambos, e de outras qualidades citadas como a otimização e o
caráter prima facie dos princípios, são citados outros critérios por esses autores para
diferenciação dos princípios e das regras.
Esses critérios, que são menos utilizados pela doutrina, demonstram traços
que ilustram diferenças entre essas espécies da norma. Faz-se, então, um
cruzamento dessas duas classificações a fim de se elucidar esses outros
diferenciadores menos usuais.
Entre outros critérios de diferenciação citados pelos autores, encontra-se o da
fundamentabilidade dos princípios.
Tanto Canotilho277 como Robert Alexy278 citam a fundamentabilidade dos
princípios como característica diferenciadora das normas. Canotilho invoca a
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importância estrutural dos princípios no sistema normativo como sendo de maior
importância que as regras, pois os princípios organizam e harmonizam as leis e
servem de fonte do direito, ocupando uma posição estrutural superior em relação às
regras.
Robert Alexy279, dentro da fundamentabilidade dos princípios, foca sua
análise diferenciadora das regras e princípios no surgimento histórico dos princípios
e no surgimento das regras. Os princípios surgem em um contexto histórico, de
valores, enquanto as regras são elaboradas para regulamentar uma conduta social
existente naquele momento.
Canotilho280 descreve os princípios como sendo fundamentais devido à sua
natureza estrutural do ordenamento normativo. Robert Alexy281 descreve a
fundamentabilidade quanto “a forma de surgimento” do princípio para a ordem
jurídica que o difere da regra.
Desse modo, pode-se aproveitar a característica de fundamentabilidade,
inserindo nela os dois conteúdos citados pelos doutrinadores, como sendo dois itens
diferenciadores das regras e princípios, que são: o caráter estrutural dos princípios e
a natureza histórica dos princípios. Canotilho282 e Robert Alexy283 utilizam-se do fato
de os princípios servirem de razão para elaboração de regras e por fornecerem um
caráter estruturante, como outro critério de diferenciação. Eis a natureza
normogenética dos princípios.
Os princípios são fundamentais para o sistema jurídico e dentro deles existe
uma maior abrangência e funções (harmonização e fonte do direito), enquanto as
regras são restritas a seu conteúdo objetivo e não têm caráter estrutural, têm uma
função executiva, não servindo de fundamento para um sistema normativo.
Dentro dessa mesma fundamentabilidade dos princípios, observa-se ainda
que, na distinção entre princípios e regras, verifica-se que as regras são criadas para
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suprir uma necessidade social, enquanto os princípios surgem pelo contexto
histórico.
Canotilho284 expõe a idéia de os princípios serem um meio para que ocorra
justiça. Alexy285 relaciona os princípios a uma idéia de direito e valores. As regras
determinam condutas sociais em determinado momento, podendo ainda ser
materiais ou processuais, não imperativamente em busca da justiça e do direito, mas
sim de regulamentação de condutas. Pode-se exemplificar a diferenciação das
regras e princípios, citando uma regra processual que não seja exatamente um
exemplo de justiça (Canotilho286) e nem de valores (Robert Alexy287).
As características e diferenças entre regras e princípios descritas pelos
autores supracitados288 se referem praticamente aos mesmos critérios. Além do
critério da abstração, generalidade e indeterminabilidade, a diferenciação também
poderá ocorrer na análise dos princípios e das regras com base nos valores
axiológicos e da justiça, no estudo da fundamentabilidade (com sua importância
estruturante dos princípios e verificação da utilização do princípio como fonte de
direito). Há, ainda, o caráter prima facie e a otimização como características
princípiológicas.
Outra diferença importante entre as regras e os princípios ocorre na solução
dos conflitos entre princípios e na solução dos conflitos entre as regras. O conflito
dos princípios ocorre no campo axiológico, e o das regras, no campo lógico. Isso
requer uma solução para esses conflitos, tema a ser examinado a seguir.

1.3 Colisão e superação dos conflitos entre princípios
Os princípios estão inseridos como maior norma estruturante e funcional da
Constituição289. Conseqüentemente, um atrito, uma colisão, um conflito, uma
284
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divergência entre dois ou mais princípios desencadeia uma contradição entre as
maiores normas estruturais do ordenamento jurídico. Este é um conflito do mais alto
nível jurídico. Diante disso, é extrema a importância da sua solução.
Urge, então, que se esclareça o significado do termo “colisão” e que se
analisem os conflitos entre princípios.
Maria Helena Diniz290 explica colisão como sendo “... Conflito; contradição.”
Plácido e Silva291 ensina que o termo colisão é:

Derivado do latim collisio, de collidere, é expressão que dá idéia de
atrito, embate.
Desse modo, na técnica jurídica, a colisão indica a diversidade de
interesses sobre a mesma coisa ou sobre o mesmo direito, da qual
possa resultar o atrito, fundado nessa divergência.
A colisão, sendo assim, implica necessariamente na existência de
iguais pretensões sobre determinada relação jurídica, em virtude da
qual pode surgir o litígio [...]

Quando houver um fato em exame submetido possivelmente a dois ou mais
princípios contraditórios que lhe sejam aplicáveis, impõe-se a solução do conflito dos
princípios.
Para solucionar a colisão entre princípios, é possível utilizar-se da técnica de
ponderação. A ponderação é uma importante vertente de interpretação dos
princípios. Ana Paula de Barcellos292 conceitua ponderação como sendo: “uma
técnica de decisão de casos difíceis (do inglês “hard cases”), em relação aos quais o
raciocínio tradicional da subsunção não é adequado.”
Canotilho293 assegura que:

[...] o reconhecimento de momentos de tensão ou antagonismo entre
os vários princípios e a necessidade, atrás exposta, de aceitar que os
princípios não obedecem, em caso de conflito, a uma <<lógica do
tudo ou nada>>, antes podem ser objecto de ponderação e
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concordância prática, consoante o seu <<peso>> e as circunstâncias
do caso.

A ponderação, seguindo os ensinamentos de Ana Paula de Barcellos294,
passa por três fases. Em um primeiro instante devem ser identificados todas as
normas e comandos relativos ao conflito. Na segunda etapa, deverá ocorrer a
análise do fato concreto e as possibilidades de aplicações das normas (identificadas
na primeira fase) ao fato concreto. Será utilizado o princípio da razoabilidade para
determinação da norma que melhor se enquadre ao caso concreto.
O princípio da razoabilidade para Suzana de Toledo Barros295 é a:

[...] idéia de adequação, idoneidade, aceitabilidade, logicidade,
equidade, traduz aquilo que não é absurdo, tão-somente o que é
admissível. Razoabilidade tem, ainda, outros significados, como, por
exemplo, bom senso, prudência, moderação.

Após a verificação da razoabilidade da aplicação dos princípios conflitantes
ao caso concreto, ocorrerá o sopesamento, que consiste na atribuição de pesos às
normas conflitantes296. As normas que se ajustam melhor ao caso concreto
receberão pesos maiores. Essa atribuição de pesos utilizará o princípio da
proporcionalidade.
Sylvia Marlene de Castro Figueiredo297 argumenta que proporcionalidade se
refere a “medida justa e adequada à necessidade exigida pela hipótese concreta”.
Willis Santiago Guerra Filho298 conceitua este princípio como sendo: “um
mandamento de optimização299 do respeito a todo direito fundamental”.
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Carlos

Roberto

Siqueira

Castro300

expõe

que

no

princípio

da

proporcionalidade:
...o dever jurídico do intérprete e aplicador do direito de guardar e
buscar sempre a almejada justa medida no trato intersubjetivo.....é
imanente à idéia de direito e que hoje ostenta fecunda vocação
expansiva para a compreensão do fenômeno jurídico na pósmodernidade, expressa a noção de eqüitativadade, de
adequabilidade, de suficiência, de ausência de abuso ou excesso, de
equilíbrio de conduta, de equânime distribuição de ganhos e ônus
nas relações jurídicas, enfim, de justa e aceitável proporção na
correlação entre os direitos e deveres impostos, reprimidos,
admitidos ou de qualquer forma promovidos pela ordem jurídica
plural e democrática.

A atribuição de peso a cada princípio ocorre de acordo com os valores
inerentes a ele. Conforme escreve Luís Roberto Barroso e Ana Paula de
Barcellos301: “...de modo a apurar os pesos que devem ser atribuídos aos diversos
elementos em disputa...”, e só pode ser considerado em relação àquele caso
concreto que está sendo analisado, devido à limitação fática dos princípios302.
Segundo Robert Alexy303: “ Um princípio cede lugar quando, em determinado
caso, é conferido um peso maior a um outro princípio antagônico.” Havendo a
técnica da ponderação é possível chegar a duas soluções para o conflito entre
princípios.
A primeira solução considera toda importância dos valores inseridos nos
princípios conflitantes, não se admitindo o desperdício. Esses princípios deverão ser
harmonizados e aplicados em sua maior medida ao caso concreto. O princípio que
recebeu maior peso no sopesamento terá uma aplicação maior. Robert Alexy304
adverte: “... princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior
medida possível dentro das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades
jurídicas.” (grifo no original). Ocorre, assim, a máxima realização das normas
300
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edição alemã 2006. São Paulo: Malheiros, 2008. p 90.

77
conflitantes. O princípio que tiver menor peso deverá abdicar de sua parte
conflitante. Retirada a parte conflitante do princípio de menor peso, terá ocorrido
uma harmonização, ou seja, o conflito terá sumido. Essa fragmentação dos
princípios visa à proteção de valores.
Ana Paula de Barcellos305 chama a atenção para o seguinte:

Diante da distribuição de pesos – e esse diferencial da ponderação –
será possível definir, afinal, o grupo de normas que deve prevalecer.
Em seguida, é preciso ainda decidir quão intensidade esse grupo de
normas – e a solução por ele indicada – deve prevalecer em
detrimento dos demais, ou seja: sendo possível graduar a
intensidade da solução escolhida, será necessário avaliar qual deve
ser o grau apropriado no caso.

Caso seja impossível a harmonização dos princípios conflitantes, de acordo
com exposto pela autora: “...sendo possível graduar a intensidade da solução
escolhida...”, ocorrerá o descarte ou extração integral de um dos princípios
contraposto, optando apenas por um deles na aplicação ao caso concreto.
Assim, a resolução dos conflitos será fruto de uma interpretação
constitucional e atribuição de valores a cada princípio conflitante (sopesamento). Os
pesos aplicados a cada um dos princípios conflitantes deverão levar em
consideração os princípios da razoabilidade e o da proporcionalidade, como visto
anteriormente.
A colisão entre princípios demonstra a limitação dessas normas: quando
ocorre o sopesamento, o alcance de um princípio é limitado por outro princípio, de
acordo com o caso concreto.
No contexto dos princípios, muito se questiona sobre a existência ou não de
princípios absolutos. Adriana Zawada Melo306 declara que existem algumas objeções
quanto ao fato de os princípios absolutos serem considerados como prioritários nas
colisões, pois, até eles podem ter que passar pelo sopesamento. Cita-se, como
exemplo, o princípio da dignidade de apenas uma pessoa em conflito com o
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306
MELO, Adriana Zawada. Tema da aula: Estrutura das normas de direitos fundamentais:
modelo de regras e princípio. Disciplina: Teoria dos Direitos Fundamentais. Curso de mestrado em
Direitos Humanos Fundamentais no Centro Universitário de Osasco - Unifieo - em 29 de maio de
2008.

78
princípio da dignidade da coletividade. Nesse sentido, Marcelo Novelino307
baseando-se em Dworkin, assegura que: “A análise e a opção por determinados
princípios em detrimento de outros não ocorre abstratamente, uma vez que eles não
possuem um valor absoluto.”
Sobre o assunto, Canotilho308 atesta que:

A pretensão de validade absoluta de certos princípios com sacrifício
de outros originaria a criação de princípios reciprocamente
incompatíveis, com a conseqüente destruição da tendencial unidade
axiológica-normativa da lei fundamental.

Para Robert Alexy309, diante de princípios absolutos, em caso de colisão, se
este (princípio absoluto) prevalecer automaticamente, então não há limites jurídicos
para ele. Sendo tão superior assim, não se deve aplicar a teoria da colisão.
Portanto, verifica-se que não existem princípios absolutos diante da colisão de
princípios e sim princípios prioritários, mas que sempre dependem do caso concreto.
Vem à baila aqui o exemplo do direito penal do inimigo. Devido à sua
importância e ao perigo oferecido, os defensores do direito penal do inimigo são
favoráveis a uma intervenção maior do Estado, em contraposição à intervenção
mínima e à relativização quanto aos princípios e garantias fundamentais daqueles
que oferecerem perigo real às nações, tendo como exemplo o caso do terrorismo310.
Não se pode deixar de salientar, sobre as regras, que diante de um conflito
entre princípios, existem regras que fazem parte da concretização de cada um dos
princípios conflitantes. Segundo Eros Grau311, havendo o sopesamento e a solução
do conflito diante daquele caso concreto, o princípio que foi desprezado parcial ou
totalmente irá fazer com que as regras que o tornem concreto também sejam
desprezadas em parte ou totalmente, ou seja, as regras perderão sua eficácia diante
daquele caso concreto, acompanhando a aplicação do parcial ou o desprezo do
princípio.
307
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Diferentemente do conflito entre princípios, no conflito entre regras, para Ana
Paula de Barcellos312 : “Trata-se, em geral, apenas de um conflito lógico entre
enunciados ou ainda de um texto que veiculou de forma não completamente
satisfatória o que se pretendia”. O conflito de regras irá ocorrer quando existir
antinomia jurídica. Marcelo Novelino313 preceitua a ocorrência de antinomia jurídica
quando: “...duas normas regulam uma mesma situação de maneira diversa...”.
Arremata Eros Grau314: “Antinomia jurídica, pois, é situação que impõe a extirpação,
do sistema, de uma das regras.” (grifo no original). Para Canotilho315:

[...] as regras não deixam espaço para qualquer outra solução, pois
se uma regra vale (tem validade) deve cumprir-se na exacta medida
das suas prescrições, nem mais nem menos....as regras contêm
<<fixações normativas>> definitivas, sendo insustentável a validade
simultânea de regras contraditórias.

As regras são válidas ou não, e resolvem seus conflitos no âmbito da
validade. Caso duas regras sejam conflitantes, uma será considerada inválida para
ser aplicada àquele caso concreto e assim, excluída. Essa invalidação, segundo
Marcelo Novelino316, ocorrerá por meio da regra hierarquicamente superior, ou, a
mais específica, ou ainda, a mais recente.
Em suma, o texto constitucional é composto por normas que se dividem em
regras e princípios. Observa-se que os princípios, por meio de suas características,
demonstram grande importância dentro do sistema jurídico, pois possuem
características totalmente diferentes daquelas encontradas nas regras. Fazem com
que o ordenamento jurídico seja um sistema aberto, expressando valores que se
comportarão de acordo com as características principiológicas, como o da dignidade
da pessoa humana, que irá irradiar seus efeitos por todo o ordenamento. É de se
perceber que seria inadequada a positivação da dignidade da pessoa humana por
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meio de regras, pois estas são pontuais, e os valores não, originando, assim, uma
incompatibilidade.
Os conflitos dos princípios são solucionados pela técnica da ponderação,
primeiramente com a utilização do princípio da razoabilidade na determinação das
normas que se enquadram ao caso concreto e, posteriormente, pelo sopesamento
de valores, utilizando-se o princípio da proporcionalidade para atribuição de pesos
às normas conflitantes, prevalecendo, assim, o princípio de maior importância
axiológica com harmonização em relação ao caso concreto em questão. Os conflitos
entre regras são resolvidos sistematicamente pela validade, especificidade e
aplicação de acordo com a subsunção. Um conflito é analisado no campo axiológico
(princípios), e o outro, no lógico (regra).
Uma vez definidos os pressupostos necessários ao exame do tema, passase, a seguir, à abordagem do princípio da dignidade da pessoa humana positivado
em nossa Constituição.

2. Princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988

O estudo deste trabalho aponta para o princípio da dignidade da pessoa
humana na jurisprudência, que se lastreia na Constituição da República. Antes de
analisar o princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição, impõe-se,
primeiramente, um exame mais amplo dos princípios tal como inseridos ou adotados
na Constituição da República, o que se fará a seguir.

2.1 Os princípios na Constituição da República de 1988
Antes de se abordar o tema dos princípios constitucionais, importa lembrar
alguns apontamentos do Direito Constitucional com relação à Constituição, devido à
sua importância dentro do ordenamento jurídico.
No sistema317 jurídico brasileiro a Constituiçao da República ocupa o patamar
hierárquico mais elevado. Isso indica que não há norma superior à norma da
317

NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Manual de introdução ao estudo do direito. São Paulo: Saraiva,
1996. p. 152 - 153. O autor explica que sistema é uma construção científica composta por um
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Constituição e que toda a legislação infraconstitucional deve ser interpretada e
aplicada de acordo com ela.
Importa lembrar que as “normas constitucionais”318 se dividem em princípios
constitucionais e regras, e que os Princípios Universais319 servem como fonte para
os ordenamentos jurídicos constitucionais. Segundo Luiz Antônio Rizzatto Nunes320,
o texto constitucional retira seus princípios constitucionais dos princípios universais
que são “os mais abstratos e gerais de todos.”, sendo assim, o passo seguinte
refere-se à análise desses princípios na Constituição Federal de 1988.
Ruy Samuel Espíndola321 alerta sobre a importância da positivação dos
princípios nas Constituições:

[...] é no Direito Constitucional que a teoria dos princípios ampliou o
seu raio de circunferência científica, ganhando mais vigor , latitude e
profundidade para desenvolver-se, pois seu campo, agora, é o
universo das constituições contemporâneas, é o estalão das normas
constitucionais, é o da explicitação conceitual e iluminação das
positivações normativas de realidades jurígenas mais vastas e
complexas, reflexos da estatuição jurídica do político [...] Agora, dela
se exige iluminação teórica sobre as grandes reflexões dogmáticas
encetadas a respeito da concretização normativa das constituições,
no que tange aos seus núcleos principiais [...]

Os Estados elegem alguns ou todos os princípios ético-jurídicos ou princípios
universais colocados à disposição no âmbito internacional. A eleição dos princípios
universais materializar-se-á nas Constituições dos Estados. Com isso ocorre a
concretização dos valores dos princípios universais tornando-os valores de uma
nação em específico (princípios constitucionais).
Seguem-se conceitos dos princípios constitucionais elaborados por alguns
autores.
Para Celso Antônio Bandeira de Mello322:

conjunto de elementos. Estes se inter-relacionam mediante regras. O autor explica que os elementos
desse sistema são as normas jurídicas e que o sistema jurídico é organizado por hierarquia e
exemplifica citando a Constituição da República como um sistema de normas jurídicas de hierarquia
superior.
318
Neste sentido ver p. 57 – 58 deste trabalho.
319
Neste sentido ver p. 56 – 57 deste trabalho.
320
NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana:
Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: Saraiva. 2002, p. 24.
321
ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais: elementos teóricos para
uma formulação dogmática constitucionalmente adequada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
p. 72.
322
a
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. 2 ed., rev. ampl. e

82

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema,
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre
diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério
para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a
lógica e racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a
tônica e lhe dá sentido harmônico.

Canotilho323 considera os princípios jurídicos fundamentais ou, princípios
constitucionais como sendo aqueles que “pertencem à ordem jurídica positiva e
constituem

um

importante

fundamento

para

a

interpretação,

integração,

conhecimento e aplicação do direito positivo.”
Segundo

Luís

Roberto

Barroso324,

os

princípios

constitucionais:

“...

consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem jurídica, irradiando-se
por todo o sistema. Eles indicam o ponto de partida e o caminho a ser percorridos”.
É possível afirmar que os princípios constitucionais possuem caráter
normativo, ou seja, um dever325. Ocupam o patamar estrutural e funcional mais alto
das Constituições, devendo ser observados e respeitados por todo o ordenamento
jurídico, inclusive pelas regras descritas na própria Constituição, conforme ensina
Celso Ribeiro Bastos 326:
Um princípio constitucional não pode ter sua magnitude de incidência
relativizada por mera regra, ainda que constitucional. Essa norma
deve estar em conformidade com os princípios, e não o contrário.
Quem tem precedência na organização dos comandos da
Constituição são os princípios, e não as regras. Esses preceitos,
muitas vezes, são vazios de significado mais abrangente,
respondendo de forma puntiforme, enquanto os princípios informam
o todo da Constituição, conferindo-lhe riqueza e coerência.

Luiz Antônio Rizzatto Nunes327 assevera que os princípios constitucionais:
a
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[...] são o ponto mais importante do sistema normativo. Eles são
verdadeiras vigas mestras, alicerces sobre os quais se constrói o
sistema jurídico.
Os princípios constitucionais dão estrutura e coesão ao edifício
jurídico...os princípios exercem função importantíssima dentro do
ordenamento jurídico-positivo, uma vez que orientam, condicionam e
iluminam a interpretação das normas jurídicas em geral. Os
princípios, por sua qualidade normativa especial, dão coesão ao
sistema jurídico, exercendo excepcionalmente fator aglutinante. (grifo
no original)

Celso Ribeiro Bastos328 entende que os princípios constitucionais são:

Aqueles que guardam os valores fundamentais da ordem jurídica.
Isso só é possível na medida em que estes não objetivam regular
situações específicas, mas sim desejam lançar a sua força sobre
todo o mundo jurídico. Alcançam os princípios essa meta à
proporção que perdem o seu caráter de precisão de conteúdo, isto é,
conforme vão perdendo densidade semântica, eles ascendem a uma
posição que lhes permite sobressair, pairando sobre uma área muito
mais ampla do que uma norma estabelecedora de preceitos.

Assim, os princípios constitucionais irão refletir e influenciar todo o sistema
jurídico. Os princípios constitucionais têm a importante função de estabelecer a
base, o alicerce e a estrutura de todo o sistema normativo, direcionando a
elaboração de leis constitucionais e infraconstitucionais e, ainda, percorrendo todo
ordenamento jurídico, prescrevendo que as normas (princípios e regras)
constitucionais e infraconstitucionais sejam consoantes seus mandamentos e que
toda interpretação tenha os princípios como fundamento a ser respeitado. Atuarão
como vertentes a serem seguidas tanto pelo legislador constitucional como pelo
intérprete, fazendo com que o ordenamento jurídico do Estado funcione como um
sistema de normas convergentes e harmônicas.
Segundo Canotilho329, os princípios constitucionais ainda atuam na limitação
do poder em relação ao que não deve ser feito e limitando o que deve ser feito pelo
poder estatal em sua prestação negativa.
Os princípios constitucionais apresentam três funções importantes para a
ordem jurídica, que foram indicadas por Paulo Bonavides330 e citadas por Ruy
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Samuel Espíndola331. A primeira função é a função fundamentadora. Nessa função
“as normas que se contrapõem aos núcleos de irradiação normativa assentados nos
princípios constitucionais, perderão sua validade...”. Essa função demonstra também
a

normatividade

dos

princípios.

A

segunda

função

apontada

por esses

doutrinadores332 e de grande importância neste estudo é a função interpretativa:

[...] os princípios cumprem o papel de orientarem as soluções
jurídicas a serem processadas diante dos casos submetidos à
apreciação do intérprete. São verdadeiros vetores de sentido jurídico
às demais normas, em face dos fatos e atos que exijam
compreensão normativa, Assim, cumprem função orientadora do
trabalho interpretativo, através dos núcleos de sentido deduzíveis
dos princípios jurídicos.

