Direitos Humanos e Fundamentais:

Para além da Dignidade da Pessoa Humana

Comitê Científico da Série Filosofia e Interdisciplinaridade:
1. Agnaldo Cuoco Portugal, UNB, Brasil
2. Alexandre Franco Sá, Universidade de Coimbra, Portugal
3. Christian Iber, Alemanha
4. Claudio Goncalves de Almeida, PUCRS, Brasil
5. Danilo Marcondes Souza Filho, PUCRJ, Brasil
6. Danilo Vaz C. R. M. Costa (UNICAP)
7. Delamar José Volpato Dutra, UFSC, Brasil
8. Draiton Gonzaga de Souza, PUCRS, Brasil
9. Eduardo Luft, PUCRS, Brasil
10. Ernildo Jacob Stein, PUCRS, Brasil
11. Felipe de Matos Muller, PUCRS, Brasil
12. Jean-Fraçois Kervégan, Université Paris I, França
13. João F. Hobuss, UFPEL, Brasil
14. José Pinheiro Pertille, UFRGS, Brasil
15. Karl Heinz Efken, UNICAP/PE, Brasil
16. Konrad Utz, UFC, Brasil
17. Lauro Valentim Stoll Nardi, UFRGS, Brasil
18. Michael Quante, Westfälische Wilhelms-Universität, Alemanha
19. Migule Giusti, PUC Lima, Peru
20. Norman Roland Madarasz, PUCRS, Brasil
21. Nythamar H. F. de Oliveira Jr., PUCRS, Brasil
22. Reynner Franco, Universidade de Salamanca, Espanha
23. Ricardo Timm De Souza, PUCRS, Brasil
24. Robert Brandom, University of Pittsburgh, EUA
25. Roberto Hofmeister Pich, PUCRS, Brasil
26. Tarcílio Ciotta, UNIOESTE, Brasil
27. Thadeu Weber, PUCRS, Brasil

Série Filosofia e Interdisciplinaridade - 13

Marcia Andrea Bühring

Direitos Humanos e
Fundamentais:
Para além da Dignidade da
Pessoa Humana
1. Abordagem conceitual, Histórica e
das dimensões à internacionalização

Porto Alegre
2014

Direção editorial: Agemir Bavaresco
Diagramação e capa: Lucas Fontella Margoni
Imagem da capa:

Todos os livros publicados pela
Editora Fi estão sob os diretos da
Creative Commons 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/
Série Filosofia e Interdisciplinaridade - 13
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
BÜHRING, Marcia Andrea
Direitos Humanos e Fundamentais: Para além da Dignidade da
Pessoa Humana, volume 1 [recurso eletrônico] / Marcia Andrea
Bühring -- Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2014.
168 p.
ISBN - 978-85-66923-32-2
Disponível em: http://www.editorafi.org
1. Dignidade da Pessoa Humana. 2. Direitos Humanos.
3. Direito. 4. Gênero. 5. Ética. I. Título. II. Série.
CDD-170
Índices para catálogo sistemático:
1. Ética
170

“O problema de fundo dos direitos
humanos não é, hoje, tanto o de sua
justificação - seja em Deus, na natureza ou
no consenso das pessoas - mas sim a busca
de instrumentos políticos e jurídicos para
sua proteção e efetivação”.
Bobbio
“A história dos direitos fundamentais é
também uma história que desemboca no
surgimento do moderno Estado
constitucional, cuja essência e razão de ser
residem justamente no reconhecimento e
na proteção da dignidade da pessoa
humana e dos direitos fundamentais do
homem”.
Sarlet

Sobre a Autora

Marcia Andrea Bühring é Doutora em Direito pela PUCRS
- Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul –
RS; Mestre em Direito pela UFPR- Universidade Federal
do Paraná – PR; Especialista em Direito Público pela
UNIJUI – Universidade de Ijui – RS; Graduada em Direito
pela UNIJUI – Universidade de Ijui – RS; Professora
Universitária da PUCRS – FADIR e UCS –
Universidade de Caxias do Sul. Advogada e Parecerista.
Integra o Grupo de pesquisas GEDF.
A Tese de doutorado defendida em julho de 2013, obteve
louvor, e versou sobre os “Direitos humanos e fundamentais,
migração nas fronteiras Brasil e Uruguai: uma análise dos déficits do
direito social à saúde da mulher nas cidades gêmeas: Santana do
Livramento-BR/Rivera-UR e Chuí-BR/Chuy-UR.”.