A terceira e última função exposta no estudo de Paulo Bonavides333 é a
função supletiva indicadora do preenchimento dos vazios jurídicos que surgirem.
De acordo com a doutrina clássica de José Afonso da Silva334, os princípios
constitucionais podem ser de dois tipos: políticos ou jurídicos.
A) Princípios políticos: são os princípios relativos à formação do Estado e que
por isso são decididos politicamente. “Manifestam-se como princípios constitucionais
fundamentais, positivados em normas-princípio”. Inclui-se nesse rol o princípio da
dignidade da pessoa humana. Exemplos: os princípios fundamentais dos arts. 1o ao
4o da Constituição da República de 1988.
330
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B) Princípios jurídicos: são princípios oriundos dos princípios fundamentais.
Segundo José Afonso da Silva335, “... são princípios constitucionais gerais
informadores da ordem jurídica...” e “... constituem desdobramentos (ou princípios
derivados) dos fundamentais...”, ou melhor, dos políticos supracitados. São
exemplos de desdobramento dos princípios fundamentais (arts. 1o ao 4o CF.): a
autonomia municipal e os princípios-garantia.
Luís

Roberto

Barroso336

adota

outra

classificação

de

princípios

constitucionais, dividindo-os em fundamentais, gerais e setoriais (ou especiais):
A) Princípios Fundamentais são aqueles que dependem de decisão política e
que servem para estruturar o Estado. Eles organizam o Estado politicamente.
Exemplos: República, democracia.
José Afonso da Silva337 e Luis Roberto Barroso338 concordam nesse ponto de
vista, discordando apenas da nomenclatura que aquele classifica como princípios
políticos e este como princípios fundamentais.
Luis Roberto Barroso339 divide os princípios jurídicos, descritos na
classificação de José Afonso da Silva340, em dois: Princípios Gerais e Princípios
Setoriais.
B) Princípios Gerais são aqueles que limitam o poder do Estado. Muito
embora sejam frutos dos princípios fundamentais, servem de garantia. Exemplos:
art. 5o II (princípio da legalidade); art. 18 (autonomia municipal).
C) Princípios Setoriais ou especiais são aqueles que não atingem toda a
Constituição, mas nos setores que alcançam são os superiores. Exemplos: art. 37
(princípio da moralidade); art. 37(princípio da impessoalidade).
Ruy Samuel Espíndola341 aponta o critério que levou Luis Roberto Barroso a
desenvolver essa classificação: critério estruturante (atribuído aos princípios
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fundamentais) e o critério funcional (atribuído aos princípios gerais e princípios
setoriais).
A Constituição de 1988 consagra princípios fundamentais (para José Afonso
da Silva princípios políticos) em seu artigo 1º, que dispõe:,
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituise em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição.

Tipologicamente analisando, todos os incisos possuem a mesma grandeza,
pois a doutrina ignora o fato de os fundamentos da soberania (I) e os da cidadania
(II) estarem elencados antes do fundamento da (III) dignidade da pessoa humana,
como se verá no próximo capítulo.
O princípio da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental no
ordenamento brasileiro é citado por vários doutrinadores, devido à sua importância.
Daniel Sarmento342 aponta a importância da positivação da dignidade da pessoa
humana: “...consagrado como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o,
inciso III, CF), e que costura e unifica todo sistema pátrio de direitos fundamentais.”.
Paulo Bonavides343, no prefácio da obra de Ingo Wolfgang, relata que
“nenhum princípio é mais valioso para compendiar a unidade material da
Constituição Federal do que o princípio da dignidade da pessoa humana.”
Em síntese: a Constituição da República de 1988 adotou vários direitos
elencados na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Na vigente Carta, os
princípios fundamentais, entre eles o princípio da dignidade da pessoa humana,
estão dispostos em seu início, porém desdobram-se e irradiam seus mandamentos
341

ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais: elementos teóricos para
uma formulação dogmática constitucionalmente adequada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
p. 142.
342
SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lúmen Júris,
2004. p. 110.
343
a
BONAVIDES, Paulo, escreve no prefácio da 1 ed. do livro Dignidade da Pessoa Humana e
a
Direitos Fundamentais na Constiuição de 1988, de Ingo Wolfgang Sarlet. 5 ed., rev. e atual. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p 16.

87
por toda a sua extensão. Servem eles como fundamento para interpretação pelo
aplicador do direito e são base de todo o sistema normativo brasileiro.
É sob essa ótica que se coloca o princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana na Constituição de 1988, como se verá a seguir.

2.2 O princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição de
1988
Até o presente momento foram examinadas as características dos princípios,
sua noção e a forma em que se encontram positivadas na Constituição da
República. O foco desse capítulo é o exame do princípio da dignidade da pessoa
humana na Constituição Federal.
As atrocidades ocorridas na metade do século XX indicaram a necessidade
de humanização e de alterações nos sistemas de leis que se mostraram ineficientes
para proteção da humanidade.
Ana Paula de Barcellos344 comenta o formato das Constituições posteriores à
Segunda Guerra e a necessidade da inclusão de valores como a dignidade humana
e a justiça nas Constituições no pós-Segunda Guerra:

[...] foi a introdução nos textos de cláusulas, juridicamente
obrigatórias para toda e qualquer maioria de plantão, veiculando de
forma expressa a decisão política do constituinte (i) por determinados
valores fundamentais orientadores da organização política e (ii), em
maior ou menor extensão, por certos limites, formas e objetivos
dirigidos à atuação política do novo Estado, com a finalidade de
promover a realização desses valores....Sob a forma de princípios,
os valores passaram a ser as idéias centrais das Cartas
constitucionais [...].

Situando-se no tempo, é fato notório que em 1985 foi eleito Presidente da
República do Brasil, pelo voto indireto, Tancredo Neves, que faleceu as vésperas de
tomar posse, assumindo, então, o vice-presidente José Sarney.
No que se refere ao processo de elaboração do texto da vigente Constituição
da República, foi por meio da Emenda Constitucional 26/85, que se convocou a
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Assembléia Constituinte que promulgou a nova Carta, às 16 horas do dia 05 de
outubro de 1988.
O país deixava para trás um período de 20 anos de ditadura, com os direitos
opressos, sendo que parte dos membros da então Assembléia Constituinte havia
sido exilada pelo governo militar. Todo esse contexto, juntamente com a nova
tendência principiológica que já dominava o direito constitucional, refletiu-se na
Constituição de 1988, que foi chamada de Constituição Cidadã, por assegurar, de
maneira clara, os direitos dos cidadãos, positivando-se grande parte daqueles
direitos que haviam sido suprimidos ou afetados pela ditadura. Isso fica demonstrado
com a consagração de princípios, direitos e garantias fundamentais na Constituição.
O princípio da dignidade da pessoa nunca havia constado explicitamente em
constituições brasileiras, sendo positivado pela primeira vez na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, como Princípio Fundamental.
Ocupando o mais alto patamar estrutural e funcional da Constituição, o
princípio da dignidade da pessoa humana, apontado pelo poder constituinte
originário como um dos princípios mais importantes da Constituição, insere-se nos
Princípios Fundamentais, no artigo 1º, inciso III, que reza:
Título I: Dos Princípios Fundamentais: Art. 1o A República Federativa
do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito
e tem como fundamentos: [...] a dignidade da pessoa humana; os
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição. (grifo nosso)

Quanto à localização do princípio da dignidade da pessoa humana na
Constituição, precedem-no os princípios fundamentais da soberania e da cidadania.
De acordo com Anna Candida da Cunha Ferraz345, esse fato não indica uma ordem
de importância maior de um princípio em relação ao outro, pois todos são princípios
fundamentais. Nesse sentido, Celso Antônio Pacheco Fiorillo346 refere-se ao fato de
o princípio da dignidade da pessoa humana ser tão importante quanto o princípio
345
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fundamental da livre iniciativa, devendo os dois ser harmonizados e, em caso de
conflitos, há de haver uma ponderação entre ambos.
Na ótica desta dissertação, o princípio da dignidade da pessoa humana está
no mesmo patamar hierárquico dos outros princípios fundamentais (a soberania; a
cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; o pluralismo político),
porém sua função constitucional é mais abrangente do que a dos demais princípios
fundamentais.
O princípio da dignidade da pessoa humana tem sua fundamentalidade
expressa no artigo 1o, inciso III, mas se apresenta em outros diversos dispositivos
constitucionais. Ana Paula de Barcellos347 aduz:

O sistema constitucional introduzido pela Carta de 1988 sobre a
dignidade é bastante complexo, tanto porque especialmente disperso
ao longo de todo texto, como também porque a Constituição,
partindo do princípio mais fundamental exposto no art. 1o, III, (“A
República Federativa do Brasil (...) tem como fundamentos: (...) III –
a dignidade da pessoa humana;”), vai utilizar na construção desse
quadro temático várias modalidades de enunciados normativos, a
saber: princípios, subprincípios de váriados níveis de determinação e
regras. (grifos no original)

Ela348 exemplifica outros dispositivos constitucionais relacionados ao princípio
da dignidade da pessoa humana, como o artigo 170, caput; artigo 226, parágrafo 7o,
que carregam em seu enunciado o termo “princípio da dignidade da pessoa”. No
artigo 3o, III e 23, X, surge novamente a indicação da dignidade da pessoa de forma
menos explícita do que as demonstradas anteriormente. Carlos Roberto Siqueira
Castro349 também indica outros artigos que postulam a dignidade da pessoa
humana, como o artigo 227, que relaciona a dignidade à família, à sociedade, à
criança e ao adolescente, o artigo 230, que ampara as pessoas idosas. Esse mesmo
autor350 define a dignidade da pessoa humana na Constituição, como constituindo:
“...um direito prolífero por excelência, tendo gerado nas últimas décadas várias
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famílias de novos direitos que angariaram o status de fundamentalidade
constitucional”. Assim, a exigência de uma interpretação constitucional sistemática,
como veremos no próximo capítulo, é cada vez maior.
Resta evidente que a dignidade da pessoa humana está elencada na
Constituição como fundamento do Estado Democrático de Direito da República
Federativa do Brasil, em forma de princípio, gerando efeitos por todo o ordenamento
jurídico.
José Afonso da Silva351 explica o princípio da dignidade da pessoa humana
como fundamento e como se propaga por toda a Constituição:
Se é fundamento é porque constitui num valor supremo, num valor
fundante da República, da Federação, do País, da Democracia e do
Direito. Portanto, não é apenas um princípio da ordem jurídica, mas o
é também da ordem política, social, econômica e cultural. Daí sua
natureza de valor supremo, porque está na base de toda a vida
nacional. (grifo no original)

Essa integração do princípio da dignidade da pessoa humana com outros
mandamentos constitucionais também é demonstrada, no título VIII, da ordem
econômica, descrito por Eros Grau352 como sendo “um fundamento da República
Federativa do Brasil (art. 1o, III) e como fim da ordem econômica [...]”. O autor353
complementa: “ [...] o exercício de qualquer parcela da atividade econômica de modo
não adequado àquela promoção expressará violação do princípio”.
José Afonso da Silva354 descreve o dever de concretização de diversas
normas constitucionais difundidas em todo texto, para concretização do princípio da
dignidade da pessoa humana:
[...] decorre que a ordem econômica há de ter por fim assegurar a
todos a existência digna (art. 170), a ordem social visará a realização
da justiça social (art. 193), a educação o desenvolvimento da pessoa
e seu preparo para o exercício da cidadania (art. 205) etc., não como
meros enunciados formais, mas como indicadores do conteúdo
eficaz da dignidade da pessoa humana.
351
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Oscar Vilhena Vieira355 escreve que o princípio da dignidade da pessoa
humana na Constituição está associado:

[...] a um grande conjunto de condições ligadas à existência humana,
a começar pela própria vida, passando pela integridade física e
psíquica, integridade moral, liberdade, condições materiais de bemestar etc. Nesse sentido, a realização da dignidade humana está
vinculada à realização de outros direitos fundamentais – estes, sim
expressamente consagrados pela Constituição de 1988.

Seguindo as mencionadas lições, percebe-se que dentro da nossa
Constituição da República não se pode tratar a dignidade da pessoa humana de
forma isolada, levando-se em consideração apenas o artigo 1o, inciso III.
A objetivo do princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição, de
acordo com Ana Paula de Barcellos356, é o de que as pessoas tenham uma vida
digna. Oscar Vilhena Vieira357 faz menção aos direitos fundamentais positivados na
nossa Constituição – direitos concretizadores do princípio da dignidade da pessoa
humana - para expressar que o legislador objetivou proibir: “...que a vida seja extinta
ou que seja submetida a padrões inadmissíveis, da perspectiva do que se
compreenda por vida digna.”.
Oscar Vilhena Vieira358 entende que a dignidade da pessoa humana
positivada na Constituição possui um caráter “multidimensional”359. E essa
multidimensionalidade, também mencionada anteriormente por Ingo Wolfgang360,
que divide a dignidade da pessoa humana em dimensões ou núcleos: a dignidade
da pessoa humana em sua dimensão ou núcleo intrínseco (individual e social) e em
sua dimensão ou núcleo extrínseco (material).

355
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José Afonso da Silva361 aponta qual a dimensão, a vertente, seguida pela
Constituição brasileira. Conforme expõe o autor, a Constituição tutela a dignidade da
pessoa humana em sua dimensão intrínseca individual ou natural362, exemplificando
essa proteção com a tutela da liberdade. Relata ainda outra dimensão tutelada
constitucionalmente: é a dimensão extrínseca363 (material). Nessa dimensão, o autor
descreve ser impossível ter uma vida digna diante de desigualdades econômicas e
sociais, associando assim a dignidade da pessoa humana aos diversos enunciados
constitucionais, como o da ordem social e econômica364.
Conforme defendido pelo autor supracitado, há o princípio da dignidade da
pessoa humana tutelada, em seu aspecto intrínseco individual, no artigo 5o, que
trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Já a dimensão extrínseca está
relacionada ao mínimo existencial material, conforme visto quando se tratou dos
direitos fundamentais365, que, de acordo com a doutrina majoritária, tem seu núcleo
no artigo 6o366, apesar de não haver um consenso sobre quais direitos integram essa
dimensão extrínseca.
Assim, até então, este texto lidou com a positivação do princípio da dignidade
da pessoa humana na Constituição da República, a noção sobre algumas normas
necessárias para concretização desse princípio e quais as dimensões da dignidade
da pessoa humana que a Constituição determina que sejam materializadas para que
ela seja efetivada.
Ingo Wolfgang Sarlet367 registra que: “o Constituinte de 1988 preferiu não
incluir a dignidade da pessoa humana no rol dos direitos e garantias fundamentais,
guindando-a, pela primeira vez – consoante já reiteradamente frisado – à condição
de princípio (e valor) fundamental (artigo 1o, inciso III)”.
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O estudo do princípio da dignidade da pessoa humana dentro da Constituição
não poderá ocorrer se não forem levadas em consideração as características
principiológicas. Nesse sentido Ana Paula de Barcellos368:

[...] os princípios são normas jurídicas, devem pretender produzir
determinados efeitos concretos que haverão de ser garantidos
coativamente pela ordem jurídica. [...] Imperativa significa que o
efeito por ele pretendido deverá ser imposto coativamente pela
ordem jurídica caso não se realize espontaneamente [...]

Assim, percebe-se que a realização imperativa do princípio da dignidade da
pessoa humana deverá ocorrer conforme a noção, características e seus
desdobramentos.
Daniel Sarmento369 adverte que: “[...] apesar do caráter compromissório da
Constituição, decorrente da tal base social pluralista, ela é toda perpassada pela
preocupação com a tutela da pessoa humana”. Nesse sentido, o princípio da
dignidade da pessoa humana posto na Constituição como fundamental deverá ser
aplicado em seu caráter prima facie370, ou seja, de imediato, automaticamente como
uma exigência de realização. Para Daniel Sarmento371, o princípio da dignidade da
pessoa humana exerce a: “primazia da pessoa humana sobre o Estado. A
consagração do princípio importa no reconhecimento de que a pessoa é o fim, e o
Estado não mais do que um meio para garantia e promoção dos seus direitos
fundamentais”. Assim, toda leitura jurídica deverá levar em consideração o princípio
da dignidade a pessoa humana.
Com isso, além da sua aplicação imediata, o princípio ora em questão, sendo
fundamento de toda ordem jurídica, será aplicado em sua maior possibilidade com o
maior grau de concretização possível, de acordo com o seu poder de otimização,372
podendo ser limitado apenas jurídica e faticamente.
A referência feita ao princípio da dignidade da pessoa humana, no parágrafo
anterior, não permite que ele prevaleça automaticamente sobre outros princípios em
368
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caso de colisão. De acordo com Ricardo Lobo Torres373, havendo colisão entre
princípios fundamentais, apesar de toda a importância estruturante do princípio da
dignidade da pessoa humana e sua força fundamentadora, deverá ocorrer a
ponderação374, com o sopesamento de valores para solucionar o conflito.
Existem outras considerações a serem feitas nesse estudo. A primeira está no
fato de que o princípio fundamental ora em questão não poder ser extinto e não
poder ser minimizado pelo legislador derivado. A Constituição o protege como sendo
cláusula pétrea (artigo 60, parágrafo 4o), e, conforme Manoel Gonçalves Ferreira
Filho375 ensina, não pode ser abolido pelo poder constituinte derivado. Esse fato
atribui estabilidade ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Nesse
sentido, Anna Candida da Cunha Ferraz confirma376 a proteção aos direitos
consagrados na Constituição, e, conseqüentemente aos princípios:

[...] além da proteção naturalmente decorrente da inserção dos
direitos fundamentais na Lei Fundamental, dotada de supremacia
constitucional, a Constituição brasileira impede reforma do texto
constitucional para abolir direitos originariamente consagrados.

A segunda consideração está no fato de que todos os cidadãos, brasileiros ou
estrangeiros, qualquer partido ou corrente política do Poder Legislativo, Executivo e
Judiciário estarão subordinados aos princípios fundamentais, pois esses vinculam o
Estado. A positivação do princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição
gera obrigação estatal, seja de forma negativa ou positiva.377
Então, pode-se concluir que o princípio da dignidade da pessoa humana
corresponde à base do Estado. É um bem jurídico de primeira grandeza, uma norma
de valor amplo e aberto, embasadora, irradiante, informativa, expressa na
Constituição, e que gera reflexos em sentido constitucional e infraconstitucional, cuja
aplicação funciona de acordo com as características principiológicas.
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Apesar de ter sua positivação principal no artigo 1o, , inciso III, da Constituição
da República, encontra-se, conforme visto anteriormente, disposto também em
vários artigos ora de forma implícita, ora explícita no texto da Carta Maior. Não pode
ser observado de forma isolada e sim de maneira sistêmica, como um princípio
fundamental propagador, portador de um conjunto de regras e subprincípios
concretizadores da dignidade humana.
Qualquer violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, seja em seu
aspecto intrínseco ou extrínseco, ensejará àquele que teve sua dignidade atingida
exigir do Estado uma prestação positiva378, mesmo que essa prestação ocorra
contra o próprio Estado.
Devido à abrangência do princípio ora em questão, e por não haver um
consenso em relação a todos os direitos fundamentais para que se tenha uma vida
digna, deve-se propugnar para que não ocorra excesso de valores atribuídos ao
princípio da dignidade da pessoa humana, tornando-o um fundamento para todos e
quaisquer pedidos.
Ao positivar a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental, o
legislador originário atribuiu a função de indicação do caminho a ser percorrido, em
última análise, ao Poder Judiciário. É o que se verá no capítulo relativo à
jurisprudência.

378

Neste sentido ver p. 36 – 37 deste trabalho.
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III - A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL

Versa este capítulo sobre algumas decisões do Supremo Tribunal Federal,
consideradas paradigmáticas para o exame do tema deste trabalho.

1. Interpretação Constitucional

A norma constitucional possui características próprias que influenciam em sua
interpretação, por isso é preciso que se teçam breves apontamentos sobre a
Constituição, antes que se analise a jurisprudência.
De acordo com José Afonso da Silva379, a Constituição do Estado é:

[...] considerada sua lei fundamental, seria então, a organização dos
seus elementos essenciais: um sistema de normas jurídicas, escritas
ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu
governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o
estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos
fundamentais do homem e as respectivas garantias, Em síntese, a
constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos
constitutivos do Estado. (grifos no original)

A lei Constitucional é a base jurídica de um Estado. O sistema jurídico
brasileiro é hierárquico, e a Constituição, a maior lei dentro de seu sistema jurídico,
ocupando o topo da pirâmide do ordenamento jurídico. Essa lei prescreve toda
estrutura de um Estado, disciplina assuntos de cunho social, político, estrutural, e
possui, ainda, características próprias.
De início, um breve apontamento sobre o conteúdo da Constituição. A lição é
de Luís Roberto Barroso380:

[...] o ponto de partida do intérprete há que ser sempre os princípios
constitucionais [...] A atividade da interpretação da Constituição deve
começar pela identificação do princípio maior que rege o tema a ser
379
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SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30 ed., rev. e atual. até a
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apreciado, descendo do mais genérico ao mais específico, até
chegar a formulação da regra concreta que vai reger a especial.

Canotilho381 entende esse sistema de normas e princípios como “um sistema
aberto”. Essa atribuição de sistema aberto decorre de os valores serem expressos
por meio de princípios.
Já se disse aqui que tanto as regras quanto os princípios estão no mesmo
patamar hierárquico. Para Luís Roberto Barroso382: “...não há, é certo, entre umas e
outras, hierarquia em sentido normativo, por isso, pelo princípio da unidade da
Constituição, todas as normas constitucionais encontram-se no mesmo plano”.
Apesar de as normas constitucionais (regras e princípios) estarem no mesmo plano,
suas funções são diferentes, enquanto os princípios são funcionalmente superiores.
Canotilho383 considera os princípios jurídicos fundamentais – ou princípios
constitucionais – como sendo aqueles que “pertencem à ordem jurídica positiva e
constituem

um

importante

fundamento

para

a

interpretação,

integração,

conhecimento e aplicação do direito positivo.”
Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos384 dissertam sobre a eficácia
interpretativa dentro da Constituição, referindo-se aos princípios constitucionais: “[...]
embora eles não disponham de superioridade hierárquica sobre as demais normas
constitucionais, é possível reconhecer – lhes uma ascendência axiológica sobre o
texto constitucional em geral, até mesmo dar unidade e harmonia ao sistema.”
Nesse sentido, o princípio da dignidade da pessoa humana se faz presente
na interpretação constitucional. José Afonso da Silva385 declara que: “A Constituição,
reconhecendo a sua existência e sua eminência, transformou-a num valor supremo
da ordem jurídica [...]”.

381

a

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5 ed.,
Coimbra:Livraria Almedina, S.d. p. 1146
382
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 141 – 142.
383
a
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5 ed.,
Coimbra: Livraria Almedina, s.d. p. 1149.
384
BARROSO, Luís Roberto Barroso; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história. A nova
interpretação Constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: BARROSO, Luís
Roberto. A Nova Interpretação Constitucional: Ponderação, Direitos Fundamentais e Relações
a
Privadas. 3 ed., Revista. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 368. Nesse sentido o autor cita: SILVA,
José Afonso da, Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998,
pp. 157 ss.; e BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição, cit., pp. 141 ss.
385
SILVA, José Afonso da, A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia.
SILVA, Carlos Medeiros; Caio Tácito. Revista de direito administrativo. Periódicos, Vol. 212.
Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: Renovar, abril/junho 1998. p. 91.

98
Sobre a aplicação desse princípio e diante de tal importância, Anna Candida
da Cunha Ferraz386 explana:
[...] preordena a compreensão e a interpretação dos direitos sediados
no núcleo central da Constituição (Título II), a organização dos
poderes e do Estado e, particularmente, a atuação dos poderes na
conformação legislativa dos direitos, quando necessária ou possível,
e na aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais
consagradoras, limitadoras ou restritivas de direitos, seja pelo Poder
Executivo no exercício da administração e do estabelecimento de
políticas públicas, seja pelo Poder Judiciário, no exercício especial de
guarda da Constituição e da jurisdição constitucional das liberdades.

Conforme

as

mencionadas

funções

de

ordenação,

compreensão

e

interpretação, corrobora Eduardo Carlos Bianca Bittar387, asseverando que se trata
de: “ [...] princípio hermenêutico, especial em função de sua topografia textual, para
todos os direitos humanos e demais direitos do texto constitucional [...]”. O autor388
vai além ao identificá-lo como uma norma semântica que deve:

[...] ser lida e interpretada ao lado das demais previsões
constitucionais e infraconstitucionais, que lhe dão a feição mais
específica para discussão de cada matéria. Lê – se este princípio ao
lado da norma de direito positivo que se quer aplicar ao caso
concreto, e é do balanço e do equilíbrio do princípio com a norma
positiva que surge a conjugação suficiente para avaliação do caso
concreto.

Ante a citação acima, observa-se a necessidade da presença do princípio da
dignidade da pessoa humana na interpretação das normas positivadas, buscando
assim o “balanço” e “equilíbrio”, ou seja, a melhor aplicação das normas positivadas
de acordo com o referido princípio.
Nesse sentido, Luiz Antônio Rizzatto Nunes389 alerta que: “ [...] não pode o
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana ser desconsiderado em nenhum ato de
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interpretação, aplicação ou criação de normas jurídicas.” (grifo no original). Com
isso, não poderá ocorrer interpretação sem a observação desse princípio.
No entanto, apesar da presença e consideração do princípio da dignidade da
pessoa humana ser necessário na interpretação, não poderão ser descartadas as
características principiológicas.390
Percebe-se

que

a dignidade

da

pessoa

humana

tem

um

caráter

multidimensional391 e o princípio da dignidade da pessoa humana positivado na
Constituição, no artigo 1o, inciso III, irradia-se por todo o texto da Carta. Diante disso,
torna-se necessário o estudo da interpretação; antes disso, porém, carece trazer à
baila algum esclarecimento acerca do significado do termo “hermenêutica”.
A hermenêutica é um gênero que engloba todas as técnicas utilizadas para
obtenção do resultado da interpretação.
Carlos Maximiliano392 explica o objeto da hermenêutica393 jurídica como
sendo: “o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o
sentido e o alcance das expressões do Direito”. Afirma, ainda, que:
Esta se aproveita das conclusões da Filosofia Jurídica; com o auxílio
dela fixa novos processos de interpretação; enfeixa-os num sistema,
e, assim areja com um sopro de saudável modernismo a arte,
rejuvenescendo-a, aperfeiçoando-a, de modo que se conserve à
altura do seu século, como elemento de progresso [...]. (grifo do
original)

A hermenêutica é um sistema dentro do qual se inserem instrumentos para
obtenção dos resultados que a interpretação necessita para alcançar seus objetivos.
Conforme surgem modificações e/ou modernizações nos ordenamentos, inserem-se
na hermenêutica novas ferramentas a serem utilizadas na interpretação.
Toda vez que há a interpretação, utiliza-se a hermenêutica. Segundo Carlos
Maximiliano394, a hermenêutica determina os princípios que irão servir de pilares
interpretativos.
390
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A interpretação está presente na vida dos seres humanos de maneira
constante. Tudo que ocorre no dia-a-dia das pessoas carece de interpretações.
Quando se ouve, interpreta-se; quando se enxerga, interpreta-se a situação vista;
quando se lê, por mais simples que seja o texto, interpreta-se. Desde o momento em
que os sentidos humanos são aguçados, fazem-se interpretações. Citando Caldara,
Carlos Maximiliano395 enfatiza que: “[...] tudo se interpreta; inclusive o silêncio”.
Diante disso, torna-se mais que evidente a importância da interpretação na vida das
pessoas.
Anna Candida da Cunha Ferraz entende o “interpretar” como396:

[...] consiste em atribuir significado a coisas, sinais, fatos ou
acontecimentos; quer dizer desentranhar o sentido de uma
expressão397, explicar ou aclarar o sentido de coisas, fatos, sinais,
acontecimentos; dar o significado do vocábulo, atitude ou gesto;
reproduzir, por outras palavras, um pensamento exteriorizado.

Paulo Nader398 considera que:

Interpretar é o ato de explicar o sentido de alguma coisa; é revelar o
significado de uma expressão verbal, artística ou constituída por um
objeto, atitude ou gesto...para isto o ser humano lança mão de
diversos recurso, analisa os elementos, utiliza-se de conhecimento
da lógica, psicologia e, muitas vezes, de conceitos técnicos, a fim de
penetrar no âmago das coisas e identificar a mensagem contida.
(grifo no original)

No mundo jurídico não é diferente. A regra – toda norma deve ser objeto de
interpretação – é seguida. Historia Paulo Nader399 que antigamente muitos
doutrinadores pregavam que uma lei clara não necessitava de interpretação, em
conformidade com o princípio in claris cessat interpretatio - a lei clara dispensava
interpretação -, essa posição, todavia, estava equivocada, pois para saber se uma lei
395
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é ou não é clara, precisar-se-ia saber se ela já foi interpretada. Todas as leis devem
ser interpretadas, desde a mais óbvia até a mais complexa.
De Plácido e Silva400 conceitua a interpretação jurídica como sendo: “Do latim
interpretatio, do verbo interpretare (explicar, traduzir, comentar, esclarecer), é
compreendido, na acepção jurídica, como a tradução do sentido ou do pensamento,
que está contido na lei, na decisão, no ato ou no contrato”.
Interpretar juridicamente, segundo Maria Helena Diniz401 consiste na: “[...]
Descoberta do sentido e alcance da norma jurídica, procurando a significação dos
conceitos jurídicos”.
Paulo Nader402 concorda com essa afirmação ao admitir que:

Fixar o sentido de uma norma jurídica é descobrir a sua finalidade, é
pôr a descoberto os valores consagrados pelo legislador, aquilo que
teve por mira proteger. Fixar o alcance é demarcar o campo de
incidência da norma jurídica, é conhecer os fatos sociais e em que
circunstâncias a norma jurídica tem aplicação.”, sendo que, o sentido
equivaleria a finalidade da lei e alcance equivaleria a incidência da
norma nos casos concretos.

Endossa Carlos Maximiliano403: “...para enquadrar um caso concreto em a
norma jurídica adequada”, ou seja, para ocorrer a aplicação de uma lei, o primeiro
passo é interpretá-la para verificar o seu cabimento ao caso.
Por meio de um pensamento lógico, fica evidente que a interpretação da lei
deve ter início antes da sua aplicação e sua execução.
Como é sabido, a Constituição da República é a Lei Suprema do Estado. Sua
interpretação, de acordo com Luís Roberto Barroso404, deve ter início pelos
princípios constitucionais, identificando o maior princípio relativo ao tema apreciado
e descendo até a regra que deverá ser aplicada.
Por meio da interpretação constitucional, Luís Roberto Barroso405 ensina que
o Poder Judiciário irá realizar o controle de constitucionalidade, ou seja, verificará se
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há incompatibilidade da norma infraconstitucional em relação à Constituição e
realizar a aplicação da norma constitucional.
A interpretação constitucional utiliza-se das ferramentas hermenêuticas da
interpretação tradicional e de princípios de interpretação puramente constitucionais,
devido à formação do seu texto constitucional. Sobre isso, Anna Candida da Cunha
Ferraz406 elucida:

Os métodos de interpretação constitucional, descritos pela doutrina,
são, em regra, os métodos aplicados às normas jurídicas em geral,
revestidos, porém, das peculiariedades que derivam dos atributos
específicos da matéria constitucional, consubstanciada e
concretizada na norma constitucional, que se distingue das demais
normas jurídicas pela forma, conteúdo e estrutura lógica.

A diversidade dos aspectos constitucionais e a necessidade de novos
procedimentos são mencionados por Uadi Lammêgo Bulos407:

Para alguns, a interpretação constitucional é uma espécie do gênero
interpretação jurídica, resguardadas certas pecularidades que a
distinguem de outros meios interpretativos [...] Argumentam que a
interpretação constitucional deve levar em conta algumas notas
específicas, como a supremacia e a rigidez da Constituição, as
particularidades do ordenamento jurídico, a matéria, a forma e a
estrutura hierárquica das normas....
...Verbera-se, também, que a interpretação da Constituição revestese de notas típicas, as quais lhe fornecem uma configuração,
notadamente específica, quais sejam: a inicialidade (inerente à
formação originária do ordenamento jurídico, em grau de
superioridade hierárquica); o conteúdo marcadamente político (por
ser a Constituição o estatuto jurídico do político, na visão de Gomes
Canotilho); a estrutura da linguagem (caracterizada pela síntese e
coloquialidade); a predominância das normas de estrutura ou
organização, isto é, daquelas que regulamentam a criação de outras.

Canotilho408

comenta

a

importância

dos

métodos

de

interpretação

constitucional:

A elaboração (indutiva) de um catálogo de tópicos relevantes para a
interpretação constitucional está relacionada com a necessidade
406
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sentida pela doutrina e práxis jurídicas de encontrar princípios
tópicos auxiliares da tarefa interpretativa [...] (grifo no original)

Virgílio Afonso da Silva409 explana quanto aos métodos utilizados na
interpretação constitucional. O autor demonstra a divisão existente da interpretação
entre os métodos arcaico e moderno de interpretação. O método arcaico seria o
tradicional método de interpretação. Virgilio Afonso da Silva descreve o moderno
assim:

Moderno é condenar os métodos tradicionais e dizer que eles, por
terem caráter exclusivamente privatista, não são ferramentas
adequadas para a interpretação da constituição. Ser moderno é, em
suma, falar em métodos e princípios de interpretação exclusivamente
constitucional. (grifos no original)

O autor esclarece que os métodos tradicionais (ditos arcaicos) não são
descartados, pois as normas constitucionais nunca deixaram de ser normas. Desse
modo, os métodos tradicionais de interpretação devem ser utilizados juntamente
com os métodos de interpretação constitucionais (ditos modernos).
Luís Roberto Barroso410 aponta alguns aspectos da interpretação tradicional.
Essa doutrina é considerada clássica por ser utilizada na interpretação de todas as
normas, independentemente de hierarquia.
Na análise da interpretação devem ser levados em consideração alguns
fatores como: o sentido da lei é fornecido pela lei ou pelo legislador; a forma que a
lei foi interpretada para alcançar o resultado; e quais processos, elementos ou
métodos utilizados para interpretação.
Quanto ao sentido da lei, Paulo Nader411 informa que pode ser objetivo ou
subjetivo. É objetivo (mens legis) aquele no qual, ao interpretar a lei, o intérprete
deve buscar a vontade, a intenção da lei, enquanto que subjetivo (mens legislatoris)
é aquele que leva em consideração a vontade do legislador, justificando seu
subjetivismo.

409

SILVA, Virgílio Afonso. Interpretação Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 116.
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 107 - 137.
411
NADER, Paulo.Introdução ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 263.
410

104
Para Luís Roberto Barroso412, a maioria da doutrina definiu que entre o
subjetivismo da vontade do legislador e o objetivismo da vontade da lei, deve
prevalecer a vontade da lei. Essa posição é endossada por esta dissertação devido
à segurança jurídica.
O resultado da interpretação pode ser declarativo, extensivo ou restritivo.
Francesco Ferrara413 esclarece que o resultado da interpretação será
declarativo quando o texto de lei (método gramatical) estiver em conformidade –
congruência - com o sistema lógico (método sistemático), havendo a possibilidade
da declaração do seu alcance.
O resultado extensivo é aquele no qual o texto da lei expressa menos do que
gostaria, isto é, o legislador diz menos do que gostaria de dizer, cumprindo ao
intérprete fazer uma interpretação que vá além da letra da lei.
Por fim, o resultado restritivo é o inverso do extensivo, ou seja, o legislador
elaborou uma lei geral, quando pretendia ter elaborado uma lei mais específica.
Diante disso, o intérprete deverá fazer uma interpretação restritiva da lei.
Francesco Ferrara414 expõe que: “Para apreender o sentido da lei, a
interpretação socorre-se de vários meios.” Manoel Gonçalves Ferreira Filho415
descreve esses meios como sendo:

[...] procedimentos destinados a realizar a identificação entre o
sentido do enunciado normativo visto pelo legislador (o emitente do
enunciado) e pelo destinatário. Na verdade, eles servem para que
este, o destinatário, encontre a norma (o sentido do enunciado) que
editou o legislador.

Os meios – métodos - citados acima são: o gramatical, o sistemático, o
teleológico e o histórico.
Carlos Maximiliano416 dispõe que: “O processo gramatical, sobre ser o menos
compatível com o progresso, é o mais antigo”. Para Luís Roberto Barroso417: “a
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interpretação gramatical é o momento inicial do processo interpretativo”. É a
interpretação que leva em consideração o texto da lei. Uadi Lammêgo
Bulos418completa: “...examina-se cada termo normativo, observando a pontuação, a
etimologia e a colocação das palavras”. Geralmente esse método requer a utilização
de outros, pois somente com a interpretação do texto, a lei não alcança o significado
pleno da norma.
Pelo método sistemático de interpretação, conforme Luis Roberto Barroso419,
a norma deve ser vista dentro de um conjunto de normas integradas, inserida em um
sistema jurídico, sendo impossível sua interpretação de forma isolada. Devem ser
levadas em consideração a norma e suas ligações como um todo normativo. Carlos
Maximiliano420 exemplifica esse método como se fosse um corpo, composto por
órgãos que, apesar da independência de cada órgão, devem ser vistos dentro de um
sistema (corpo), pois só assim terá um bom funcionamento.
Esse método é muito importante para interpretação do princípio da dignidade
da pessoa humana, pois esse princípio é interligado a diversos outros dispositivos
constitucionais que devem ser obedecidos para que ocorra a sua concretização.
Carlos Roberto Siqueira Castro421 argumenta que o princípio da dignidade da
pessoa humana tem gerado “várias famílias de novos direitos que angariam o status
de fundamentalidade constitucional”. Diante disso, para esse princípio o intérprete
deverá se utilizar do método sistemático.
O método teleológico é um processo interpretativo que visa a busca da
finalidade da norma. Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho422, esse método:
“esforça-se, essencialmente, por descobrir o valor que inspira a norma, não o motivo
da norma, que pode ser mesquinho (p. ex., criar embaraços ao governo) ou
irrelevante.” É a busca da razão da existência da norma – sua intenção – para
assim poder interpretá-la.
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O método histórico, como a própria expressão leva a imaginar, é o processo
que investiga o momento histórico da criação da lei. De acordo com Luís Roberto
Barroso423, ele busca a “occasio legis, isto é, da circunstância histórica que gerou o
nascimento da lei”. É o retorno ao passado em busca da vontade do legislador
naquele determinado momento histórico.
Apontamentos importantes devem ser feitos em relação à aplicação dos
métodos interpretativos.
Luís Roberto Barroso424 mostra que os métodos não possuem hierarquia
entre eles, mas utilizam-se de critérios objetivos e subjetivos. Enquanto os métodos
sistemático e teleológico são métodos objetivos, o método histórico é subjetivo. Essa
diferenciação entre métodos objetivos e subjetivos influencia na sua aplicação, pois
aqueles têm prioridade em relação a estes.
Em resumo: os métodos a serem aplicados na interpretação podem ser o
gramatical, o método sistemático e o teleológico. Na hipótese de ainda não ter sido
obtido o alcance e significado, é possível a utilização do método histórico.
Observação deve ser feita em relação aos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário. Os Poderes interpretam a Constituição no âmbito de suas competências,
ou seja, buscam o alcance da lei para terem ciência de suas atribuições.
No entender de Paulo Nader425, as fontes de interpretação autêntica,
doutrinárias e jurisprudencial relacionam-se aos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário:
Também denominada legislativa, a interpretação autêntica é a que
emana do próprio órgão competente para a edição do ato
interpretado.[...] A interpretação se diz doutrinária quando localizada
em obras científicas [...] Já a interpretação judicial ou jurisprudencial
é a de autoridade de juízes e tribunais.” (grifos no original)

Além dos métodos de interpretação tradicional, a doutrina426 indica novos
métodos de interpretação constitucional. E eles merecem um breve exame.
Canotilho427 descreve-os como: jurídico (ou hemenêutico clássico); tópicoproblemático; hermenêutico – concretizador; científico – espiritual (método
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valorativo, sociológico), a metódica jurídica normativo – estruturante; a interpretação
comparativa.
No método de interpretação jurídico (hermenêutico clássico), de acordo com
Marcelo Novelino428, que se baseia em Esnest Forsthoff, a Constituição da
República é uma lei, e como tal, deve ser interpretada pelos métodos tradicionais:
método gramatical, método lógico, método sistemático e método histórico.
No método tópico – problemático - de interpretação, o intérprete busca os
melhores argumentos constitucionais na aplicação a determinados problemas.
Marcelo Novelino429 esclarece: “O método tem como ponto de partida a
compreensão prévia do problema e da Constituição e como ponto de apoio o
consenso ou o senso comum, os quais são revelados, e.g., pela doutrina dominante
ou pela jurisprudência pacífica.” (grifo no original). Esse método identifica o problema
e a solução via constitucional; em um segundo momento busca-se na doutrina e na
jurisprudência as melhores soluções.
O método hermenêutico – concretizador, de acordo com Marcelo Novelino430,
indica que a interpretação está atrelada à aplicação. A norma constitucional é para
todos e tem caráter aberto. Na sua aplicação deve ser individualizada para aquele
caso concreto, levando em consideração todas as condições daquele caso concreto,
como se fosse uma norma individualizada.
Inocêncio Mártires Coelho431 concorda com tal afirmação, observando:

O ponto de partida dos que recomendam essa postura hermenêutica
[...] é a constatação de que a leitura de qualquer texto normativo,
inclusive do texto constitucional, começa pela prévia compreensão
do intérprete, a quem compete concretizar a norma a partir de uma
dada situação histórica [...] (grifo no original)
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O método científico – espiritual adota como seu alicerce, segundo Inocêncio
Mártires Coelho432, a “integração” (grifo do autor). Essa força integrativa sofre a
influência de fatores políticos e sociais433. Destaca Paulo Bonavides434:

A Constituição se torna por conseqüência mais política do que
jurídica. Reflete-se assim essa nova tomada de sentido na
interpretação, que também se ‘politiza’ consideravelmente, do
mesmo passo que ganha incomparável elasticidade, permitindo
extrair da Constituição, pela análise integrativa, os mais distintos
sentidos, conforme os tempos, a época, as circunstâncias.(grifo no
original).

A metódica jurídico normativa – estruturante é o método moderno que diz
respeito à normatividade constitucional dos textos. Para o texto alcançar a realidade
é necessário que ocorra a concretização. Diante disso, a concretização é mais do
que a interpretação, é o texto normativo alcançando a realidade. Para que isso
ocorra, Inocêncio Mártires Coelho435 afirma que deverá ocorrer tanto a observação
de elementos de interpretação da norma como elementos da realidade (dos fatos em
que a norma deve ser aplicada).
A interpretação comparativa não é considerada como um método por
Inocêncio Mártires Coelho436, pois “a comparação, enquanto tal, não configura
nenhuma proposta hermenêutica que se possa reputar independente...”
Sobre os métodos modernos apresentados, conclui Inocêncio Mártires
Coelho437:

[...] não dispondo de uma teoria da constituição, que dê suporte e
direção ao processo interpretativo, nem podendo legalizar a
constituição, para fechar a compreensão do seu texto, todos os
operadores constitucionais, em certa medida, se vêem perdidos no
labirinto da interpretação e, tendo de escolher um dos caminhos
acabam seguindo aquele que lhes aponta a sua pré-compreensão.
432
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Esta, por sua vez, precisando racionalizar-se de antemão, se não
para vencer, ao menos para reduzir os efeitos nocivos dos pré-juízos
que lhe são congênitos, como que devolve o intérprete para o
labirinto do qual, ingenuamente, ele acreditava ter escapado [...].

Diante dessas considerações, nota-se a busca incessante por métodos de
racionalização da interpretação, com a busca de um rol de procedimentos que
indiquem o melhor caminho para a concretização constitucional. Apesar de todo o
esforço dos doutrinadores, é de se concluir que os métodos tradicionais continuam
prevalecendo.
Para a abordagem da interpretação constitucional, será necessária a
exposição de algumas características próprias da Lei Maior. Para que ocorra a
interpretação constitucional, além dos métodos tradicionais, são necessários
princípios instrumentais de interpretação.
É bom que se observe que esses princípios instrumentais de interpretação
aqui estudados não se confundem com os princípios constitucionais, pois cada um
deles tem uma função diferente. Os princípios constitucionais, de acordo com Luís
Roberto Barroso438 são: ”a síntese dos valores mais relevantes da ordem jurídica”,
tendo assim um conteúdo material. Os princípios instrumentais de interpretação
constitucional são ferramentas, instrumentos para auxiliar o entendimento e a
aplicação do texto constitucional. Segundo Luís Roberto Barroso e Ana Paula de
Barcellos439, são: “...premissas conceituais, metodológicas ou finalísticas que devem
anteceder, no processo intelectual do intérprete, a solução concreta da questão
posta.”
Agora, os princípios instrumentais norteadores do sistema constitucional,
também conhecidos como princípios instrumentais da interpretação constitucional.
O primeiro princípio instrumental a ser comentado é o da supremacia da
Constituição. A palavra supremacia, segundo Maria Helena Diniz440, indica
superioridade, autoridade máxima, primazia. Alguns fatores como a rigidez
constitucional, a posição hierárquica da Constituição dentro do ordenamento jurídico
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e a sua elaboração pelo poder constituinte originário, indicam a supremacia da
Constituição.
José Afonso da Silva441 explana sobre a rigidez constitucional: “Decorre da
maior dificuldade para sua modificação do que para a alteração das demais normas
jurídicas da ordenação estatal, da rigidez emana, como primordial conseqüência, o
princípio da supremacia da constituição [...]” (grifos no original). Essa maior
dificuldade em alterar as normas pode ser exemplificada na Constituição por meio
das cláusulas pétreas.
A superioridade hierárquica da Constituição dentro do ordenamento jurídico
torna a Constituição suprema, ou seja, demonstra que não há no ordenamento
jurídico brasileiro lei que esteja acima dela. Paulo Nader442 ensina que:

No primeiro plano alinham-se as normas constitucionais – originais
na Carta Magna ou decorrentes de emendas – que condicionam a
validade de todas as outras normas e têm o poder de revogá-las.
Assim, qualquer norma jurídica de categoria diversa, anterior ou
posterior à constitucional, não terá validade caso contrarie as
disposições desta. (grifos no original)

Um dos fatores que leva a Constituição a ser suprema é a qualidade do poder
que a elaborou. Manoel Gonçalves Ferreira Filho443 compreende que “a supremacia
da Constituição decorre da sua origem. Provém ela de um poder que institui a todos
os outros e não é instituído por qualquer outro [...]”.
Segundo Luís Roberto Barroso444, a Constituição foi elaborada por um poder
originário ilimitado, sendo assim, não pode existir nada de jurídico acima dela, salvo
para os defensores do jusnaturalismo que defendem que acima da Constituição
existe ainda o direito natural.
Sendo a Constituição norma máxima445 do ordenamento, nenhuma lei poderá
contrariar a norma constitucional. Conseqüentemente, a lei infraconstitucional que
afrontar a Constituição será declarada inconstitucional e aí será acionado o sistema
de controle de constitucionalidade.
441
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Para Luís Roberto Barroso446, o princípio da supremacia determina que
“nenhum ato jurídico, nenhuma manifestação de vontade pode subsistir validamente
se for incompatível com a Lei Fundamental”. Todos os atos que forem contrários à
Constituição serão considerados atos viciados e passíveis de submissão do controle
de constitucionalidade.
Verifica-se, então, que toda interpretação constitucional deve levar em
consideração a Supremacia da Constituição, evitando assim que atos jurídicos a
contrariem. Essa supremacia constitucional tem validade tanto no âmbito material
(conteúdo) quanto no formal (procedimentos).
Os dois princípios instrumentais – a serem estudos na seqüência – procuram
interpretar a norma infraconstitucional de forma a preservá-la: o princípio da
presunção de constitucionalidade e o princípio da interpretação conforme a
Constituição.
O princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do poder
público estão relacionados a cada um dos Poderes, no exercício das suas
competências, que estão dispostas no texto constitucional. Os três Poderes exercem
funções típicas e atípicas, funcionando de forma independente e harmônica entre
eles.
A função típica do Poder Legislativo é legislar, enquanto a atípica – ou
secundária – é julgar e administrar.
Administrar é função típica do Poder Executivo, enquanto legislar e julgar são
funções atípicas.
A função típica do Poder Judiciário é julgar, sendo atípica as funções de
administrar e legislar. Este Poder em seus julgamentos deve considerar o princípio
da presunção de constitucionalidade dos atos e leis do Poder Público.
Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos447 acordam que:

O princípio da presunção de constitucionalidade, portanto, funciona
como fator de autolimitação da atuação judicial: um ato normativo
somente deverá ser declarado inconstitucional quando a invalidade

446

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 150.
447
BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O Começo da História. A Nova
Intepretação Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. In: BARROSO, Luís
Roberto. A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações
a
privadas. 3 ed., rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 361.

112
for patente e não for possível decidir a lide com base em outro
fundamento.

Carlos Maximiliano448 aponta na mesma direção:

Todas as presunções militam a favor da validade de um ato,
legislativo ou executivo; portanto, se a incompetência, a falta de
jurisdição ou a inconstitucionalidade, em geral, não estão acima de
toda dúvida razoável, interpreta-se e resolve-se pela manutenção do
deliberado por qualquer dos três ramos em que se divide o Poder
Público. Entre duas exegeses possíveis, prefere-se a que não infirma
o ato de autoridade. (grifos no original)

Do exposto deduz-se que esse princípio busca salvar a norma ou ato por
meio da presunção de constitucionalidade. Somente quando a lei ou ato afrontarem
claramente as normas constitucionais é que serão declaradas inconstitucionais pelo
Poder Judiciário. Ocorrendo dúvida sobre a inconstitucionalidade do ato ou lei, estes
deverão permanecer no ordenamento, ou seja, deverão ser considerados
constitucionais.
O segundo princípio instrumental é o da interpretação conforme a
Constituição.
Neste sentido, Paulo Bonavides449 comenta que “não se trata de um princípio
de interpretação da Constituição, mas de um princípio de interpretação da lei
ordinária de acordo com a Constituição”. Pertinente a colocação, pois ocorrerão
análise e interpretação de lei ordinária em harmonia com a Constituição.
O princípio da interpretação conforme a Constituição busca a interpretação da
lei que não afronte o diploma constitucional. Torna-se requisito desse princípio que o
texto dessa lei possa ser interpretado de várias maneiras. A compreensão de
Canotilho450 é que:

[...] no caso de normas polissémicas ou plurissignificativas deve darse preferência à interpretação que lhe dê um sentido em
conformidade com a constituição(...) a interpretação conforme a
constituição só é legítima quando existe um espaço de decisão (=
espaço de interpretação) aberto a várias propostas interpretativas,
448
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umas em conformidade com a constituição e que devem ser
preferidas [...].