Sumário
Introdução ................................................................... 13
1. Conceitos e história ................................................. 15
1.1 História dos Direitos Humanos - âmbito
internacional e nacional...................................................... 25
1.1.1 Âmbito internacional .......................................... 25
1.1.2 Nacional (Brasil) - âmbito constitucional ........ 63
1.2 Por que ainda mencionar as gerações ou dimensões
de direitos? ........................................................................... 68
2. Direitos Fundamentais ...........................................86
2.1 Direitos Fundamentais - conceito e perspectiva
material e formal ................................................................. 86
3. Dignidade da Pessoa Humana ............................. 107
3.1 Noções da Dignidade da pessoa humana ............... 107
Considerações finais ................................................. 144
Referências ................................................................ 147

Direitos Humanos e Fundamentais:
Para além da Dignidade da Pessoa Humana

Abordagem conceitual, Histórica e
das dimensões à internacionalização

Marcia Andrea Bühring

13

Introdução
Importante mencionar inicialmente que a TESE
teve como foco principal analisar os déficits sociais em
relação ao direito humano e fundamental da saúde integral
da mulher na fronteira Brasil e Uruguai, nas cidades
gêmeas, Santana do Livramento(BR)/Rivera(UR) e
Chuí(BR)/Chuy(UR) com respaldo no artigo 196 da
Constituição Federal de 1988, que traz o direito à saúde
enquanto dever do Estado, e direito de todos, direito esse
humano e fundamental social. Identificou-se que o
fenômeno
da
mobilidade
humana,
migrantes/deslocados/refugiados, não é novo, e no
contexto da globalização, a questão da vulnerabilidade
desses, resta ainda mais evidente. Para tanto, a fronteira foi
redefinida contemporaneamente enquanto não lugar ou
lugar incomum, um vazio fronteiriço, que separa e que une
ao mesmo tempo, e que tem no MERCOSUL a expectativa
da efetivação dos direitos sociais, relegados a segundo
plano, e que têm também nos Acordos e Ajustes fixados,
em nível internacional, a visualização concreta dos direitos
sociais, entre eles, destaque-se o ‘Ajuste Complementar ao
Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a
Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios para
Prestação de Serviços de Saúde’, de 2008, Decreto nº
7.239/10, que possibilita o trânsito e utilização dos serviços
de saúde de ambos os lados. Também deu-se ênfase nos
atendimentos prestados pelo SUS (Sistema Único de Saúde,
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no Brasil) e SNIS (Sistema Nacional Integrado de Saúde,
no Uruguai) para atendimento integral à saúde da mulher,
sob pena de retrocesso social. Observada ainda a
concretização do Poder Judiciário na efetivação do direito a
saúde, com a abordagem da ADPF 45, que caracteriza a
possibilidade do Estado implementar os direitos sociais,
além da análise do ‘Caso dos bebês nascidos em Rivera-UR
quando interditado o Hospital da Santa Casa de Santana do
Livramento-BR em 2009’, e ainda, a contratação de
médicos uruguaios para trabalhar no Brasil - atendimento
doble chapa na Fronteira. Para ao final, mostrar por meio da
pesquisa de campo, um Relatório final dos Dados dos
Questionários aplicados às mulheres e Entrevistas
realizadas com gestores e atores sociais nas áreas
vinculadas.
Dessa forma, mostrar-se-á especificamente a seguir,
a análise dos direitos humanos, com sua evolução histórica
e conceitual, passando pelas dimensões até chegar a
internacionalização, assim como a verificação dos direitos
fundamentais, conceitos, e evolução principalmente na
Constituição Federal brasileira de 1988, para chegar a
dignidade da pessoa humana, enquanto valor fundante e
sua valorização no cenário atual.
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Conceitos e história
O que se pretende aqui não é trazer apenas
diferentes noções de direitos humanos, mas principalmente
mostrar como fez José Afonso da Silva, em que os direitos
humanos têm diferentes expressões utilizadas para referir
uma única e mesma categoria jurídica.1 Pois são “direitos
naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos
individuais, direitos públicos subjetivos, direitos
fundamentais, liberdades fundamentais, liberdades
públicas”.2 E por assim mencionar são “situações jurídicas
sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e,
às vezes, nem mesmo sobrevive”.3 E é essa vivência e
(sobre) vivência - digna - que merece destaque.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 15.
ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p.179.
1