Para Luís Roberto Barroso451, caso a lei infraconstitucional não permita
outra(s) interpretação(s), irá permanecer a interpretação que a coloque em confronto
com a Constituição, e a lei infraconstitucional será expurgada do ordenamento.
Na interpretação da lei conforme a Constituição, de acordo com Luís Roberto
Barroso452, o intérprete não poderá utilizar uma interpretação contra legem para
salvar a lei infraconstitucional, como também não poderá distorcê-la, alterar o
sentido modificando a vontade do legislador, pois assim criará uma nova lei e estará
invadindo a competência do poder legislativo. Canotilho453 se refere a essa distorção
da lei:

[...] a interpretação das leis em conformidade com a constituição
deve afastar-se quando, em lugar do resultado querido pelo
legislador, se obtém uma regulação nova e distinta, em contradição
com o sentido literal ou sentido objectivo claramente recognoscível
da lei ou em manifesta dessintonia com os objectivos pretendidos
pelo legislador.

Antes de declarar uma lei incompatível, respeitando os limites descritos
acima, e de acordo com Luís Roberto Barroso454, deve-se procurar no texto da lei
infraconstitucional sua interpretação menos evidente, pois a interpretação mais
evidente já a colocaria em confronto com a lei constitucional.
Assim, na interpretação conforme a Constituição, a técnica para se chegar a
um resultado satisfatório de congruência da lei com a Constituição é a interpretação
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Coimbra: Livraria Almedina. S.d. p. 1211. Canotilho cita em nota de rodapé:
a
LEIBHOLZ/RINCK/HESSELBERG, Grundgesetz, Kommentar, 6 ed., 1989, I p.11; HESSE,
Grundzüge, p. 29; PRÜMM, Verfassung und Methodik, pp. 118. O autor indica como crítica ao
exposto: CASTANHEIRA NEVES, Metodologia Jurídica, pp 90 e ss.
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BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 175.
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restritiva455 ou extensiva456, conforme for o caso concreto. Não cabe a interpretação
declarativa457, pois essa é a mais evidente.
Esse princípio, segundo Luís Roberto Barroso458, executa duas funções ao
mesmo tempo: interpretar e controlar a constitucionalidade.
Na interpretação, ele busca o melhor caminho interpretativo, elegendo uma
interpretação como sendo a oficial para aquela norma não confrontar a Constituição,
e assim, permanecer no ordenamento. Ocorrendo a eleição de uma determinada
interpretação da norma infraconstitucional, todas as outras interpretações dessa
norma deixarão de ser aplicadas. Isso indica, que conseqüentemente, houve um
controle de constitucionalidade em relação às interpretações.
A interpretação conforme a Constituição, segundo Paulo Bonavides459, exerce
um papel positivo em relação à interpretação eleita, responsável pela preservação
na norma. Em contrapartida, exerce um papel negativo no descarte das outras
interpretações que eram confrontantes com a norma constitucional, assim afirma.
Outro princípio instrumental é o da unidade. Obriga o intérprete a manter
internamente a harmonia da Constituição, de acordo com Luís Roberto Barroso460.
No que tange à unidade e ao antagonismo de idéias na Constituição,
Canotilho461 afirma que:
A unidade é uma << tarefa >> conexionada com a idéia de
compromisso e tensão inerente a uma lei fundamental, criada por
forças políticas, plurais e com projectos dissidentes. Daí que a
constituição, ao aspirar transformar-se em projecto normativo do
Estado e da sociedade, aceite as contradições dessa mesma
realidade [...]. (grifos no original)

Os conflitos e tensões no ordenamento jurídico irão existir, mas deverão ser
eliminados. O ordenamento jurídico não pode abrigar antinomias462. Neste sentido, o
455

O resultado restritivo: o legislador, por meio da lei, expressou mais do que gostaria de ter
expressado.
456
O resultado extensivo: o legislador expressou, por meio da lei, menos que pretendia ter
expressado.
457
O resultado da interpretação declarativa: os métodos gramatical e sistemático se adequam,
podendo assim ser declarado o alcance da norma.
458
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 175 – 177.
459
a
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 18 ed., atual. São Paulo: Malheiros, p.
519.
460
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 182.
461
a
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed., Coimbra: Livraria Almedina.
1995. p. 78.
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princípio da unidade é o responsável para eliminar e harmonizar os conflitos e
tensões existentes dentro da Constituição.
A Constituição da República é um texto aberto, formado por normas que se
dividem em regras e princípios. Para assegurar a unidade, havendo conflitos entre
as normas constitucionais, esses serão solucionados por meio da ponderação de
valores.
Luís Roberto Barroso463 enfatiza:
A doutrina mais tradicional divulga como mecanismo adequado à
solução de tensões entre normas a chamada ponderação de bens ou
valores. Trata-se de uma linha de raciocínio que procura identificar o
bem jurídico tutelado por cada uma delas, associá-lo a um
determinado valor, isto é, ao princípio constitucional ao qual se
reconduz, para, então traçar o âmbito de incidência de cada norma
(...) Cabe ao intérprete, por força do princípio da unidade, um esforço
de otimização: é necessário estabelecer os limites de ambos os bens
a fim de que cada um deles alcance uma efetividade ótima. (grifos no
original)

A Constituição tem em seu bojo a proteção dos artigos que são considerados
cláusulas pétreas (artigo 60, parágrafo 4o), que, conforme ensina Manoel Gonçalves
Ferreira Filho464, não podem ser abolidos pelo poder constituinte derivado. Com isso,
o legislador originário atribuiu uma rigidez constitucional, mencionada no estudo do
princípio da supremacia da constituição, e uma maior importância aos artigos
considerados como cláusulas pétreas. Diante de um eventual conflito dentro da
Constituição, esse fator protetivo pode servir de referência interpretativa para a
solução, preservando a concórdia constitucional.
O princípio do devido processo legal, também instrumental para a
interpretação, de acordo com Luís Roberto Barroso465, desenvolve-se em duas
vertentes: a procedimental e a substantiva. O devido processo em seu caráter
procedimental é um princípio previsto na Constituição da República Federativa do
Brasil, no artigo 5o.

462

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 182 - 183.
463
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 185 – 186.
464
a
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 33 ed. Revisada e
atualizada – São Paulo: Saraiva, 2007. p. 297.
465
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996. p.198 – 201.
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A vertente procedimental – procedural due process – surgiu primeiro e era a
única a compor esse princípio. Carlos Roberto Siqueira Castro466 descreve-a como
“uma garantia tão-somente processual, ou seja, como princípio assecuratório da
regularidade do processo [...]”. Diante do exposto, o devido processo legal em seu
caráter procedimental – procedural due process – visava à obediência do trâmite
processual legal e garantido em lei constitucional.
O caráter substantivo do devido processo legal – substantive due process –
surgiu após o procedural due process, por meio da jurisprudência, de acordo com
Luís Roberto Barroso467. Devido ao fato de o substantive due process estar
diretamente relacionado à interpretação, prioriza-se esta vertente do devido
processo legal.
O devido processo legal substantivo visa fazer um controle do mérito, das
ações e atos do Poder Público. Luís Roberto Barroso468 comenta o devido processo
legal em seu caráter substantivo: “através desse fundamento – o devido processo
legal – abriu-se um amplo espaço de exame de mérito dos atos do Poder Público,
com a redefinição da noção de discricionariedade.”
Para Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos469:
Trata-se de um valioso instrumento de proteção dos direitos
fundamentais e do interesse público, por permitir o controle da
discricionariedade dos atos do Poder Público e por funcionar como a
medida com que uma norma deve ser interpretada no caso concreto
para melhor realização do fim constitucional [...]

Os objetivos dos atos do Poder Público são direcionados para o bem comum.
O princípio do devido processo legal substancial irá analisar a discricionariedade
exercida nos atos do Poder Público, verificando se essa discricionariedade foi
executada de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

466

CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. O devido processo legal e os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 29.
467
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 199 – 203.
468
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora: São Paulo: Editora Saraiva, 1996 – p. 200.
469
BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O Começo da História. A Nova
Interpretação Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. In: BARROSO, Luís
Roberto. A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações
a
privadas. 3 ed., rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 363.

117
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade estão relacionados ao
devido processo legal substantivo, tendo sua previsão de forma implícita no artigo
5o, § 2o470 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Por meio do princípio da razoabilidade analisar-se-á se o meio utilizado pelo
Poder Público foi adequado para se alcançar o fim almejado.
Luís Roberto Barroso471 oferece dois exemplos, um razoável472 e outro não.
Como exemplo razoável ele cita: a inflação começa a subir demais e o Poder Público
congela o preço de alguns medicamentos (meio), para que os cidadãos com menos
condições possam adquiri-los (fim); Como exemplo não razoável: com o aumento do
número de pessoas infectadas pela AIDS, o Poder Público proíbe o consumo de
bebida alcoólica no carnaval (meio), com objetivo de evitar o aumento (fim) de casos
de HIV positivo.
O princípio da proporcionalidade visa à intensidade, ou seja, objetiva verificar
se o meio utilizado pelo Poder Público foi aplicado de maneira proporcional à
finalidade desejada. A aplicação do meio deve ser proporcional para se chegar ao
fim, nada a mais, e nada a menos.
Ana Paula de Barcellos e Luís Roberto Barroso473 ensinam que, caso seja
interpretado pelo Poder Judiciário que os meios utilizados pelo Poder Público não
foram adequados ou não foram aplicados em proporções suficientes para alcançar o
resultado desejado – o bem comum – o Poder Judiciário poderá declarar o ato
inconstitucional, com base no devido processo legal substancial.
Na doutrina clássica, segundo Luis Roberto Barroso e Ana Paula de
Barcellos474, os atos e normas são analisados por três aspectos distintos: quanto à
existência, quanto à validade e quanto à eficácia. Contudo, consolida-se outro
aspecto a complementar os anteriores, a efetividade.
470

o

Parágrafo 2 Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes
do regime e dos princípios por ela adotado, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
471
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 206-207.
472
“Razoável” no sentido de estar em conformidade com o princípio da razoabilidade.
473
BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da História. A nova
intepretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto.
a
A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 3 ed.,
revista. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 363.
474
BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da História. A nova
intepretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto.
a
A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 3 ed.,
revista. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 364.
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De acordo com Plácido e Silva475:

[...] (executar, cumprir, satisfazer, acabar), indica a qualidade ou o
caráter de tudo o que se mostra efetivo ou que está em atividade.
Quer assim dizer o que está em vigência, está sendo cumprido [...]
todo ato processual que foi integralmente cumprido ou executado, de
modo a surtir, como é da regra, os desejados efeitos.
[...] Opõe-se, assim, ao que está parado, ao que não tem efeito, ou
não pode ser exercido ou executado. (grifos no original)

Luís Roberto Barroso476 define efetividade como:

[...] a realização do Direito, o desempenho concreto de sua função
social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos
preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto
possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social.
(grifo no original)

O princípio da efetividade é utilizado quando a norma possuir mais de uma
interpretação. Deverá ser eleita a interpretação que tenha uma efetiva aplicação a
realidade, pois de nada vale a escolha de uma interpretação que não irá gerar
resultados ao mundo concreto.
Havendo mais de uma interpretação constitucional possível, o intérprete
deverá optar por aquela que tem maior possibilidade de gerar resultados quando
aplicada ao mundo real.
O princípio da efetividade significa atribuir à norma o sentido que lhe faça
alcançar o seu objetivo477.
A dignidade da pessoa humana com sua função interpretativa faz-se presente
no que tange aos princípios instrumentais de interpretação.
No

princípio

interpretativo

da

presunção

de

constitucionalidade

ou

interpretação conforme a Constituição, sem dúvida que a carga subjetiva e valorativa
do princípio da dignidade da pessoa humana possibilita várias interpretações que
podem levar o ato ou a lei infraconstitucional a serem considerados constitucionais.

475

SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Companhia editora forense, 2000. p.
295.
476
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Editora Saraiva, 1996 – p. 220.
477
a
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3 ed.,
Coimbra: Livraria Almedina. S.d. p. 1149.
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Em outro princípio instrumental de interpretação, o da unidade, o princípio da
dignidade da pessoa humana se apresenta na função de harmonizar o ordenamento
mantendo sua unidade. Essa harmonização deve ocorrer no momento da
interpretação da norma para sua aplicação, tendo como norte, a dignidade da
pessoa humana. Já nos casos de conflitos entre princípios, ocorrerá a necessidade
de aplicação da técnica de ponderação.
Conclui-se diante do exposto, que o Estado foi direcionado para proporcionar
a vida digna. E, diante disso e do seu conteúdo valorativo, a dignidade da pessoa
humana servirá de fundamento a ser seguido pelo intérprete. Irá como princípio
fundamental influenciar todo o ordenamento jurídico. Toda norma constitucional ou
infraconstitucional deverá ser interpretada juntamente com o princípio da dignidade
da pessoa humana. Devido ao ser caráter axiológico, exercerá a harmonização e a
unidade do sistema, buscando o alcance e o sentido das normas por meio dos
métodos (tradicionais e modernos) e os princípios instrumentais.
No momento em que o legislador originário elegeu a dignidade da pessoa
humana como princípio fundamental constitucional, ciente do seu caráter axiológico,
delegou ao intérprete a importante função de direcionar a noção, a interpretação e a
aplicação da dignidade da pessoa humana.

2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

Conforme já se disse, a Assembléia Constituinte de 1988 positivou o princípio
da dignidade da pessoa humana na Constituição brasileira. Diante da subjetividade
do princípio da dignidade da pessoa humana, necessita-se da atuação do Poder
Judiciário em sua aplicação.
O Supremo Tribunal Federal, como instância judicial final e com a função
constitucional

de

guardião

da

Constituição,

é

responsável

pelo

último

posicionamento em relação ao princípio ora em questão.
O termo “jurisprudência” é definido por De Plácido e Silva478 como:
...sábia interpretação e aplicação das leis a todos os casos concretos
que se submetam a julgamento da justiça. Ou seja, o hábito de
interpretar e aplicar as leis aos fatos concretos, para que, assim, se
478

a

SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 17 ed. Rio de Janeiro, Forense: 2000. p. 469.
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decidam as causas [...] Jurisprudência. Extensivamente assim se diz
para designar o conjunto de decisões acerca de um mesmo assunto
ou a coleção de um tribunal. (grifo no original)

A seguir os julgados escolhidos para análise.
1) ADI 3510-0479 - Distrito Federal. Relator Ministro Carlos Ayres Britto.
Autor: Procurador - Geral da República, Dr. Cláudio Lemos Fonteles480.

O Procurador Geral da República suscita, nesta ADI, a inconstitucionalidade
do artigo 5º e todos seus dispositivos da Lei Federal 11.105

481

de 24 de março de

2005, mais comumente conhecida como Lei de Biossegurança, que versa sobre a
possibilidade de utilização em pesquisas de células-tronco embrionárias.
Esta decisão merece ser examinada devido à importância no cenário
jurídico482, conforme alerta o Ministro Gilmar Mendes483:
[...] certamente representará um marco em nossa jurisprudência
constitucional [...] Delimitar o âmbito de proteção do direito
fundamental à vida e à dignidade humana e decidir questões
relacionadas ao aborto, à eutanásia e à utilização de embriões
humanos para fins de pesquisa e terapia são, de fato, tarefas que
transcendem os limites do jurídico e envolvem argumentos de moral,
política e religião que vêm sendo debatidos há séculos sem que se
chegue a um consenso mínimo sobre uma resposta supostamente
correta para todos.

479

Não são todos os votos dos ministros que estão disponibilizados no site do STF. Os votos dos
ministros, foram disponibilizados, em sites diferentes. O STF não disponibilizou a ADI 3510 em sua
íntegra.
480
FONTELES, Cláudio Lemos. Ação Direta de Inconstituicionalidade 3.510-0. p. 1. Disponível em:
< http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf > Acesso em: 20 out.
2009.
481
Lei 11.105/05. Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco
embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no
respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições:
I – sejam embriões inviáveis; ou
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, já
congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três)anos, contados a partir
da data de congelamento.
§ 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores.
§ 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com célulastronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos àapreciação e aprovação dos
respectivos comitês de ética em pesquisa.
§ 3o É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática
implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997”.
482
Foram realizadas diversas audiências públicas para discussões sobre o tema.
483
MENDES, Gilmar. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510 – 0. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf > Acesso em: 16 jan 10.
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Na discussão do caso concreto entram em conflitos direitos e valores: de um
lado, pelo autor, a defesa da vida das o embrião; de outro lado, nos votos dos
ministros, questiona-se o direito a pesquisas tendo em vista o favorecimento da
saúde daqueles que dependem das células-tronco para sobreviverem. Em ambas
posições, o princípio da dignidade da pessoa humana atua como fundamento para
os respectivos posicionamentos, como se verá a seguir.
Segundo o Ministro Eros Grau484, os valores e direitos em questão, objeto da
ADI 3510, são: “...o direito à vida e a dignidade da pessoa humana [arts. 1o, III , e
5o, caput, da Constituicao do Brasil]”; já o Ministro Ricardo Lewandowski485 entende
e amplia os valores em discussão, ao afirmar:
[...] penso que a discussão travada nestes autos não deve limitar-se
a saber se os embriões merecem ou não ser tratados de forma
condigna, ou se possuem ou não direitos subjetivos na fase préimplantacional,ou, ainda, se são ou não dotados de vida antes de
sua introdução em um útero humano. Creio que o debate deve
centrar-se no direito à vida entrevisto como um bem coletivo,
pertencente à sociedade ou mesmo à humanidade como um todo,
sobretudo tendo em conta os riscos potenciais que decorrem da
manipulação do código genético humano. Sim, porque, em se
tratando do direito à vida, que compreende, por excelência, o direito
à saúde [...] Assim, cumpre partir do pressuposto de que o direito à
vida - bem essencial da pessoa humana, sem o qual sequer é
possível cogitar de outros direitos - não pode ser encarado, ao
menos para o efeito da discussão que ora se trava, sob uma
perspectiva meramente individual, devendo, ao revés, ser pensado
como um direito comum a todos os seres humanos, que encontra
desdobramento, inclusive e especialmente, no plano da saúde
pública. (grifo no original)

Em primeira abordagem, é perceptível que o direito à vida serve de
fundamento para as duas partes insertas na ADI 3510.
O direito à vida é um direito fundamental disposto no artigo 5º , caput486, da
Constituição da República, relacionado com o direito natural de sobrevivência do

484

GRAU, Eros.
Ação Direta de Inconstituicionalidade 3.510-0. Disponível em:
<http://ultimainstancia.uol.com.br/noticias/Eros%20Grau.pdf > Acesso em: 10 jan 10.
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LEWANDOWSKI, Ricardo. Ação Direta de Inconstituicionalidade 3.510-0. p. 1. Disponível em:
<http://media.folha.uol.com.br/ciencia/2008/05/29/lewandowski.pdf> acesso em 10 jan 10 e
<http://ultimainstancia.uol.com.br/noticias/lewandowski.pdf> Acesso em: 10 jan 10.
486
o
Na Constituição da República: “Art. 5 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:”.
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homem487; é um direito concretizador do princípio da dignidade da pessoa
humana488. Envolvido no bojo da classificação da dignidade da pessoa humana,
quer no aspecto intrínseco, quer na sua dimensão natural, ou individual, o direito à
vida ocupa o patamar de direito fundamental de primeira geração, pois é inerente à
pessoa.
O direito à saúde é também um direito fundamental, positivado no artigo 6o489
da Constituição, porém tem seu desmembramento nos artigos situados no Título VIII
– da ordem social- direito à saúde. Anna Candida da Cunha Ferraz490 entende que
os direitos sociais estão inseridos na segunda geração de direitos fundamentais.
Diante disso, o direito à saúde determina uma atuação estatal para sua
concretização, ou seja, uma prestação positiva do Estado. De acordo com Daniel
Sarmento491, baseando-se em Jellinek, a obrigação positiva: “...confere ao indivíduo
o poder jurídico de reclamar alguma prestação positiva do Estado.”
O Ministro Ricardo Lewandowski492 aponta a relação entre o direito à vida e o
direito à saúde ao registrar: “[...] em se tratando do direito à vida, que compreende,
por excelência, o direito à saúde [...]”.
Ora, o direito à saúde relaciona-se com o aspecto intrínseco da dignidade da
pessoa humana em sua dimensão individual - vida – e à prestação do Estado, sob o
aspecto extrínseco material da dignidade da pessoa humana.
A liberdade de pesquisas é outro direito suscitado na ação em discussão. A
liberdade é uma das características básicas da dignidade da pessoa humana,
juntamente com a igualdade, conforme já visto no primeiro capítulo. A liberdade está
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MARINHO, Inezil Penna: Marta Diaz Lops Penna Marinho. Estudos das Diferenças entre o
Jusnaturalismo, Historicismo, Sociologismo, Normativismo e Culturismo e o Jusnaturalismo
no Brasil. Brasília :Instituto de Direito Natural, 1980. p. 15. Neste sentido ver p. 44 deste trabalho.
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O tema sobre direito à vida, à saúde, à liberdade, aos aspectos da dignidade da pessoa humana
entre outros, são citados neste trabalho nas páginas: 2, 17 - 26, 28 - 42, 55 – 74, 84 – 86, 96 e
seguintes.
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desta Constituição.
490
FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na
Constituição de 1988. In: FERRAZ, Anna Candida da Cunha (coord.) Direitos Humanos
Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006. p. 161.
491
SARMENTO, Daniel, A dimensão objetiva dos direitos fundamentais: fragmentos de uma teoria. In:
SAMPAIO, José Adércio Leite. Jurisdição Constitucional e os Direitos Fundamentais. Belo
Horizonte: Del Rey, 2003. p. 256. Neste sentido ver p. 34 deste trabalho.
492
ADI 3510-0. p. 1.
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positivada como direito fundamental no artigo 5o, caput, e em seus diversos incisos
na Constituição da República493.
Na noção da dignidade da pessoa humana, deve-se inserir a liberdade como
sendo também integrante do aspecto intrínseco em sua dimensão individual, pois da
mesma forma como o direito à vida, a liberdade também é inerente à pessoa. Esse
direito é considerado um direito fundamental de primeira geração.
A liberdade494 pode ser vista sob dois enfoques: o da liberdade relacionada
aos movimentos das pessoas, e o da liberdade relacionada às liberdades de
expressão e informação. Nesse segundo sentido é que se enquadra a liberdade em
discussão na ADI abordada, ou seja, a liberdade prevista no inciso IX, do art. 5º, da
Carta da República495. Esse direito à liberdade496, em sentido amplo, está
relacionado à obrigação negativa do Estado.
Os valores e direitos trazidos à discussão nessa ação são concretizadores da
dignidade da pessoa humana. Sobre isso Oscar Vilhena Vieira497 menciona:

[...] um grande conjunto de condições ligadas à existência humana, a
começar pela própria vida, passando pela integridade física e
psíquica, integridade moral, liberdade, condições materiais de bemestar etc. Nesse sentido, a realização da dignidade humana está
vinculada à realização de outros direitos fundamentais – estes, sim
expressamente consagrados pela Constituição de 1988.

Conforme visto na dimensão objetiva dos direitos fundamentais498, o poder
público deve agir objetivando a maior eficácia possível aos direitos fundamentais.
Considerando as características principiológicas expostas, o princípio da dignidade
da pessoa humana deverá ser concretizado na maior medida possível.
Observa-se, nesse julgamento, de um lado a discussão sobre a defesa da
dignidade da pessoa humana do embrião – direito à vida - e do outro lado, a
dignidade da pessoa humana daqueles que dependem das pesquisas de células-

493

o

“Art. 5 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:”.
494
Neste sentido ver p. 7 deste trabalho..
495
o
Art. 5 , IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independente de censura ou licença;
496
Neste sentido ver p. 32 deste trabalho.
497
VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos Fundamentais uma leitura da jurisprudência do STF. São
Paulo: Malheiros, 2006. p. 63.
498
Neste sentido ver p. 34 - 35 deste trabalho.
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tronco e daqueles que desejam concretizá-las – direito à vida, à saúde e liberdade
de pesquisa.
Nas discussões em plenário várias questões foram suscitadas, tais como o
momento em que começa a vida humana. Tais questões não tiveram continuidade
devido à sua complexidade e por entenderem os ministros não haver necessidade
da solução delas para se decidir a lide.
O ponto decisivo para solucionar a questão, pelo menos para a Ministra
Cármen Lúcia499 e para o Ministro Relator Carlos Ayres Britto500, que teve seu voto
seguido integralmente pelos Ministros Joaquim Barbosa e Ellen Gracie, foi o fato de
o embrião in vitro não se desenvolver sozinho após a fecundação, sem ser
implantado em um útero, sem a nidação. Diante disso, a Ministra Cármem Lúcia
considera o óvulo uma substância humana e afasta qualquer possibilidade de
afirmação de aborto alegando não haver gravidez fora do útero, o que torna o aborto
impossível.
Nesse sentido, o Ministro Carlos Ayres Britto alega haver vida com a
fecundação, mas por não haver geração ou desenvolvimento embrionário no útero
humano, a vida existe, mas não é considerada vida humana. O mesmo
entendimento tem o Ministro Celso de Mello501, admitindo que a fecundação dá início
ao desenvolvimento embrionário, mas que o óvulo ou embrião não é um ser
humano.
Sobre esse assunto, parece aplicável a noção de dignidade da pessoa
humana exposta por José Afonso da Silva502 :
[...] atributo intrínseco, da essência, da pessoa humana, único ser
que compreende um valor intrínseco superior a qualquer preço, que
não admite substituição equivalente. Assim a dignidade entranha e
se confunde na própria natureza do ser humano.

499

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Ação Direta de Inconstituicionalidade 3.510-0. Disponível em:
< http://www.conjur.com.br/2008-mai-29/leia_voto_ministra_carmen_lucia_pesquisas?pagina=12>
Acesso em: 16 jan 10. e <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510CL.pdf>
acesso em: 16 jan 10.
500
BRITTO, Carlos Ayres. Ação Direta de Inconstituicionalidade 3.510-0. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf> Acesso em: 15 jan 10.
501
MELLO, Celso de. Ação Direta de Inconstituicionalidade 3.510-0. Disponível em:
<www.stf.jus.br/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=89906&caixaBusca=N > Acesso em: 26 jan.
10.
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SILVA, José Afonso da, A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia.
SILVA, Carlos Medeiros; Caio Tácito. Revista de direito administrativo. Periódicos, Vol. 212.
Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: Renovar, abril/junho 1998. p. 91. Neste sentido ver p. 24
deste trabalho.
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Para corroborar com esse posicionamento de Carlos Ayres Britto, também
Peter Habërle e Eduardo Carlos Bianca Bittar503 ensinam que os direitos
fundamentais que concretizam a dignidade da pessoa humana são extensivos ao
nascituro, o que leva à idéia de que a dignidade existe antes do nascimento.
Segundo De Plácido e Silva504 o termo nascituro significa: [...] quer
precisamente indicar aquele que há de nascer. [...]. Silvio Rodrigues505 complementa
descrevendo o nascituro como: “o ser já concebido, mas que ainda se encontra no
ventre materno...”.
Paulo Alpoim506 preceitua que: “ a Dignidade da Pessoa Humana é
indissociável à pessoa...”. Ingo Wolfgang Sarlet507 expôs – consoante se viu quando
se tratou das características da dignidade da pessoa humana - mais especificamente
da universalidade, que todos os seres humanos possuem dignidade.
Perante tais argumentos, levando-se em consideração as ponderações dos
Ministros Carlos Ayres Britto e Cármen Lúcia, sobre o fato de o óvulo fecundado não
ser considerado pessoa humana, nota-se que os direitos em discussão irão versar
sobre a dignidade da pessoa humana – à vida, à saúde e à liberdade (dignidade da
pessoa humana no aspecto intrínseco natural ou individual) – daqueles que esperam
e buscam a cura de doenças em confronto com a dignidade de uma vida
embrionária que, por não ser considerada ainda vida humana, não goza da proteção
do princípio da dignidade da pessoa humana.
Aliás, a Ministra Cármen Lúcia508, em seu voto, preleciona:
A utilização de células-tronco embrionárias para pesquisa e, após o
seu resultado consolidado, o seu aproveitamento em tratamentos
voltados à recuperação da saúde não agridem a dignidade da
pessoa humana, constitucionalmente assegurada [...] Dito de forma
objetiva, e ainda que certamente mais dura, o seu destino seria o
lixo. Estaríamos não apenas criando um lixo genético, como, o que é
igualmente gravíssimo, estaríamos negando àqueles embriões a
possibilidade de se lhes garantir, hoje, pela pesquisa, o
aproveitamento para a dignidade da vida.

503

Neste sentido ver p. 21 deste trabalho.
SILVA, De Plácio e. Vocabulário Jurídico. 22ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.942.
505
RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil parte geral. Vol. 1. 34ª ed. atualizada. São Paulo: Saraiva,
2007. p. 36.
506
ALPOIM, Paulo. A dignidade da pessoa humana e a problemática do terrorismo. In: MIRANDA,
Jorge. Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana – São Paulo. Quartier Latin, 2008. p. 900.
507
Neste sentido ver p. 21 - 22 deste trabalho.
508
Ver voto citado em p. 118, nota de rodapé.
504
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Como se vê, nos votos acima mencionados, prevalece a dignidade humana
direcionada às pessoas que necessitam da cura, por meio das pesquisas das
células-tronco, ou seja, o direito à saúde.
Convalidando os valores da terceira geração de direitos fundamentais, o
Ministro Relator Carlos Ayres Britto509 e, em seguida, a Ministra Cármen Lúcia,
adicionam argumentos fraternos e solidários em favor da continuidade das
pesquisas com células-tronco:
A escolha feita pela Lei de Biossegurança não significou um
desprezo ou desapreço pelo embrião in vitro, menos ainda um frio
assassinato, porém u´a mais firme disposição para encurtar
caminhos que possam levar à superação do infortúnio alheio.[...]
um ordenamento constitucional que desde seu preâmbulo qualifica ‘a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade
e a justiça’ como valores supremos de uma sociedade mais que tudo
‘fraterna’. [...] tendo por finalidade específica ou valor fundante a
integração comunitária. Que é a vida em comunidade (de comum
unidade), a traduzir verdadeira comunhão de vida ou vida social em
clima de transbordante solidariedade. (grifos no original)

A Ministra Cármen Lúcia510 discorre em seu voto:
...às pesquisas e aos procedimentos médicos da embriologia ou dos
tratamentos de doentes deles dependentes, a ética e o direito
passaram a considerar o princípio da dignidade da pessoa humana,
de cada um dos diretamente interessados e do seu enlaçamento a
todos os outros que convivem na mesma aventura humana e até
mesmo para os da espécie que vierem depois.
Daí a adoção pelos sistemas jurídicos contemporâneos, aí incluído o
brasileiro, do princípio da solidariedade entre gerações, que impõe a
uma geração que ela se comprometa com quem vier depois (art. 225
da Constituição brasileira).

Nesse sentido, considerando a fraternidade e a solidariedade já utilizadas no
direito ambiental e aplicando tais valores ao princípio da dignidade da pessoa
humana, no seu sentido normogenético511, como razão para a criação da lei, concluise desses votos que as pesquisas de células-tronco são desenvolvidas e voltadas
para a dignidade da pessoa humana dos enfermos e para o tratamento e a cura de
doenças.

509

Ver voto citado em p. 118, nota de rodapé.
Ver voto citado em p. 118, nota de rodapé.
511
Neste sentido ver p. 66 deste trabalho.
510
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Percebe-se a aplicação, na interpretação do sentido do princípio da dignidade
da pessoa humana com relação às pesquisas sobre as células-tronco embrionárias,
do princípio da precaução512 –princípio já utilizado no direito ambiental.
Os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Eros Grau alertam
sobre o perigo da vagueza da Lei 11.105/05, apontam para a necessidade da
utilização da ética nass pesquisas admitidas nesta Lei, para que não ocorra um
descontrole e um uso catastrófico, lembrando as pesquisas realizadas na Segunda
Guerra mundial.

Exortam, para tanto, a necessidade do uso do princípio da

precaução adotado no direito ambiental.
Os votos dos Ministros Eros Grau513, Ricardo Lewindowski514 e Gilmar
Mendes propõem que, neste caso concreto, seja proferida uma sentença aditiva515,
reparadora da Lei 11.105/05, para que não seja necessária a sua declaração de
inconstitucionalidade, evitando-se um vazio legislativo que poderia ser mais danoso
à solução da questão em exame. Gilmar Mendes516 entende que, para a solução do
caso, é necessária a criação de um Conselho de Ética vinculado ao Ministério da
Saúde, conforme anota:
O presente caso oferece uma oportunidade para que o Tribunal
avance nesse sentido. O vazio jurídico a ser produzido por uma
decisão simples de declaração de inconstitucionalidade/nulidade dos
dispositivos normativos impugnados torna necessária uma solução
diferenciada, uma decisão que exerça uma ‘função reparadora’...

O Ministro517 explana sobre a tendência interpretativa que deverá ser adotada
pela Suprema Corte com a adoção das sentenças aditivas:
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SILVA, Reinaldo Pereira. Novos Direitos: Conquistas e Desafios. In: DIMOULIS, Dimitri. Teoria
Geral dos direitos fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 221. O autor explica
que o princípio da precaução é direcionado as ações que envolvem riscos incertos. Descreve: “Como
medida de prudência redobrada, o princípio da precaução determina a não execução de uma ação se
ela apresenta um risco incerto de dano grave e/ou irreversível...”.
513
Ver voto citado em p. 115, nota de rodapé.
514
Ver voto citado em p. 115, nota de rodapé.
515
LEAL, Roger Stiefelmann. O efeito vinculante na jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva,
2006. p. 87. O autor ensina sobre sentenças aditivas: “A incompletude ou defecção de determinado
diploma legal, suscita, segundo diversas experiências constitucionais, decisões com caráter de
suplementação normativa. Em tais casos, o órgão de jurisdição constitucional declara a
inconstitucionalidade da lei ‘na parte em que não’ estabelece determinada medida – que
constitucionalmente deveria estabelecer – e supre a omissão legislativa parcial, enunciando o critério
normativo exigido.”
516
Ver voto citado em p. 114, nota de rodapé.
517
Ver voto citado em p. 114, nota de rodapé.
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...é possível antever que o Supremo Tribunal Federal acabe por se
livrar do vetusto dogma do legislador negativo e se alie à mais
progressiva linha jurisprudencial das decisões interpretativas com
eficácia aditiva [...]

O entendimento referente a tal posição indica a preocupação dos Ministros
supracitados com as pequenas e supostas lacunas que possam existir na lei e que
sejam utilizadas para a coisificação do homem. A coisificação, segundo Kant518, é
meio mais fácil de identificar a indignidade de uma pessoa, ou seja, é o homem
deixando de ser fim para ser meio. Esse fato pode ser referente tanto às pesquisas
realizadas de maneira desordenadas como à coisificação dos indivíduos como
cobaias em tratamentos. Assim, o entendimento desses ministros leva em
consideração a adoção da sentença aditiva para instituir um órgão do Ministério da
Saúde para controlar as pesquisas.
Outro ponto abordado nessa ADI 3510 foi a interpretação que deveria ser
atribuída à Lei 11.105/05.
O Ministro Gilmar Mendes519, descorrendo sobre a interpretação conforme a
Constituição e o posicionamento do Supremo Tribunal em relação a essa ferramenta
interpretativa, aponta:

Há muito se vale o Supremo Tribunal Federal da interpretação
conforme a Constituição. Consoante a prática vigente, limita-se o
Tribunal a declarar a legitimidade do ato questionado desde que
interpretado em conformidade com a Constituição. O resultado da
interpretação, normalmente, é incorporado, de forma resumida, na
parte dispositiva da decisão.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porém, a
interpretação conforme à Constituição conhece limites. Eles resultam
tanto da expressão literal da lei quanto da chamada vontade do
legislador. A interpretação conforme à Constituição é, por isso,
apenas admissível se não configurar violência contra a expressão
literal do texto e não alterar o significado do texto normativo, com
mudança radical da própria concepção original do legislador.
Assim, a prática demonstra que o Tribunal não confere maior
significado à chamada intenção do legislador, ou evita investigá-la,
se a interpretação conforme a Constituição se mostra possível dentro
dos limites da expressão literal do texto.

518

Neste sentido ver p. 7 deste trabalho.
MENDES, Gilmar. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510 – 0. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf> Acesso em: 15 jan 10.
Durante essa citação o Ministro Gilmar Mendes faz várias citações como: Rp. 948, Rel. Min. Moreira
Alves, RTJ, 82:55-6; Rp. 1.100, RTJ,115:993 e s.;
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Para o Magistrado, a interpretação do Supremo Tribunal Federal não segue
todos os requisitos necessários antes de proceder a interpretação conforme a
Constituição, deixando, assim, de levar em conta a intenção do legislador quando a
expressão gramatical já permite a utilização desse princípio instrumental de
interpretação, não esgotando assim os métodos tradicionais de interpretação. Nesse
mesmo sentido, Canotilho520 comenta o afastamento de tal interpretação:
[...] a interpretação das leis em conformidade com a constituição
deve afastar-se quando, em lugar do resultado querido pelo
legislador, se obtém uma regulação nova e distinta, em contradição
com o sentido literal ou sentido objectivo claramente recognoscível
da lei ou em manifesta dessintonia com os objectivos pretendidos
pelo legislador.

Em seu voto, o Ministro Marco Aurélio521 não concorda em aplicar a
interpretação conforme a Constituição, no caso em discussão, pois ele não possui
os requisitos necessários para que ocorra tal interpretação:
[...] sempre vejo com restrições a denominada interpretação
conforme a Constituição. É que há o risco de, a tal título, redesenharse a norma em exame, assumindo o Supremo, contrariando e não
protegendo a Constituição Federal, o papel de legislador positivo. Em
síntese, a interpretação conforme pressupõe texto normativo
ambíguo a sugerir, portanto, mais de uma interpretação, e ditame
constitucional cujo alcance se mostra incontroverso. Essas
premissas não se fazem presentes.

A interpretação conforme a Constituição ocorrerá, segundo Canotilho522: “...no
caso de normas polissêmicas ou plurissignificativas...”.
Luís Roberto Barroso523 afirma que para haver essa interpretação “...deve-se
procurar no texto da lei infraconstitucional sua interpretação menos evidente...”.
Parece adequada a interpretação levada a efeito pelo Ministro Marco Aurélio,
em que argumenta no sentido da inexistência de ambigüidade do texto
infraconstitucional em relação à Constituição.

520
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CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5 ed.,
Coimbra:
Livraria
Almedina.
S.d.
p.
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em
nota
de
a
rodapé:LEIBHOLZ/RINCK/HESSELBERG, Grundgesetz, Kommentar, 6 ed., 1989, I p.11; HESSE,
Grundzüge, p. 29; PRÜMM, Verfassung und Methodik, pp. 118. O autor indica como crítica ao
exposto: CASTANHEIRA NEVES, Metodologia Jurídica, pp 90 e ss.
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AURÉLIO, Marco. Ação Direta de Inconstituicionalidade 3.510-0. Disponível em:
<http://media.folha.uol.com.br/ciencia/2008/05/29/marco_aurelio.pdf> Acesso em: 16 jan 10.
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Neste sentido ver p. 106 – 108 deste trabalho.
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Neste sentido ver p. 106 – 108 deste trabalho.
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Percebe-se a divergência no Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação da
interpretação conforme a Constituição mesmo diante dos requisitos exigidos para
aplicação dessa ferramenta.
Foram determinantes para motivar a decisão majoritária dos ministros, os
valores fundamentais de terceira geração, como a solidariedade – artigo 3o, inciso I –
e da fraternidade – preâmbulo da Constituição.
Os métodos de interpretação utilizados foram os da interpretação tradicional,
objetivamente e as interpretações gramatical, lógica524, teleológica e, subjetivamente
a histórica.
Na interpretação gramatical, analisou-se que a expressão “embrião humano”
não tratava necessariamente de um ser humano e sim de uma vida que não poderia
ser considerada humana.
A interpretação lógica ou sistemática foi utilizada, por exemplo, na
interpretação do princípio da dignidade da pessoa humana como princípio norteador
e harmonizador de todo o sistema.
Ao proferirem seus votos, os ministros citam valores contidos no preâmbulo
da Constituição – fraternidade - indicação da utilização do método teleológico que,
de acordo com Manoel Gonçalves Ferreira Filho525, busca a razão pela qual a norma
foi elaborada, o valor inspirador da norma, para diante disso aplicarem ao caso
concreto.
O Ministro Carlos Ayres Brito (relator) votou pela improcedência da ADI 3510,
seguido pelos Ministros Joaquim Barbosa, Ellen Gracie, Cármen Lúcia, Marco
Aurélio e Celso de Mello.
Tiveram seus votos vencidos os Ministros Carlos Alberto Menezes, Ricardo
Lewandowski, Eros Grau, Cezar Peluso e Gilmar Mendes.
A maioria dos ministros seguiu o voto que versou sobre o argumento de não
haver violação do princípio da dignidade da pessoa humana do óvulo fecundado,
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Leis citadas no voto da Ministra Cármen Lúcia: artigo 128, inc. I e II do Código Penal; artigos: 5
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incisos I, II, IX; 199, parágrafo 4 ; 218; 225 da Constituição da República; Declaração Sobre Genoma
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parágrafo 7 ; 227 parágrafos: 1 , 3 inciso VII, 4
e 7 ; 229 da Constituição da República; Lei
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FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 33 ed., rev e atual. São
Paulo: Saraiva, 2007. p. 382.
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pelo fato de ele não estar situado no útero humano, não se caracterizando, assim,
uma vida humana.
O Supremo Tribunal Federal, no caso concreto, entendeu que a dignidade da
pessoa humana, no seu aspecto intrínseco – individual ou social -, deve ser tutelada
sob o ângulo dos direitos fundamentais de terceira geração: solidariedade social e a
fraternidade de todos os que aguardam e têm esperança de novas descobertas
sobre a cura das doenças que atingem os enfermos.
A decisão proferida foi a menos traumática, pois o Supremo Tribunal não
assumiu o papel de tirar a vida humana e sim de negar a vida humana. Essa foi uma
maneira de não entrar em confronto direto com os argumentos que tutelavam a
dignidade da pessoa humana do óvulo fecundado.
Parece adequado admitir, apesar de não ter sido o posicionamento da maioria
dos ministros do STF, a sentença aditiva que disponha sobre a fiscalização pelo
Ministério da Saúde das pesquisas que envolvem células-tronco, para que não
ocorram manipulações e implantações de óvulos indevidos.

2) ADPF 54-8526 - Distrito Federal. Relator: Ministro Marco Aurélio.
Arguente: Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde – CNTS.
Questão de Ordem e Medida Cautelar na ADPF. Julgamento em 27/04/2005.

A CNTS suscitou, nesta ADPF, a violação de direito fundamental na aplicação
da lei penal em detrimento da norma constitucional nos casos que versam sobre
antecipação do parto de feto anencéfalo.
O Supremo Tribunal teve a oportunidade de decidir sobre a antecipação do
parto de fetos anencefálicos no HC 84.025527, descaracterizando o aborto, e que
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Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=54&classe=ADPF-QO> acesso
em 16 jan. 10. Deixando de lado as discussões do STF sobre a adequação da ADPF para solução do
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dos entendimentos dos ministros quanto ao mérito da questão, ou seja, quanto a antecipação do
parto do feto anencefálico. O STF disponibilizou no seu site supracitado 216 laudas deste caso.
527
Disponível em
<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=84025&classe=HC > acesso
em: 16 jan. 10.
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teve como relator o Ministro Joaquim Barbosa. Mas esse acórdão foi considerado
prejudicado pela perda do objeto.
Oscar Vilhena Vieira528 demonstra em sua obra que a questão sobre fetos
anencefálicos tem sido objeto de apreciação pelo Poder Judiciário nos últimos anos
e, na grande maioria das vezes, a antecipação do parto, descaracterizando o aborto
no aspecto penal, é permitida, formando assim uma jurisprudência que perdeu força
em razão de algumas decisões contrárias nos últimos anos.
O Supremo Tribunal Federal tem, novamente, a complicada incumbência de
decidir sobre a antecipação do parto de fetos anencefálicos, diante da Argüição de
Descumprimento de Preceito Fundamental 54 acima citada529.
Na ADPF 54, em análise, o Ministro Nelson Jobim alerta para a importância
desse julgamento e alega a violação de outro direito fundamental, possível de ser
identificado no caso concreto, que é a segurança jurídica assegurada no caput do
artigo 5o da nossa Lei Fundamental.
Nessa ADPF, o autor requer permissão da antecipação do parto do feto
anencefálico, ou seja, a desconsideração do crime de aborto - de acordo com o
Código Penal, em seus artigos 124530, 126 caput531 e 128, incisos I e II532.
O Ministro Gilmar Mendes533 sumariza o pedido principal do autor:
‘(...) requer seja julgado procedente o presente pedido para o fim de
que Eg. Corte, procedendo à interpretação conforme a Constituição
dos arts. 125, 126 e 128, I e II, do Código Penal (Decreto-lei no.
2.848/40), declare inconstitucional, com eficácia erga omnes e efeito
vinculante, a interpretação de tais dispositivos como impeditivos da
antecipação terapêutica do parto em casos de gravidez de feto
anencefálico, diagnosticados por médico habilitado, reconhecendo-se
o direito subjetivo da gestante de se submeter a tal procedimento
sem a necessidade de apresentação prévia de autorização judicial ou
qualquer outra forma de permissão específica do Estado.’
528

VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos Fundamentais uma leitura da jurisprudência do STF. São
Paulo. Malheiros, 2006. p. 79 - 105.
529
Disponível em: <www.stf.jus.br/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=96101&caixaBusca=N >
Acesso em: 26 jan. 10. Devido à importância e repercussão do caso em questão, foram realizadas
audiências públicas com a participação de 25 instituições diferentes, ministros de Estado, cientistas e
outros.
530
Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento – Art. 124. Provocar aborto em si
mesma ou consentir que outrem lho provoque: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
531
Aborto provocado por terceiro – Art. 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante: Pena
– reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
532
Art. 128. Não se pune aborto praticado por médico: Aborto necessário I – se não há outro meio de
salvar a vida da gestante; II – se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de
consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.
533
ADPF 54-8. p. 157 – 158.
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A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde alega que os
preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III) – o
direito à vida (preservação física e psíquica), o princípio da legalidade (artigo 5o II), a
liberdade e autonomia da vontade (art. 5o inc. II) e o direito à saúde (arts. 6o e 196) da gestante são violados em face dos artigos relacionados ao aborto, elencados
pelo Código Penal.
Em sentido contrário, discute-se a dignidade da pessoa humana com base na
preservação da vida do feto.
Na explanação sobre as células-tronco, já foram relacionados os direitos534 à
vida, à saúde, como fundamento da ADI 3510 e que se aplicam a esse caso
também. Cabe, neste momento, breve exame do direito à liberdade, com
fundamento no princípio da legalidade.
Segundo o arguente, à liberdade relaciona-se ao direito à legalidade,
fundamentado no artigo 5o , inciso II, da Constituição da República535. Alega536 o
autor que “A liberdade consiste em ninguém ter de submeter-se a qualquer vontade
que não a da lei...”. Esse direito compõe o aspecto intrínseco da dignidade da
pessoa humana.
É de se lembrar que Kant537, quando defende a autonomia da vontade, na
liberdade de a pessoa poder tomar suas próprias decisões, afirma que a indignidade
ocorre com a coisificação do homem.
Aplicando o ensinamento de Kant ao caso concreto, conforme requer a
CNTS, a gestante deve ter a autonomia de escolher se deve ou não dar
continuidade à gestação. Caso ela seja obrigada a ter o filho, contra a sua vontade,
estará sendo tolhida em sua liberdade de escolha e servindo de meio. Nesse caso,
ocorrerá a coisificação, que gera a indignidade.
Diante do exposto, ocorre, aparentemente, o conflito entre os princípios da
dignidade da pessoa humana do feto – direito à vida – e a dignidade da pessoa
humana da gestante – direito à vida (saúde física e psíquica), liberdade (autonomia
da vontade) e o do dever de prestação à saúde por parte do Estado.
534

O tema sobre direito à vida, à saúde, à liberdade, aos aspectos da dignidade da pessoa humana
entre outros, são citados neste trabalho nas páginas: 2, 17 - 26, 28 - 42, 55 – 74, 84 – 86, 96 e
seguintes.
535
o
Art. 5 II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
536
ADPF 54-8. p. 26.
537
Neste sentido ver p. 7 deste trabalho.
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Cumpre assinalar que os direitos em discussão são direitos fundamentais e
devem ser concretizados em sua maior medida, pois são direitos objetivos, que
deverão ser cumpridos pelo Estado para que ocorra a concretização da dignidade da
pessoa humana.
Em breve análise do mérito, alguns ministros já demonstraram aparentemente
suas posições ao decidirem a questão de ordem e medida acauteladora.
O Ministro Eros Grau538 deixou consignado que não autoriza o aborto do feto
anencefálico, ou seja, em ponderação liminar no confronto entre a dignidade da
pessoa humana da mãe (direito à vida – física e psíquica; à saúde e a liberdade –
autonomia da vontade) e do direito à dignidade da pessoa humana do feto (direito à
vida), defende o direito do feto.
No mesmo sentido, o Ministro Cezar Peluso539 expõe seu entendimento,
sobrepondo a dignidade da pessoa humana – direito à vida – do feto em relação à
dignidade da pessoa humana da mulher.
Contrariando os posicionamentos supracitados, o Ministro Carlos Ayres
Britto540

demonstra,

citando

as

possibilidades

de

interpretações

da

lei

infraconstitucional, a tendência ao voto favorável em relação à antecipação do parto,
ou seja, favorável a prevalência da dignidade da pessoa humana da mulher. Nesse
sentido cita a possibilidade jurídica em que a lei permite o abortamento no caso de
estupro em prol da gestante e quando o feto é perfeito, resguardando assim a
dignidade da gestante em relação à vida do feto.
Carlos Ayres Britto541 aborda, ainda, a existência da Lei 9434/97, que permite
a doação de órgãos a partir do momento da constatação da morte cerebral, para
justificar a antecipação do parto de fetos com anencefalia.
Em contraposição, o Ministro Cezar Peluso542 não concorda com a analogia
da antecipação do parto de feto anencefálico com à morte encefálica. A Lei 9434/97
serve para salvar outras vidas, enquanto a morte de um feto anencefálico não543.

538

ADPF 54-8. p. 48.
ADPF 54-8. p. 95.
540
ADPF 54-8. p. 125.
541
ADPF 54-8. p. 123.
542
ADPF 54-8. p. 96.
543
Em sentido contrário temos:
Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2004/1752_2004.htm> Acesso em 18
abril 10.
RESOLUÇÃO CFM Nº 1.752/04
539
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Assim, pode-se perceber que o Ministro Cezar Peluso faz sua interpretação da lei
9434/97 de forma sistemática, conforme os direitos fundamentais de terceira
geração, considerando a fraternidade e a solidariedade como fundamento para a
concretização da dignidade da pessoa humana do próximo.
Já no voto proferido no HC 84.025544, o Ministro Joaquim Barbosa545
demonstrara seu entendimento no sentido de: “...ao proceder à ponderação entre
valores jurídicos tutelados pelo direito, a vida extra-uterina inviável e a liberdade e
autonomia privada da mulher, entendo que, no caso em tela, deve prevalecer a
dignidade da mulher...”, porém, como relatado anteriornente, esse julgamento não
foi finalizado devido à perda do objeto, ou seja, o nascimento do feto.
O Ministro Marco Aurélio demonstrou tendência favorável à dignidade da
pessoa humana da gestante em detrimento da dignidade da pessoa humana do feto,
pois, quando ocupava a Presidência da Suprema Corte, em período de recesso,
deferiu o pedido liminar de antecipação de parto de feto anencefálico. Assim, a
antecipação do parto de feto anencefálico foi permitida durante certo período,
prevalecendo a dignidade da gestante, sendo posteriormente cassada essa decisão
liminar.
O autor546 da ação requereu, ainda, que o STF aplicasse a interpretação
conforme a Constituição. Caso essa interpretação fosse acolhida pelo Supremo
Tribunal, a gestante poderia decidir pela antecipação do parto com fundamento no
princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III) – direito à vida
(preservação física e psíquica), legalidade (artigo 5o II), liberdade e autonomia da
vontade (art. 5o inc. II) e direito à saúde (arts. 6o e 196) e os médicos não seriam
punidos pela realização da antecipação dos partos de fetos anencefálicos.
(Publicada no D.O.U. 13.09.04, seção I, p. 140)Autorização ética do uso de órgãos e/ou tecidos de
anencéfalos para transplante, mediante autorização prévia dos pais.
O Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n° 3.268, de 30 de
setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e
RESOLVE:
Art. 1º Uma vez autorizado formalmente pelos pais, o médico poderá realizar o transplante de órgãos
e/ou tecidos do anencéfalo, após o seu nascimento.
Art. 2º A vontade dos pais deve ser manifestada formalmente, no mínimo 15 dias antes da data
provável do nascimento.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília-DF, 8 de setembro de 2004.
544
Disponível em
<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=84025&classe=HC > acesso
em: 16 jan. 10.
545
ADPF 54-8. p. 141.
546
ADPF 54-8. p. 26.
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Os Ministros demonstram posicionamentos diferenciados em relação à
interpretação que deverá ser atribuída à norma do Código Penal em questão.
Gilmar Mendes547 salienta que, em caso de conflito da lei inferior com a lei
superior, deverá ser utilizada a lei superior, no caso, o princípio da soberania da
Constituição.
O Ministro Carlos Ayres Britto548 indica que só é possível a interpretação
conforme

a

Constituição,

tendo,

antes,

ocorrido

a

interpretação

da

lei

infraconstitucional e esta não ter sido conclusiva. Pondera o acionamento da
interpretação conforme a Constituição quando expõe:
[...] toda compreensão de um dado texto normativo subconstitucional
se faz à luz dele mesmo e por comparação apenas com o diploma
normativo com que veio ao mundo das positividades jurídicas. Esse
o primeiro endógeno limite ao juiz-intérprete. Somente depois é
que se pode pretender o manejo da ‘interpretação conforme’, caso o
resultado daquela primeira operação interpretativa venha a se
traduzir numa compreensibilidade pelo menos dúplice (uma a negar
a outra). É como reversamente afirmar: o requisito de procedibilidade
da interpretação conforme somente se considera atendido, em
princípio, se o resultado daquela primeira operação hermenêutica
não implicar unicidade de entendimento normativo. (grifos no original)

Carlos Ayres Britto549 ainda explicita que em não havendo compreensão na
primeira interpretação normativa e havendo no mínimo sentido dúplice, esses fatores
funcionarão como uma “chave de ignição” para que ocorra uma interpretação
conforme a Constituição. O Ministro550 conclui: “há mesmo uma pluralidade de
entendimentos quanto ao conteúdo e alcance dos textos normativo-penais aqui
referidos”.
Contrário a interpretação conforme a Constituiçao, o Ministro Cezar Peluso551
dispõe:
[...] para interpretar o Código Penal e chegar a interpretação
sustentada pela autora, não é preciso invocar a Constituição.
Estamos no terreno da pura exegese sistemática, que nada tem a ver
com a interpretação conforme a Constituição; trata-se, apenas de
resolver teses a respeito da interpretação de normas de caráter
penal.

547

ADPF 54-8. p. 177.
ADPF 54-8. p. 135.
549
ADPF 54-8. p. 135.
550
ADPF 54-8. p. 138.
551
ADPF 54-8. p. 152-153.
548
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O Ministro Relator Sepúlveda Pertence552, assinala sobre a interpretação da
lei:
[...] a interpretação que se há de fazer da lei anterior, ainda que
admitida a sua recepção, há de partir das regras e, mais que das
regras, a partir dos princípios fundamentais da Constituição
superveniente. A superveniência da Constituição pode, sim, levar,
sobretudo quando se soma – e é que se sustenta – a mudança dos
conhecimentos médicos a respeito da questão, pode levar sim a uma
inversão do que parecia um límpido, claro e indiscutível sentido da Lei
anterior, quando ao tempo de sua publicação.

No momento em que a Constituição entrou em vigor em 1988, todo
entendimento infraconstitucional, de acordo com o exposto neste trabalho, deve ser
interpretado seguindo o princípio da dignidade da pessoa humana553.
Carece lembrar que no julgamento sobre células-tronco, a lei fulminada pelo
vício de inconstitucionalidade era do ano de 2005, promulgada, portanto, após a
Constituição entrar em vigor. Já na ADPF 54, a inconstitucionalidade suscitada pelo
autor da ação diz respeito a artigos do Código Penal, ou seja, uma lei que foi editada
antes da promulgação da nova Constituição e que não foi revogada por ela. Diante
disso, admite-se que a lei de 1940 foi acolhida pela nossa Constituição de 1988.
Conforme o exposto, o Supremo Tribunal se divide em relação ao
posicionamento que deverá ser adotado. Aparentemente o Ministro Eros Grau e a
Ministra Ellen Gracie posicionam-se contrários à antecipação do parto. Contra a
antecipação do parto, mais visivelmente, posiciona-se o Ministro Cezar Peluso.
Aparentemente favoráveis à antecipação do parto estão o Ministro Gilmar Mendes e
Joaquim Barbosa – conforme seu voto no HC 84.025 – 6 RJ – e o Ministro Carlos
Ayres Britto.
A despeito do exame de diversos pontos de vista dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal sobre a ação em questão, impõe-se lembrar que não são
conclusivos, pois o mérito da ADPF 54 não foi ainda julgado definitivamente.
Parece que a interpretação da dignidade da pessoa humana interliga-se à lei
penal por meio de uma interpretação sistemática, histórica – pois à época de sua
elaboração não existiam exames confiáveis para detectar o quadro de anencefalia –

552

ADPF 54-8. p. 231.
BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos
direitos fundamentais na Constituição de 1988. in: FERRAZ, Anna Candida da Cunha (coord.)
Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006. p. 48.
553
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e ainda teleológica – neste caso, analisando a intenção do legislador quando
acolheu a excludente sobre o aborto.
Diante da análise da ADPF 54, há características dos princípios a serem
consideradas. Nesse sentido, a abstração dos princípios permite que o princípio da
dignidade da pessoa humana, ora em questão, seja utilizado juntamente com a lei
penal, alterando a interpretação atribuída a ele quando de sua criação, em, 1940,
pois, conforme visto, e de acordo com Canotilho554, a característica da abstração
permite que o princípio capte as mudanças que ocorrem com o passar dos tempos,
tornando a norma aberta para ser alterada de acordo com a realidade, fazendo
assim com que a norma sempre possa ser atualizada.
A anencefalia não podia ser diagnosticada com total segurança há algumas
décadas. Assim não era totalmente seguro positivar mais uma excludente abortiva.
Nesse caso, diante de um diagnóstico duvidoso, inseguro, não havia dúvidas de que
a dignidade da pessoa humana do feto deveria ser tutelada, para não haver enganos
e atentados contra fetos com perspectiva de vida.
Atualmente, com o avanço tecnológico, é possível detectar a anencefalia com
total segurança no diagnóstico. Assim, a abstração do princípio da dignidade da
pessoa humana com a captação de uma nova realidade pode ser fundamental na
decisão dos Ministros, contribuindo para a definição de qual dignidade da pessoa
humana deverá prevalecer.
Como já se repetiu neste trabalho, a dignidade da pessoa humana tem sua
base na liberdade e igualdade. No Habeas Corpus 82.424-4, o Supremo Tribunal
Federal pode julgar um suposto conflito entre esses dois direitos. Esse julgamento
será objeto de análise, a seguir.

3) Habeas Corpus 82.424-4 - Rio Grande do Sul555 - 17. 09. 2003. Relator:
Ministro Moreira Alves. Paciente: Siegfried Ellwanger. Impetrantes: Werner
Cantalício João Becker e outros. Coator o Superior Tribunal de Justiça.
554

a

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5 ed.,
Coimbra: Livraria Almedina, sd. p.1143.
555
Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=82424&classe=HC> acesso em
09 nov. 09. O STF disponibilizou no site supracitado 488 laudas deste caso.
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Diz a ementa do acórdão556 :

HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: ANTI-SEMITISMO.
RACISMO.
CRIME
IMPRESCRITÍVEL.
CONCEITUAÇÃO.
ABRANGÊNCIA
CONSTITUCIONAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM DENEGADA.
1.
Escrever, editar, divulgar e comerciar livros ‘fazendo
apologia de idéias preconceituosas e discriminatórias’ contra a
comunidade judaica (Lei 7716/89, artigo 20, na redação dada pela
Lei 8081/90) constitui crime de racismo sujeito às cláusulas de
inafiançabilidade e imprescritibilidade (CF, artigo 5o, XLII)... (grifos no
original)

Desse caso, à Suprema Corte coube apreciar, de um lado a tutela do
direito557 à liberdade de expressão, e de outro lado, o direito de todos serem tratados
de forma igual, sem qualquer possibilidade de ocorrência de tratamento racista ou
discriminatório.
Como já mencionado, a liberdade é um dos pilares da dignidade da pessoa
humana. Está positivada como direito fundamental no artigo 5o , caput e incisos da
Constituição da República558. Na classificação da dignidade da pessoa humana,
insere-se a liberdade como sendo integrante do chamado aspecto intrínseco, pois
ela também é inerente à pessoa. Esse direito é considerado um direito fundamental
de primeira geração, sendo, assim, considerado auto-aplicável e de aplicação
imediata.
Aqui a liberdade559 pode ser vista sob o enfoque das liberdades relacionadas
às liberdades de expressão e informação. Anna Candida da Cunha Ferraz560
pondera-a como liberdade em geral; é onde se enquadra a liberdade aqui abordada,
ou seja, a liberdade referida no inciso IX da Carta da República561.
556

Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=82424&classe=HC> acesso em:
18 jan 10.
557
O tema sobre direito à liberdade, à liberdade, aos aspectos da dignidade da pessoa humana entre
outros, são citados neste trabalho nas páginas: 2, 17 - 26, 28 - 42, 55 – 74, 84 – 86, 96 e seguintes.
558
o
Art. 5 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:
559
Neste sentido ver p. 7 deste trabalho..
560
FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na
Constituição de 1988. In: FERRAZ, Anna Candida da Cunha (coord.) Direitos Humanos
Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006. p. 160.
561
o
Art. 5 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e a propriedade, nos termos seguintes: IX – é livre a expressão da atividade
intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença;
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Sobre o direito à liberdade, consagrado na Constituição, o Ministro Carlos
Velloso562 assevera que:
É induvidoso que a Constituição brasileira consagra a liberdade de
expressão, que se consubstancia nas liberdades de manifestação do
pensamento, de expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação e a liberdade de imprensa (C.F. art. 5o,
IV e IX; art. 220).

O Ministro Gilmar Mendes563 ressalta que a liberdade de expressão mais
especificamente: “...constitui pedra angular do próprio sistema democrático”.
Conforme posicionamentos que advirão, nota-se a importância atribuída à
liberdade pelo Supremo Tribunal Federal, até mesmo por compor a base da
dignidade da pessoa humana.
Em contraposição à liberdade, neste caso concreto, temos o direito á
igualdade. No momento em que a Constituição da República pune o racismo e a
discriminação, busca com isso o tratamento igualitário entre todos. O racismo é um
atentado ao direito de igualdade, disposto no artigo 5o, inciso XLII564 e relaciona-se
com os objetivos da República estabelecidos no artigo 3o, inciso IV565 da
Constituição de 1988.
A igualdade também é uma das características básicas da dignidade da
pessoa humana, juntamente com a liberdade, conforme visto no primeiro capítulo
deste trabalho. Adriana Zawada Melo566 assinala que: “ É a aplicação da igualdade
em seu sentido positivo que baliza concretamente a adoção de medidas tendentes a
preservar e promover a dignidade da pessoa humana”.
A igualdade relacionada ao racismo integra o aspecto intrínseco da dignidade.
O direito a manter ou buscar a igualdade entre os seres humanos é considerado um
direito fundamental de primeira geração, auto-aplicável e de aplicação imediata.
Aliás, o Ministro Maurício Corrêa567 assim entende: “Parece-me evidente, por
outra via, que o combate ao racismo tem clara inspiração no princípio da igualdade”.
562

Habeas Corpus 82.424-2. p. 689.
Habeas Corpus 82.424-2. p. 649.
564
o
Art. 5 , inc. XLII – a prática do racismo constitui crime inaficançável e imprescritível, sujeito à pena
de reclusão, nos termos da lei;
565
o
Art. 3 Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: IV – promover o bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
566
MELO, Adriana Zawada. Direitos sociais, igualdade e dignidade da pessoa humana. In: Revista
Mestrado em Direito/Unifieo – Centro Universitário Fieo, ano 7, número 1. Edifieo, 2007. p. 112.
567
Habeas Corpus 82.424-2. p. 583.
563
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Esse princípio se alastra pela Carta Magna brasileira em diversos dispositivos,
como demonstra Adriana Zawada Melo568:
A Constituição pátria de 1988 consagrou, em seu artigo 1º, III, como
um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade
da pessoa humana, a qual é também fundamento, como visto, da
própria igualdade e dos demais direitos fundamentais. Em outros
dispositivos, a mesma Constituição expressamente menciona a
igualdade (art. 5º, caput e inciso I), compromete-se com a redução
das desigualdades (art. 3º, III) e com a repulsa à discriminação (art.
3º, IV), além de literalmente vincular o Estado brasileiro com a busca
pela justiça social e pelo bem- estar social (arts. 170 e 193).

É sabido que a dignidade da pessoa humana resulta de uma composição de
vários valores, formando um só feixe complexo. Para Luís Roberto Barroso569, a
dignidade da pessoa humana é formada por um “conjunto de valores civilizatórios”.
No caso, ora em questão, o aspecto intrínseco que fundamenta o direito de
liberdade à expressão, aparentemente colide com o aspecto intrínseco que
fundamenta o direito à igualdade.
O Ministro Celso de Mello570 atribui ao Estado a função de “atuar na defesa de
postulados essenciais, como o são aqueles que proclamam a dignidade da pessoa
humana”, ou seja, todos aqueles direitos que integram os aspectos da dignidade da
pessoa humana, incluindo assim o direito à liberdade e o direito à igualdade, que
são direitos de primeira dimensão, de acordo com Anna Candida da Cunha
Ferraz571.
Assim, em se tratando da dignidade da pessoa humana no aspecto intrínseco,
o Estado e o particular não devem violar o direito à liberdade, à igualdade ou a
qualquer outro direito que atinja o princípio da dignidade da pessoa humana –
prestação negativa do Estado, como já mencionado. Repise-se aqui que caso ocorra
a violação desses direitos, aquele que sofreu o atentado ao direito à liberdade, à
igualdade, tem o direito subjetivo de acionar o Estado para que este atue no sentido
de cessar ou reparar a violação – prestação positiva do Estado.
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Nesse mesmo sentido, o Ministro Celso de Mello572 alega que no caso de
abuso ou quando ultrapassadas as barreiras éticas e jurídicas, o Estado deverá
intervir. Ingo Wolfgang Sarlet573 reconhece a importância do Estado no papel de
prestador do poder público e no seu dever de assegurar a dignidade humana por
meio do respeito da liberdade, da igualdade.
Conforme a exposição dos valores aparentemente contrapostos e diante da
obrigação de atuação estatal, o Ministro Gilmar Mendes574 declara que o objetivo
diante desse conflito de valores é “...a preservação dos valores inerentes a uma
sociedade pluralista, da dignidade da pessoa humana...”. Diante da preservação de
valores conexos à dignidade da pessoa humana, abordar-se-á a atuação do
Supremo Tribunal Federal diante deste caso prático.
O paciente – autor do suposto racismo - alega que os judeus não são
considerados raça, e assim sendo não pode ser acusado do crime de racismo contra
os judeus, e, por conseqüência alega também não ter cometido o crime de racismo,
ocorrendo assim a prescrição575.
Sobre a referida alegação, os ministros buscam o significado, por meio da
interpretação gramatical, da palavra raça – de que se origina racismo. O Ministro
Maurício Corrêa576 expõe sua convicção nas pesquisas em genética, examina o
conceito de raça, e afirma com base nos cientistas: “...que não existe base genética
para aquilo que as pessoas descrevem como raça, e que apenas algumas poucas
diferenças distinguem uma pessoa de outra”. De modo unânime, os Ministros da
Suprema Corte concordam que não existem raças, ou seja, raça é apenas uma, a
humana. Essa conclusão foi baseada em pesquisas sobre o genoma humano.
Apesar da conclusão unânime da Corte Suprema sobre o assunto, a ação
seguiu adiante, buscando-se o alcance constitucional do termo racismo, por meio
dos métodos de interpretação: o lógico – interligação com outros dispositivos – e o
método teleológico – o valor que inspirou a criação da norma - descrito no artigo 5o ,
inciso XLII, da Constituição da República.
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O Ministro Relator Moreira Alves577 faz uma interpretação visando a um
resultado restritivo do termo prescrito no artigo 5o , inciso XLII, da Constituição da
República. Justifica sua interpretação:
Esse dispositivo se prende a um dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, que é o que se encontra no inciso IV
do artigo 3o da Carta Magna [...] Além de crime de racismo, como
previsto no artigo 5o, XLII, não abarca toda e qualquer forma de
preconceito ou de discriminação, porquanto, por mais amplo que seja
o sentido de ‘racismo’, não abrange ele, evidentemente, por exemplo,
a discriminação ou o preconceito quanto à idade ou ao sexo, deve
essa expressão ser interpretada estritamente, porque a
imprescritibilidade nele prevista não alcança sequer os crimes
considerados constitucionalmente hediondos, como a prática da
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo,
aos quais o inciso XLIII do mencionado artigo 5o apenas determina
que a lei os considera inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou
anistia.

Em seguida, o Ministro Relator578 cita a emenda aditiva 2P00654-0 do
Constituinte à época, Carlos Alberto Caó. Essa emenda originou o inciso XLII579 do
artigo 5o da atual Constituição e foi justificada como uma emenda para proteção
racial dos negros.
Diante disso, verifica-se que o Ministro Relator considerou que a melhor
interpretação a ser feita no caso era pela junção da interpretação gramatical e a
sistemática - reconhecendo o elo entre os incisos XLIII580 e XLII581 e com o artigo 3o,
inciso IV, da Constituição da República - e a teleológica. O termo “raça” foi
interpretado restritivamente e buscando a vontade do legislador constituinte, de
acordo com a citação de atribuição do racismo à raça negra.
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O Ministro Marco Aurélio582 cita o posicionamento do Ministro Relator Moreira
Alves: “ Entendeu o relator que, enquadrado o crime como discriminação contra o
povo judeu, e não como racismo, a prescrição punitiva já teria acontecido.”
Nesse sentido, o Ministro Marco Aurélio583 trata da imprescritibilidade punitiva
do paciente citando a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e fazendo
analogia ao Direito Internacional, alega que a imprescritibilidade tem um caráter de
excepcionalidade, no Brasil584:
[...] sempre houve o repúdio à adoção de crimes imprescritíveis [...]
no nosso sistema constitucional vigente, ao lado do racismo por
discriminação contra o negro, somente o crime de ‘ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático’

Dessa forma, o Ministro Marco Aurélio585 faz uma interpretação restritiva da
imprescritibilidade, afirmando que só poderá ocorrer quando existir a prática racista
contra negros. Além dos fundamentos expostos, ele sustenta que o livro não incita a
violência e sim faz relatos históricos, embora ele mesmo não concorde com o
material descrito.
O posicionamento restritivo de interpretação acima descrito pelos Ministros
não prevaleceu perante a decisão da Suprema Corte.
O Ministro Maurício Corrêa586 expõe sua convicção que diante das
dificuldades conclusivas, há a necessidade da utilização de todos os métodos
tradicionais possíveis: o histórico, o político e sociológico para chegar-se ao alcance
do sentido da norma constitucional, pois a interpretação apenas gramatical não seria
suficiente.
O Ministro587 invoca o artigo 3o, inc. IV588, da Constituição, defendendo que o
termo raça deve ser interpretado de forma extensiva, pois se raça e cor fossem
iguais não precisaria constar os dois termos no mesmo inciso. Faz uma
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interpretação sistemática, citando o artigo 4o, inc. VIII589, como adesão da
Constituição ao repúdio ao terrorismo e ao racismo.
O Ministro Cezar Peluso590 critica a interpretação em sentido estrito do termo
racismo, pois, segundo ele, a tutela constitucional atingiria um número reduzido de
pessoas. Então, defende uma interpretação ampla com a utilização do método
teleológico.
O Ministro Nelson Jobim591 lembra, em seu voto, que, de acordo com os
registros sobre os debates na Assembléia Constituinte, consta neles a abordagem
não só ao negro, como foi descrito no discurso do constituinte Carlos Alberto Caó,
como também ao homossexual, ao judeu, demonstrando assim que a interpretação
do racismo não pode ser realizada com restrições.
O Ministro Carlos Velloso592 acredita que o termo racismo deva receber uma
interpretação extensiva, e entendido como um preconceito em relação a grupos
humanos. O racismo não dependerá apenas da cor da pele, mas também da religião
e descreve o racismo como atribuição de “características ‘raciais’ para instaurar a
desigualdade e a discriminação”. O Ministro593 ainda condena o paciente, pois
entende que sua obra não tem caráter científico e sim panfletário, estimulando a
intolerância, não trazendo melhorias ou contribuições para um aperfeiçoamento do
ser humano.
Após a exposição do posicionamento interpretativo de alguns ministros,
levando em conta a preservação dos valores atrelados ao princípio da dignidade da
pessoa humana e diante da presença de conflito entre os princípios, observa-se o
uso da técnica da ponderação de valores594. É o que se vê nas palavras do Ministro
Maurício Corrêa595 e do Ministro Marco Aurélio que ressalta a importância de se
solucionar a colisão de direitos por meio dessa técnica596:
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Estamos diante de um problema de eficácia de direitos fundamentais
e da melhor prática de ponderação dos valores [...] Refiro-me ao
intrincado problema da colisão entre os princípios da liberdade de
expressão e da proteção à dignidade do povo judeu. Há de definir-se
se a melhor ponderação dos valores em jogo conduz à limitação da
liberdade de expressão pela alegada prática de um discurso
preconceituoso, atentatório à dignidade de uma comunidade de
pessoas ou se, ao contrário, deve prevalecer tal liberdade. Essa é a
verdadeira questão constitucional que o caso revela.

Ana Paula de Barcellos597 refere-se à ponderação como sendo: “uma técnica
de decisão de casos difíceis (do inglês “hard cases”), em relação aos quais o
raciocínio tradicional da subsunção não é adequado.”
Canotilho598 ensina que:

[...] o reconhecimento de momentos de tensão ou antagonismo entre
os vários princípios e a necessidade, atrás exposta, de aceitar que os
princípios não obedecem, em caso de conflito, a uma <<lógica do
tudo ou nada>>, antes podem ser objecto de ponderação e
concordância prática, consoante o seu <<peso>> e as circunstâncias
do caso.

Em sua aferição sobre a razoabilidade e a proporcionalidade de cada um dos
direitos que deverão ser ponderados, o Ministro Carlos Velloso599 atribui ao direito à
igualdade maior valor do que ao direito à liberdade de expressão e destaca que: “A
liberdade de expressão não pode sobrepor-se à dignidade da pessoa humana [...]
ainda mais quando a liberdade de expressão apresenta-se distorcida e desvirtuada”.
Sobre o assunto, Ministro Maurício Corrêa600 expõe sua convicção valorando
majoritariamente o direito à igualdade:
[...] os direitos de toda a parcela da sociedade atingida com a
publicação das obras sob a responsabilidade do paciente, sob pena
de colocar-se em jogo a dignidade, a cidadania, o tratamento
igualitário, e até mesmo a própria vida dos que se acham na mira
desse eventual risco.
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O Ministro Carlos Velloso601 entende que, para a solução do aparente conflito
de normas fundamentais, o direito à igualdade é o que melhor protege os direitos
previstos na Constituição.
Já o Ministro Gilmar Mendes602, em seu voto, aponta:
Nesse contexto, ganha relevância a discussão da medida e liberdade
de expressão permitida sem que isso possa levar à intolerância, ao
racismo, em prejuízo da dignidade da pessoa humana, do regime
democrático, dos valores inerentes a uma sociedade pluralista.
(grifos no original)

O Ministro Celso de Mello603 pondera em seu voto que:
[...] cabe reconhecer que os postulados da igualdade e da dignidade
pessoal dos seres humanos constituem limitações externas à
liberdade de expressão, que não pode, e não deve, ser exercida
com o propósito subalterno de veicular práticas criminosas,
tendentes a fomentar e a estimular situações de intolerância e
de ódio público. (grifos no original)

Por sua vez, o Ministro604 Nelson Jobim cita o Ministro Gilmar Mendes para
deixar clara a posição da Suprema Corte: “...este Tribunal rechaça o ódio racial e o
ativismo racista; não aceita o uso da liberdade de expressão para viabilizar o ódio e
o racismo”.
O Ministro Celso de Mello605 reconhece, por motivo de interesse público, que
o Estado deve proteção contra qualquer comportamento que ameace ou desrespeite
ou ofenda os valores da igualdade e da tolerância, principalmente no que diz
respeito a comportamentos raciais.
O Ministro Gilmar Mendes606, em seu entendimento quanto a esse caso
concreto, adverte que: “...a discriminação racial levada a efeito pelo exercício da
liberdade de expressão compromete um dos pilares do sistema democrático, a
própria idéia de igualdade”.
Na aplicação da técnica da ponderação, com o devido sopesamento de
valores conforme o caso concreto, o Ministro Carlos Ayres Britto607 denomina inter601
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referência a forma pela qual um princípio irá compor-se, sobrepor-se ou será
sobreposto por outro princípio conflitante. Define como sendo inter-referência por
complementação o posicionamento de: “um princípio se colocando enquanto sub ou
serviente de outro”. Neste caso, fica explícita a característica de otimização dos
princípios, ou seja, a variação no seu grau de aplicação, possibilitando assim, sua
harmonização com outros princípios.
Não sendo possível ajustar um princípio ao outro, ocorrerá a inter-referência
por oposição. Nesse sentido, o Ministro indica a vertente a ser tomada pelo
magistrado: “sua posição é por vezes radical, no sentido de ter que excluir a
incidência de um dos princípios em confronto”.
Em qualquer uma das formas de aplicação da técnica da ponderação deverá
ocorrer a limitação de um dos direitos – à liberdade ou à igualdade – de acordo com
o sopesamento, que ocorre conforme o caso concreto – limitação chamada fática.
Assim, um direito fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana será
limitado por outro direito fundamentado no princípio da dignidade da pessoa
humana. Diante disso, fica demonstrada a limitação do princípio da dignidade da
pessoa humana pela possibilidade jurídica.
Conforme a breve exposição dos votos dos ministros, diante da técnica da
ponderação com a utilização do sopesamento de valores com base no caso
concreto, não há harmonização entre os direitos conflitantes. Prevalecendo de forma
integral, a dignidade da pessoa humana – direito à igualdade - dos judeus - sobre o
direito à liberdade de expressão - do paciente acusado de racismo. Assim, houve a
limitação jurídica e fática de um princípio da dignidade da pessoa humana em
relação a outro princípio da dignidade da pessoa humana.
Por diversas vezes, neste julgado, a liberdade - que compõe o princípio da
dignidade da pessoa humana - foi citada e considerada como uma das vertentes
principais do nosso Estado de Direito brasileiro. Mesmo diante da importância de tal
direito, posiciona-se o Supremo Tribunal pela não existência de princípios absolutos,
na linha adotada por Robert Alexy608. O Ministro Celso de Mello609, em seu voto,
alega que a liberdade de expressão não tem caráter absoluto, pois sofre limitações
éticas e também limitações jurídicas. Em seu voto610 esclarece a posição do
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Supremo: “...esta Suprema Corte já acentuou que não há, no sistema constitucional
brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto...”
O Supremo Tribunal Federal demonstra por meio dos votos de seus ministros
uma imensa valorização do direito à liberdade, sendo citado por diversas vezes esse
direito como um dos alicerces do sistema democrático brasileiro. Apesar da
valorização da liberdade, o Supremo deixa claro seu posicionamento de que não
admite nenhum tipo de racismo ou discriminação. Declara ser nitidamente contrário
a qualquer tipo de racismo, com afastamento de imediato em relação a qualquer
possibilidade de que isso venha ocorrer.
Na ponderação, ocorre o afastamento do direito à liberdade de expressão do
autor, prevalecendo o direito à igualdade. O posicionamento do Supremo
proporcionou a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana dos
judeus (leia-se também “minorias”) - atingidos pela publicação do livro – em sua
maior proporção, pois não ocorre a harmonização dos princípios.
Entendido o termo “raça” de forma extensiva, e considerado como apanágio
de minoria, nota-se que os métodos de sistemática, teleológica e histórica são
citados nesse julgamento. Outro argumento importante para a decisão do Supremo
foi a utilização da fraternidade e da solidariedade social em relação às minorias.
Percebe-se que o princípio utilizado dentro do direito ambiental, o da
precaução611, citado em exame do caso anterior, vem a ser, mesmo de maneira
implícita, utilizado em outras situações de direito em que se relacionam a
comunidade, a sociedade e a discriminação. O Ministro Cezar Peluso612, em
discussão com o Ministro Carlos Ayres Britto, defende que se apenas uma pessoa
ler o livro do paciente e se sentir influenciado por ele, já é suficiente para
fundamentar o voto contra a liberdade de expressão do paciente. É nesse sentido
que se entende a utilização do princípio da precaução por parte do Ministro Cezar
Peluso.
Assim, diante da técnica de ponderação entre esses dois valores, o Supremo
demonstra ser contrário a qualquer tipo de discriminação.
Ainda em relação ao princípio da igualdade, tramita no Supremo Tribunal
Federal, em sua pauta, outro caso que promete ter repercussão. Ei-lo:
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4) ADPF 186613 MC - DISTRITO FEDERAL. 31/07/2009. Relator Ministro
Ricardo Lewandowsk. Arguente: Partido Democrata – DEM. Arguido: Centro de
Seleção e de Promoção da Universidade de Brasília – CESPE/UnB.

Cuida-se neste caso da questão da fixação de cotas raciais para
universidades.
O arguente614, conforme o exposto na decisão da liminar, alega violação de
direitos615 e do princípio da dignidade da pessoa humana - artigos: 1o caput, inciso
III; ao objetivo fundamental da República de combate ao preconceito - 3o caput,
inciso IV; do compromisso firmado nas relações internacionais de combate ao
racismo - 4o caput, inciso VIII; do direito à igualdade - 5o caput, incisos I, II, LIV, XLII;
o direito à educação – caput dos artigos 205, 207, 208, inciso V; da administração
pública – 37 caput, da Constituição da República.
O Partido Democrata – Dem - alega que o fator “raça”, entendido como cor da
pele, não serve como parâmetro para ingresso na universidade. Alega que o pobre
branco tem as mesmas condições do pobre negro, porém o sistema de quotas
raciais oferece mais oportunidades aos negros, além de favorecer os negros de
classe média ou alta, em detrimento dos pobres brancos. Considera esse fato
discriminatório e ofensivo ao direito à igualdade, e, por consequência, ofensivo ao
princípio da dignidade da pessoa humana.
O direito à igualdade enquadra-se nos direitos de primeira geração ou
dimensão616, o que exige do Estado a garantia de uma prestação negativa.
Conforme ensina o Ministro Gilmar Mendes617, o Estado deve atuar no sentido de
não aumentar a diferenciação entre as pessoas:
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<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28adpf%20186%29%20E%2
0S.PRES.&base=basePresidencia> acesso em: 08 jan. 10.
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É importante, no entanto, refletir sobre as possíveis conseqüências
da adoção de políticas públicas que levem em consideração apenas
o critério racial. Não podemos deixar que o combate ao preconceito e
à discriminação em razão da cor da pele, fundamental para a
construção de uma verdadeira democracia, reforce as crenças
perversas do racismo e divida a sociedade em dois pólos
antagônicos: ‘brancos’ e ‘não brancos’ ou ‘negros’ e ‘não negros’.
(grifos no original)

O Ministro Gilmar Mendes618, na decisão liminar, posiciona-se em relação às
quotas: “...somos levados a acreditar que a exclusão no acesso às universidades
públicas é determinada pela condição financeira. Nesse ponto, parece não haver
distinção entre ‘brancos’ e ‘negros’, mas entre ricos e pobres”
O Ministro, ao decidir, liminarmente, já demonstrou o seu posicionamento no
sentido de utilizar todos os métodos de interpretação tradicionais.
O mérito não foi julgado pela Suprema Corte até então, assim não há ainda
uma decisão definitiva para a questão.
Porém, a Corte Suprema, como visto no julgamento anterior, buscou um
resultado extensivo do termo “raça”. Isso significa dizer que o termo “raça” foi
entendido como uma referência não só para os negros e sim para as minorias,
tornando a expressão mais abrangente.
Se levado em consideração o julgamento anterior e havendo a utilização dos
métodos de interpretação gramatical, sistemática, teleológica e histórica, parece
haver mudança da interpretação do sentido do termo raça quando utilizado pela
universidade. Graças à repulsa demonstrada pela Suprema Corte diante de qualquer
forma de discriminação, existe uma grande possibilidade de procedência com
acolhimento e reconhecimento de discriminação e afronta ao direito fundamental à
igualdade, conseqüentemente, de atentado ao princípio da dignidade da pessoa
humana.
A seguir, serão analisadas as decisões do Supremo Tribunal Federal e o seu
posicionamento jurisprudencial sob o aspecto material da dignidade da pessoa
humana.

618

Ver voto citado em p. 144, nota de rodapé.
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5) Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 271.286-8619 - Rio
Grande do Sul. 12/09/2000. Relator

Ministro Celso de Melo. Agravante:

Município de Porto Alegre. Agravada: Diná Rosa Vieira.

Neste agravo se questiona o direito fundamental à saúde, no caso, o
fornecimento de medicamentos de acordo com a ementa620:
E M E N T A: PACIENTE COM HIV/AIDS – PESSOA DESTITUÍDA
DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
FORNECIMENTO GRATUÍTO DE MEDICAMENTOS – DEVER
CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º , CAPUT,
E 196) – PRECEDENTES (STF) – RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.

Conforme informa o relatório do agravo em questão621:

A decisão agravada – que não conheceu do recurso extraordinário
deduzido pela parte agravante – manteve o acórdão emanado pelo
Tribunal de Justiça local, que, apoiando-se no art. 196 da
Constituição da República, reconheceu incumbir, ao ora recorrente,
solidariamente com o Estado do Rio Grande do Sul, a obrigação de
ambos fornecerem, gratuitamente, medicamentos necessários ao
tratamento da AIDS, nos casos que envolvessem pacientes
destituídos de recursos financeiros e que fossem portadores do vírus
HIV (fls. 560/568)

O Município de Porto Alegre não cumpriu sua obrigação de prestar o direito
fundamental à saúde. De acordo Ana Paula de Barcellos622, a obrigação positiva do
Estado, de cunho material, deve cumprir com o conteúdo mínimo essencial623, para
que não sejam adotadas as medidas judiciais cabíveis contra ele pela não prestação
de serviços essenciais.
Diante do não cumprimento da obrigação fundamental, pelo Município, houve
a geração de um direito subjetivo para o cumprimento dessa obrigação via judicial. O
agravante contesta a decisão do Supremo Tribunal Federal, que manteve o acórdão
619

Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=335538&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Te
or%20RE%20/%20271286%20-%20AgR> acesso em: 16 jan. 10.
620
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 271.286-8. p. 1409.
621
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 271.286-8. p. 1412.
622
BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: O princípio da
a
dignidade da pessoa humana. 2 ed., amplamente rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008 – p.
283.
623
Temas tratados neste Agravo estão dispostos nas páginas: 2, 17 - 26, 28 - 42, 55 – 74, 84 – 86, 96
e seguintes.
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do Tribunal de Justiça local, que incumbiu o Estado e o Município de fornecerem
medicamentos gratuitos para o tratamento da AIDS, nos casos em que os pacientes
não tivessem condições econômicas.
A saúde é um direito fundamental disposto no artigo 6o da Constituição da
República624 no título II – Dos direitos e garantias fundamentais - no capítulo II - Dos
direitos sociais. Está disposto ainda no título VIII – Da ordem social – Capítulo II –
Da seguridade social - seção II – Da saúde.
O direito à saúde insere-se na segunda geração de direitos fundamentais.
Esses direitos sociais exigem do Estado uma prestação positiva. O Estado deve
prestar aos indivíduos o mínimo existencial para que se tenha uma vida digna.
Conforme expõe Anna Candida da Cunha Ferraz, tais direitos não são normas autoaplicáveis625: “...indicam fins, programas, metas a serem perseguidos pelo Estado e
pela sociedade [...]”. Luiz Antônio Rizzatto Nunes626 explana que “a Constituição
está posta na direção de implementação da dignidade no meio social”. Adriana
Zawada Melo627 ensina que a dignidade da pessoa humana: “...se consubstancia em
princípio informador de todo o ordenamento jurídico e em fundamento último dos
direitos econômicos e sociais”. Nesses casos, incide a aplicação do aspecto
extrínseco material da dignidade da pessoa humana.
Na dignidade da pessoa humana, o direito à saúde integra o aspecto
extrínseco material. O aspecto extrínseco material da dignidade da pessoa humana
pode ser considerado como um mínimo material para que o ser humano tenha uma
vida digna. O artigo 6o da Constituição da República é considerado pela maioria da
doutrina como sendo a vertente material para se ter uma vida digna.
A decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello628 aponta a necessidade de
dar efetividade aos direitos fundamentais, expressando a importância do direito à
saúde:

624

o

Art. 6 São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.
625
FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na
Constituição de 1988. In: FERRAZ, Anna Candida da Cunha (coord.) Direitos Humanos
Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006. p. 169.
626
NUNES, Luiz Antônio Rizzatto.O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana:
doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002 – p. 51.
627
MELO, Adriana Zawada. Direitos sociai, igualdade e dignidade da pessoa humana. In: Revista
Mestrado em Direito/Unifieo – Centro Universitário Fieo, ano 7, número 1, 2007. p. 112.
628
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 271.286-8. p. 1420.
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[...] que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos
básicos da pessoa humana, uma das expressões mais relevantes
das liberdade reais ou concretas – impõe ao Poder Público um dever
de prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas
instâncias governamentais, quando estas adotarem providências
destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva de
determinação ordenada pelo contexto constitucional.

Nesse mesmo sentido, Ingo Wolfgang Sarlet629 afirma que: “[...] os direitos
fundamentais, ao menos de modo geral, podem (e assim efetivamente o são)
considerados concretizações das exigências do princípio da dignidade da pessoa
humana [...]”. Conforme já exposto por Daniel Sarmento630, sobre o princípio da
dignidade da pessoa humana, ele exerce a “primazia da pessoa humana sobre o
Estado.”.
O Ministro Celso de Mello cita decisão tomada por ele em situação
semelhante – Petição 1.246 – SC631:
[...] entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que
se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos
pela própria Constituição da República (art. 5o, caput, e art. 196), ou
fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um
interesse financeiro do Estado, entendo – uma vez configurado esse
dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma
só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à
vida e à saúde humana... (grifos no original)

Assim, o Ministro Celso de Mello demonstra que o princípio da dignidade da
pessoa humana coloca o Estado como meio e o homem como fim.
Ele faz uma interpretação necessariamente gramatical que leva em
consideração o texto da lei. Em um segundo momento, ocorre a interpretação
sistemática da Constituição da República, pois é examinado o artigo 1o, inciso III –
princípio da dignidade da pessoa humana da Constituição da República, em
conjunto

com

outros

dispositivos,

como

o

artigo

6o ,

que

tem

seus

desdobramentos632 no artigo 196 e seguintes.

629

a

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed., verev. e atual. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 111.
630
SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lúmen Júris,
2004. p. 111.
631
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 271.286-8. p. 1418.
632
o
Ao final do artigo 6 da Constituição da República está descrito: “na forma desta Constituição”. Isso
significa que a saúde deverá ser concretizada de acordo com os outros artigos que disponham sobre
o assunto e estejam na Constituição – artigos: 196; 197;198;199;200.
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Ademais, cumpre observar a possibilidade de relacionamento do artigo 3o da
Constituição da República com a implementação dos direitos sociais. Segundo José
Afonso da Silva633 , os direitos sociais são normas constitucionais que “possibilitam
melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a
igualdade de situações sociais desiguais”.
O Ministro Celso de Mello634 destaca que não procedem as alegações
suscitadas pelo agravante – Município - de acordo com o posicionamento do
Supremo Tribunal em outros julgamentos idênticos a este. Diante disso, deve
prevalecer a obrigação estabelecida no artigo 196 da Constituição da República, que
induz a decisão no sentido da concretização dos direitos fundamentais e na
efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, concebido como um dever,
conforme Robert Alexy635.
A decisão do Ministro converge no sentido do entendimento de José Afonso
da Silva636, que explícita que o princípio da dignidade da pessoa humana: “não é
apenas um princípio da ordem jurídica, mas o é também da ordem política, social,
econômica e cultural. Daí sua natureza de valor supremo, porque está na base de
toda a vida nacional”.
Outras decisões há no mesmo sentido e que servem de orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, em relação a essa matéria que,
conforme o exposto, já foi definida pela Corte Suprema637.
Todos os ministros seguiram o voto denegatório do Ministro Celso de Mello ao
agravo638.

633

a

SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30 ed., rev e atual. São Paulo:
Malheiros, 2007 – p. 286.
634
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 271.286-8. p. 1417. Precedentes: “Ag. 232.469
– Rs, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Ag 236.644 – RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – Ag 238.328
– RS (AgRg), Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 273.042 – RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.
635
Neste sentido ver p. 53 - 54 e 72 deste trabalho.
636
SILVA, José Afonso da, A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia.
SILVA, Carlos Medeiros; Caio Tácito. Revista de direito administrativo. Periódicos, Vol. 212.
Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: Renovar, abril/junho 1998. p. 92
637
Agravo de Recurso Extraordinário 271.286-8. p. 1422-1423. Orientações jurisprudenciais do
Supremo Tribunal Federal: “RE 236.200 – RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – RE 247.900 RS, Rel,
Min. MARCO AURÉLIO – RE 264.269 – RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 267.612 – RS, Rel.
Min. CELSO DE MELLO.
638
Agravo de Recurso Extraordinário 271.286-8. p. 1428.
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6) Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 393.175-0639 - Rio
Grande do Sul. 12/12/2006. Agravados: Luiz Marcelo Dias e outros. Agravante:
Estado do Rio Grande do Sul.
Conforme a ementa640:

E M E N T A: PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E
DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS
DE TENTATIVA DE SUICÍDIO – PESSOAS DESTITUÍDAS DE
RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES
DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE
DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS
CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS.
5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – ABUSO DO
DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA – RECURSO
DE AGRAVO IMPROVIDO.

Os autores são pacientes sem recursos financeiros que necessitam de
fornecimento gratuito de medicamentos indispensáveis.
Neste julgamento, o Supremo Tribunal Federal declara como precedente641:
O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá
efetividade e preceitos fundamentais da Constituição da República
(arts. 5o, ‘caput’, e 196) e representa, na concreção do seu alcance,
um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a
não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial
dignidade.

Trata-se, por igual, de caso em que se questiona o direito à vida e a
obrigação de o Poder Público fornecer medicamentos gratuitos. Este julgamento tem
sua abordagem, em relação aos direitos fundamentais e conseqüentemente à
dignidade da pessoa humana642.
639

Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=402582&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Te
or%20RE%20/%20393175%20-%20AgR> acesso em: 15 jan. 10.
640
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 393.175-0. p. 1524.
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Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=402582&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Te
or%20RE%20/%20393175%20-%20AgR> acesso em: 15 jan. 10.
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Temas tratados neste Agravo estão dispostos nas páginas: 2, 17 - 26, 28 - 42, 55 – 74, 84 – 86, 96
e seguintes.
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Neste julgamento, o Ministro Celso de Mello repete várias ponderações que
apresentou no agravo já visto, ratificando-as. Motivado pelo fato de o mesmo
agravante já ter ciência das orientações jurisprudenciais643 determinadas pela Corte
Suprema e por ter sucumbindo644 por diversas vezes quando recorreu e, mesmo
diante disso, continuar a interposição de recursos de cunho procrastinatório, o
Supremo Tribunal condena o agravante ao pagamento de multa no valor de 1%
sobre o valor da causa645.
Pode-se dizer que esse posicionamento da Corte visa coibir as reinteradas
ações sobre o mesmo assunto, demonstrando assim o seu posicionamento do
Supremo Tribunal em relação ao direito fundamental à saúde, como núcleo, aspecto
da dignidade da pessoa humana extrínseco.

7) Recurso extraordinário646 599.341 - Rio de Janeiro. Relator: Ministro
Ricardo Lewandowski. Recorrente: Felipe Alves Sampaio (representado por
Francisco Ivanir de Souza Sampaio). Recorrido: Município do Rio de Janeiro.

Interposto na Suprema Corte o recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro que decidiu conforme a seguinte ementa:

SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO GRATUITO DE ALIMENTOS.
MUNICÍPIO. É dever constitucional da União, do Estado, do Distrito
Federal e dos Municípios o fornecimento gratuito e imediato de
643

Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 393.175-0. p. 1532. Orientação jurisprudenciais:
“RTJ 171/326-327, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – AI 462.563/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI
486.816 – AgR/RJ, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 532.687/MG, Rel. Min. EROS GRAU – AI
537.237/PE, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RE 195.192/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO –
RE 198.263/RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RE 237.367/RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA –
RE 242.859/RS, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RE 246.242/RS, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – RE
279.519/RS, Rel. Min. NELSON JOBIM – RE 297.276/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE
342.413/PR, Rel. Min. ELLEN GRACIE –RE 353.336/RS, Rel. Min. CARLOS BRITTO – AI
570.455/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO”
644
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 393.175-0. p. 1534. Orientações
jurisprudenciais: “RE 257.109 – AgR/RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – RE 271.286-AgR/RS, Rel.
Min. CELSO DE MELLO – RE 273.042-AgR/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 597.182 –
AgR/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO – AI 604.949-AgR/RS, Rel. Min. EROS GRAU.
645
Agravo do Regimental no Recurso Extraordinário 393.175-0. p. 1532.
646
Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28599341%28599341.NUM
E.%20OU%20599341.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas> acesso em 18
jan 10.
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medicamentos, garantindo a todos os cidadãos o direito à saúde.
Todavia, no caso em exame, o fornecimento de fraldas descartáveis,
leite em pó, farinha láctea e mucilon não podem ser considerados
como medicamentos, em razão da natureza de caráter
eminentemente alimentar e de higiene. (grifos no original)

Alega o recorrente a violação dos artigos 6o647 , 196648, que versam sobre o
direito à saúde e sobre o dever de prestação do Estado em concretizá-la, e o artigo
1o, inciso III, que prescreve o princípio da dignidade da pessoa humana, na Carta
Constitucional649. O recorrente alega que necessita da prestação à saúde – do
Estado - para concretização do direito à vida digna.
Os “medicamentos” requeridos neste recurso extraordinário são: fraldas
descartáveis, leite em pó, farinha Láctea e Mucilon. Argumenta o recorrente que os
alimentos pleiteados teriam finalidade terapêutica e são necessários para
concretização da dignidade humana, logo busca por meio da justiça e do seu
suposto direito subjetivo o fornecimento gratuito e imediato dos tais medicamentos.
Neste sentido, consoante se viu no decorrer deste trabalho e no julgamento
do Agravo de Recurso Extraordinário número 271.286-8 do Rio Grande do Sul, o
direito à saúde compõe o aspecto extrínseco da dignidade da pessoa humana,
podendo ser considerado como um mínimo material para que o ser humano tenha
uma vida digna. O artigo 6o da Constituição da República é considerado pela maioria
da doutrina como sendo a vertente material para assegurar a vida digna.
O Ministro Ricardo Lewandowski650 cita o posicionamento e a decisão do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento ao pedido do autor,
sob a alegação de não haver atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana,
pois o pleito, embora relacionado à saúde, não diz respeito propriamente a
medicamentos e o não fornecimento não geraria risco de morte.
O recurso não foi acolhido pelo Supremo Tribunal por não constarem todos os
requisitos processuais para isso. Mesmo assim, o Ministro Ricardo Lewandowsk651

647

o

Art. 6 São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.
648
Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
649
Temas tratados neste Agravo estão dispostos nas páginas: 2, 17 - 26, 28 - 42, 55 – 74, 84 – 86, 96
e seguintes deste trabalho.
650
Ver decisão citada em p. 151, nota de rodapé.
651
Ver decisão citada em p. 151, nota de rodapé.
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entende que o pedido poderia ser acolhido pelo Supremo, dependendo do exame
das provas e dos fatos. Dessa forma, constata-se a limitação do princípio da
dignidade da pesoa humana em relação ao caso concreto, limitação fática. Como
visto anteriormente, os princípios expressam valores que abarcam inúmeras
situações mutantes. Nesse sentido, afirma Fábio Koder Comparato652: “O caráter de
extrema generalidade das normas de princípio torna impossível, em boa lógica, a
delimitação do seu objeto e do seu campo de aplicação.” variando sua aplicação
caso a caso.
Ainda sobre a aplicação do aspecto extrínseco da dignidade da pessoa
humana e de sua concretização, com relação aos direitos fundamentais,
especialmente o direito à saúde, e à educação fundamental, cabe citar o Agravo em
Recurso Extraordinário 436.996-6.

8) Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 436.996-6653 - São
Paulo. 22/11/2005. O Relator: Ministro Celso de Mello. Agravante: Município de
Santo André. Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Conforme a ementa654:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS
DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ ESCOLA –
EDUAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO
TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) COMPREENSÃO
GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER
JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO.
NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO...RECURSO IMPROVIDO.

Em razões recursais, o Município agravante sustenta655 não ter condições
financeiras de fornecer vagas para crianças em creches e escolas de educação

652

COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo.
Companhia das letras, 2006. p. 512.
653
Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=343060&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Te
or%20RE%20/%20436996%20-%20AgR> acesso em: 15 jan 10.
654
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 436.996-6. p. 1716.
655
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 436.996-6. p. 1718.
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infantil, devido à enorme demanda de crianças carentes de creches e pré-escola no
Município de Santo André.
A educação é um direito fundamental disposto no artigo 6o da Constituição da
República656 no título II – Dos direitos e garantias fundamentais - no capítulo II - Dos
direitos sociais. Tem seu desmembramento nos dispositivos 208 ao 214, no título
VIII – Da ordem social – Capítulo III – Da educação, da cultura e do desporto - seção
1 – Da educação.
O direito à educação integra o aspecto extrínseco material da dignidade da
pessoa humana. Este pode ser considerado como um mínimo material para que o
ser humano tenha uma vida digna. Assim, entende o Ministro Celso de Mello657 que
a educação infantil e fundamental constitui: “...prerrogativa

constitucional

indisponível”, ou seja, o Estado não pode recusar-se a prestá-la. Dispõe ainda ele658
sobre o direito à educação: “ qualifica-se como um dos direitos sociais mais
expressivos, subsumindo-se à noção de direitos de segunda geração”.
Assim, direitos fundamentais geram funções objetivas e subjetivas659. Sobre a
função subjetiva, o Ministro Celso de Mello660 em sua decisão citando Pinto Ferreira,
expõe:
‘O direito à educação necessita ter eficácia. Sendo considerado
como um direito público subjetivo do particular, ele consiste na
faculdade que tem o particular de exigir do Estado o cumprimento de
determinadas prestações. Para que fosse cumprido o direito à
educação, seria necessário que ele fosse dotado de eficácia e
acionabilidade (...).’ (Pinto Ferreira "Educação e Constituinte" "in"
Revista de Informação Legislativa, vol. 92, p. 171/173)

O Ministro, em seu voto, reconhece que a não implementação dos programas
sociais – educação - de obrigação do Estado, irá gerar: “...uma censurável situação
de

656

inconstitucionalidade

o

por

omissão

imputável

ao

Poder

Público.”.

Art. 6 São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.
657
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Conseqüentemente, percebe-se que, ocorrerá a afronta ao princípio da dignidade da
pessoa humana que é um valor supremo, de acordo com José Afonso da Silva661.
Com relação ao princípio da dignidade da pessoa humana, um dos
apontamentos principiológicos visto até o presente momento foi o de que os
princípios são limitados, isto é, não são absolutos. De acordo com Robert Alexy662:
“...a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades
fáticas, mas também das possibilidades jurídicas...”.
No julgamento anterior663, como se viu, o Ministro Ricardo Lewandowski
suscitou que o princípio da dignidade da pessoa, se fosse analisado, deveria ser
analisado diante das provas fáticas, ou seja, a aplicação do princípio poderia ser
limitada pelos fatos concretos.
No caso ora em exame, verifica-se a ocorrência da outra limitação
principiológica, a jurídica. Essa limitação é demonstrada por meio do princípio da
reserva do possível664 – ADPF – 45 – citada pelo Ministro quando se reporta ao
argumento utilizado pelo Município de Santo André em sua defesa, alegando não ter
condições econômicas para a realização do direito fundamental.
O Ministro Celso de Mello665, ao examinar o princípio da reserva do possível,
escreve, baseando-se em Otávio Henrique Martins:

[...] a cláusula da “reserva do possível” ressalvada a ocorrência de
justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo
Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do
cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente
quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar
nulificação ou até mesmo aniquilação de direitos constitucionais
impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (Otávio
Henrique Maritns Port, ‘Os Direitos Sociais e Econômicos e a
Discricionariedade da Administração Pública’, p. 105/110, item n.
6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.). (grifo no
original)
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Como se vê, o princípio da reserva do possível nem sempre poderá ser
aplicado como limitador – jurídico.
O próprio Ministro666, que fala da reserva do possível acima apontada,
demonstra agora o entendimento proferido pelo Ministro Marco Aurélio667 no Re
431.773/SP sobre a aplicação do princípio da reserva do possível em relação ao
direito fundamental à educação:
‘Conforme preceitua o artigo 208, inciso IV, da Carta Federal,
consubstancia dever do Estado a educação, garantindo o
atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos
de idade. O Estado - União, Estados propriamente ditos, ou seja,
unidades federadas, e Municípios - deve aparelhar-se para a
observância irrestrita dos ditames constitucionais, não cabendo
tergiversar mediante escusas relacionadas com a deficiência de
caixa’.

Assim, conforme o entendimento do Ministro Marco Aurélio, os entes estatais
devem criar condições de caixa para o atendimento dos direitos fundamentais,
conforme a prestação positiva mencionada neste trabalho.
Parece que na citação acima o Ministro Marco Aurélio utilizou o termo
“irrestrito”, indicando que a educação, na concretização do princípio da dignidade da
pessoa humana, deve ser aplicada de acordo com o caráter prima facie dos
princípios, ou seja, de acordo com Canotilho668, os princípios que “contêm
<<exigências>> ou <<standards>> que, em <<primeira linha>> (prima facie), devem
ser realizados”.
Além da criação de condições de caixa para o atendimento dos direitos
fundamentais, o Ministro Celso de Mello669 cita outro fator importante, invocando as
palavras de Ana Maria Moreira Marchesan:
‘[...] a ineficiência administrativa, o descaso governamental com
direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos
públicos, a incompetência na adequada implementação da
programação orçamentária em tema de educação pública, a falta de
visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme
significado social de que se reveste a educação infantil e a
inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das
imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas
666
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carentes não podem nem devem representar obstáculos ao
adimplemento, pelo Poder Público, notadamente pelo Município
(CF, art. 211, § 2º), da norma inscrita no art. 208, IV, da Constituição
da República, que traduz e impõe, ao Estado, um dever inafastável,
sob pena de a ilegitimidade dessa inaceitável omissão
governamental importar em grave vulneração a um direito
fundamental da cidadania e que é, no contexto que ora se examina,
o direito à educação, cuja amplitude conceitual abrange, na
globalidade de seu alcance, o fornecimento de creches públicas e
de ensino pré-primário.’ (Ana Maria Moreira Marchesan. "O princípio
da prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente e a
discricionariedade administrativa", "in" RT 749/82-103) (grifos no
original)

Não basta criar formas de arrecadação que dêem condições para
concretização dos direitos fundamentais. É necessário competência na aplicação
desses recursos.
Nesse sentido, o Ministro, em seu voto, relata que “o típico direito de
prestação positiva” à educação infantil, previsto no artigo 208, inciso IV, é de
densidade normativa que não atribui ao administrador ampla discricionariedade,
para em maior grau decidir sobre sua realização ou não. Assim, a realização dos
direitos fundamentais para que ocorra a concretização do princípio fundamental da
dignidade da pessoa humana atua como um limitador à discricionariedade do
administrador na aplicação dos recursos recolhidos, devendo ser limitada pelos
direitos fundamentais.
Em sua decisão, o Ministro Celso de Mello670, apoiando-se em Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen, adianta:
‘Nesse contexto constitucional, que implica também na renovação
das práticas políticas, o administrador está vinculado às políticas
públicas estabelecidas na Constituição Federal; a sua omissão é
passível de responsabilização e a sua margem de
discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer. [...]
Conclui-se,
portanto,
que
o
administrador
não
tem
discricionariedade para deliberar sobre a oportunidade e
conveniência de implementação de políticas públicas discriminadas
na ordem social constitucional, pois tal restou deliberado pelo
Constituinte e pelo legislador que elaborou as normas de
integração. [...] As dúvidas sobre essa margem de discricionariedade
devem ser dirimidas pelo Judiciário, cabendo ao Juiz dar sentido
concreto à norma e controlar a legitimidade do ato administrativo
(omissivo ou comissivo), verificando se o mesmo não contraria sua
finalidade constitucional, no caso, a concretização da ordem social
constitucional." (grifei)’ (‘Políticas Públicas - A Responsabilidade do
670
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Administrador e o Ministério Público", p. 59, 95 e 97, 2000, Max
Limonad) (grifos no original)

Na interpretação utilizada neste julgamento, foram utilizados os métodos
gramatical e o sistemático, devido aos diversos dispositivos envolvidos.
Assim, com fundamento no exposto, o Ministro Relator decide em favor do
agravado. Decide pela obrigatoriedade da prestação educacional requerida,
obrigando o Estado a cumprir a prestação positiva que lhe é atribuída pelos direitos
fundamentais de segunda geração e, dessa forma, concretizar o mínimo existencial
para a efetivação da dignidade da pessoa humana no seu aspecto extrínseco
material. Destaca-se aí o caráter normogenético – fundamentador – do princípio da
dignidade da pessoa humana em relação ao direito à educação. Esclarece o Ministro
que esta decisão proferida acompanha ou se fundamenta em diversas decisões já
proferidas671 pelo Supremo Tribunal Federal.
Conclui-se que o Supremo Tribunal Federal, em se tratando do mínimo
existencial material, tem seu entendimento no sentido da máxima preservação dos
direitos fundamentais concretizadores do princípio da dignidade da pessoa humana.
Assim, na visão do Supremo, o homem deixou de ser meio para ser fim.
Apesar de não haver um rol unânime em relação a todos os direitos sociais
que integram o mínimo existencial, o direito à saúde sofre a limitação conforme o
caso concreto. Devido às inúmeras possibilidades de enfermidades, o Supremo
acolhe ou não analisando o caso concreto.
Já na educação, que é mais delimitada constitucionalmente, o Supremo
Tribunal Federal determina a realização desse direito em sua maior proporção
possível, de acordo com as determinações constitucionais. Assim, o STF descarta
as limitações fáticas e jurídicas, minimiza a discricionariedade do administrador,
determina o cumprimento do direito à educação e, conseqüentemente, a
concretização da dignidade da pessoa humana no seu aspecto extrínseco.
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Conclusão

De acordo com o exposto neste trabalho, observa-se que durante a história
do

direito

houve

períodos

predominantemente

naturalistas

e

períodos

predominantemente positivistas. Nem a insegurança trazida pelo direito natural, nem
a segurança oriunda do direito positivo, mostraram-se eficazes para um sistema
jurídico convincente.
Foi por meio da Declaração Universal, em 1948, que se concretizou a
transição da legislação positivista para uma legislação mista prevalecentemente
naturalista. A declaração tem como fundamento o valor da dignidade da pessoa
humana. Esse valor serviu de fundamento para todos os direitos ali positivados e
fincou a base para a positivação das Constituições dos Estados.
Tem-se então, que a dignidade da pessoa humana se apresenta como valor,
fundamento e princípio.
No Brasil a dignidade da pessoa humana foi positivada pela primeira vez na
Constituição da República de 1988, como o princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana.
A dignidade da pessoa humana, para efeito de demonstração e entendimento,
pode ser melhor entendida por meio de suas classificações doutrinárias. Há o
aspecto intrínseco – inerente ao ser humano - e o aspecto extrínseco – exterior ao
ser humano. O aspecto intrínseco é dividido em duas dimensões: a individual ou
natural e a social.
A pessoa nasce com a dignidade humana no seu aspecto intrínseco
individual. Posteriormente, essa dignidade pode permanecer igual ou diminuir, por
influência do meio social e da interiorização dos costumes, formando a dignidade
social. Note-se que a dignidade da pessoa humana intrínseca na sua dimensão
natural ou social é variável de ser humano para ser humano, o que torna a
identificação e a gradação de cada uma dessas divisões de difícil padronização, pois
não há como defini-las, já que em cada ser humano se apresenta de uma forma.
Analisada a estrutura dos princípios constitucionais - características,
limitações e as soluções de conflitos - examinou-se a seguir o princípio da dignidade
da pessoa humana na Constituição de 1988, concluindo-se que tal

princípio

corresponde à base do Estado. É um bem jurídico de primeira grandeza, uma norma
de valor amplo e aberto, embasadora, irradiante, informativa, expresso em nossa
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Constituição, e que gera reflexos em sentido constitucional e infraconstitucional, cuja
aplicação funciona de acordo com suas características principiológicas.
Quanto à interpretação constitucional, analisaram-se os métodos clássicos e
os princípios instrumentais de interpretação, concluíndo-se que o uso de todos os
métodos

clássicos

interpretativos

deve

ser,

quando

possível,

aplicado

concomitantemente, levando em consideração o caso concreto em exame. Em
relação aos princípios instrumentais, identificaram-se como possíveis para aplicação
do princípio dignidade da pessoa humana o princípio de interpretação conforme a
Constituição, o da supremacia da Constituição e o da eficácia dos princípios
constitucionais.
Da análise jurisprudencial é possível concluir-se que o Supremo Tribunal
Federal não se serve dessa classificação doutrinária. Nos casos abordados neste
trabalho, a Corte não indica a divisão do aspecto intrínseco em duas dimensões,
apenas aponta a dignidade da pessoa humana inerente ao ser humano. Nesse
sentido, a Suprema Corte simplifica a leitura da dignidade da pessoa humana,
evitando maiores discussões sobre o atentado à dignidade na dimensão natural ou
social. Para o Supremo Tribunal, interessa tutelar a dignidade da pessoa humana
intrínseca e extrínseca.
Nos posicionamentos apresentados pelo Supremo Tribunal Federal neste
trabalho, percebe-se a aplicação da característica prima facie do princípio da
dignidade da pessoa humana nos casos concretos. O Supremo adota esse princípio
sempre como parâmetro para julgar, demonstrando a interiorização do homem como
finalidade do Estado.
Porém, a dignidade da pessoa humana é aplicada de maneira diferente
quando se trata da dignidade da pessoa humana intrínseca e da dignidade da
pessoa humana extrínseca.
A dignidade da pessoa humana intrínseca, devido a sua subjetividade, é de
difícil delineamento. Essa dificuldade se faz presente nos julgamentos do Supremo
Tribunal.
Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal tem incumbência de analisar a
existência ou não de conflito entre princípios.
No julgamento sobre as células-tronco, aparentemente havia o conflito entre a
dignidade da pessoa humana do óvulo fecundado – vida – e a dignidade da pessoa
humana da gestante – direito à vida, à liberdade e à saúde. Houve, porém, a
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descaracterização da dignidade da pessoa humana do óvulo fecundado sob a
alegação de não estar inserido no útero da mulher, não sendo, então, uma vida
humana. Assim, não poderia haver dignidade, pois a dignidade é relacionada a uma
vida humana.
No caso do breve exame da antecipação do parto de feto anencefálico,
percebe-se o posicionamento do Ministro Carlos Ayres Britto, que entende que o feto
anencefálico não terá sobrevida após o nascimento. Os demais ministros não se
mostram unânimes a esse respeito, sendo certo que o feito ainda não teve decisão
quanto ao mérito.
Diante da falta de respostas para algumas questões, que nem sempre
possuem respostas, o Supremo Tribunal Federal, que é obrigado a julgar casos que
versam sobre a vida humana e o conflito do princípio da dignidade da pessoa
humana, busca encontrar caminhos alternativos que evitem o conflito, como a
descaracterização da vida humana.
Havendo a descaracterização da dignidade da pessoa humana de uma das
partes, evita-se a discussão do conflito entre princípios, e facilita-se à Suprema
Corte poder aplicar em sua maior proporção, de acordo com a característica de
otimização dos princípios, a dignidade da pessoa humana a favor daquele que é
humano e possui dignidade.
Porém, o Supremo, concluíndo pela existência de um conflito, utiliza a técnica
de ponderação com aplicação dos princípios da adequação e da proporcionalidade
para dirimir os conflitos que envolvem direitos relacionados ao princípio da dignidade
da pessoa humana. Na maioria dos votos estudados, não se mostra clara a
aplicação dessa técnica, não trazendo à baila maiores detalhamentos na maioria dos
votos.
Outro ponto importante deste trabalho foi a interpretação. O Supremo Tribunal
aplica aos casos aqui mencionados a interpretação tradicional ou clássica para
realizar a concretização da dignidade da pessoa humana e as ferramentas
instrumentais interpretativas – princípios interpretativos. .
Em se tratando de ferramenta interpretativa, a interpretação conforme a
Constituição deve ocorrer apenas quando houver os pressupostos expostos para
isso, ou seja, quando a norma infraconstitucional apresentar sentido duplo. Não
havendo sentido polissêmico ou não afrontando a Constituição, não há motivos para
utilização dessa interpretação, sendo desejável no caso, a interpretação sistemática
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ou lógica. Mesmo diante disso, percebem-se discussões no Supremo em relação ao
uso de tal ferramenta.
O Supremo Tribunal se manifestou em relação ao conflito entre a dignidade
da pessoa humana – direito à liberdade - e a dignidade da pessoa humana – direito
à igualdade. Nesse sentido, apesar de a Suprema Corte reconhecer a importância
do direito à liberdade para o Estado Democrático de Direito, colocou-se de forma
enfática em relação à repulsa desse Tribunal a qualquer ato racista ou
discriminatório.
A Corte Maior se posiciona a favor das minorias, rejeitando qualquer tipo de
discriminação. O Supremo Tribunal atribui, ao interpretar extensivamente o termo
“raça”, uma maior abrangência das várias minorias e não só do seguimento
relacionado à cor da pele.
A dignidade da pessoa humana em seu aspecto extrínseco material é tão
importante quanto à dignidade da pessoa humana no seu aspecto intrínseco natural
ou social, pois a dignidade material contribui para a concretização da dignidade no
seu aspecto intrínseco.
Apesar de o rol do artigo 6o – base do mínimo existencial - da Constituição da
República indicar direitos materiais concretizantes da dignidade da pessoa humana,
o Supremo não descarta a possibilidade de apreciação de pedidos que não
componham este rol, mas que afetam a dignidade da pessoa humana.
Outro posicionamento observado foi na aplicação diferenciada dos direitos
previstos no rol do artigo 6º da Carta da República. O Supremo Tribunal supera as
limitações fáticas e jurídicas impostas aos princípios na aplicação do direito à
educação.
As hipóteses relacionadas à educação estabelecidas na Constituição da
República devem ser cumpridas independentemente das circunstâncias, pois são
previstas e se esgotam ali. Assim, no que concerne à educação, o Supremo Tribunal
Federal entende que o Município de Santo André não pode alegar insuficiência de
recursos e que a administração deve dar prioridade no cumprimento da obrigação
conforme posta pela Constituição.
Nota-se que neste caso o Supremo determina a aplicação imediata da lei ao
caso concreto de forma objetiva, com a determinação do maior grau de aplicação do
princípio da dignidade da pessoa humana.
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Apesar do exposto acima, a Suprema Corte não aplica o mesmo critério para
todos os direitos inseridos no rol do artigo 6º da Constituição da República.
No direito fundamental à saúde, que está positivado na Constituição de forma
genérica - pois seria impossível elencar todas as possibilidades de prestação na
Constituição - o Supremo aplica o direito à saúde conforme o caso concreto.
Assim com relação ao direito à saúde, a limitação do princípio da dignidade
da pessoa humana ocorre, mais comumente, caso a caso, ou seja, o princípio da
dignidade da pessoa humana é limitado pelo caso concreto.
Em suma, o princípio da dignidade da pessoa humana revela-se, como já se
disse, vetor fundamental para decisões do STF, principalmente quando se trata de
questões que envolvam direitos fundamentais ou colisão de direitos fundamentais.
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