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 15.
ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p.179.
2

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 15.
ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p.182.
3
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Nesse sentido, verifica-se que os direitos humanos
estão previstos em todas as Constituições,4 além de
necessários, em todos os Ordenamentos Jurídicos. Todavia,
o simples fato de estarem elencados, não assegura seu
cumprimento e seu respeito, sendo inclusive vilipendiados.5
O vilipendio, no sentido de afronta, aviltação ou
aviltamento, no sentido de desprezo, de mácula, de
menosprezo, de ultraje escancarado, entre outros
sinônimos, num total desrespeito.
O direito - dos direitos humanos “não rege as
relações entre iguais, mas sim entre desiguais”,6 frase
famosa de Antônio Augusto Cançado Trindade, que em
favor dos que precisam de amparo e proteção,7 - os grupos
Ou seja: “Os Direitos Humanos colocam-se como uma das previsões
absolutamente necessárias a todas as Constituições, no sentido de
consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a limitação de poder e
visar o pleno desenvolvimento da personalidade humana”. MORAIS,
Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral,
comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da República Federativa do
Brasil, doutrina e jurisprudência. Coleção Temas Jurídicos 6. ed. São Paulo:
Editora Atlas, 2005. p.2.
4

Para João Baptista Herkenhoff “a simples técnica de estabelecer em
constituições e leis, a limitação do poder, embora importante, não assegura,
por si só o respeito aos Direitos Humanos. Assistimos em épocas passadas
e estamos assistindo, nos dias de hoje, ao desrespeito dos Direitos
Humanos em países onde eles são legal e constitucionalmente garantidos.
Mesmo em países de longa estabilidade política e tradição jurídica, os
Direitos Humanos são, em diversas situações concretas, rasgados e
vilipendiados” HERKENHOFF, João Baptista. Curso de Direitos
Humanos: Gênese dos Direitos Humanos. Volume 1. São Paulo: Ed.
Acadêmica, 1994. p.52.
5

Antônio Augusto Cançado Trindade na apresentação do livro de Flávia
Piovesan. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito
constitucional internacional. 7 ed. rev. ampl.. e atual. São Paulo: Saraiva,
2006. p.XXXI/XXXII.
6

Antônio Augusto Cançado Trindade na apresentação do livro de Flávia
Piovesan, traz: [...] opera precisamente em defesa dos ostensivamente mais
fracos. Nas relações entre desiguais, posiciona-se em favor dos mais
7
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vulneráveis, que historicamente são dominados, excluídos e
repreendidos.
Os grupos vulneráveis8 representam um conjunto
de pessoas pertencentes a uma minoria, nas quais sofrem
por distintos motivos, tal como a exclusão. 9 Nesse sentido,
são pelo menos curiosas as anotações tecidas por José
Roberto Goldim, que considera a vulnerabilidade como:
“Exclusão protetora; redução da voluntariedade; restrição à
espontaneidade; restrição à liberdade; redução da
autonomia, da capacidade, da auto-determinação;
suscetibilidade;
fragilidade;
desigualdade;
proteção
adicional; compartilhamento de responsabilidades; e

necessitados de proteção. Não busca um equilíbrio abstrato entre as partes,
mas remediar os efeitos do desequilíbrio e das disparidades. Não se nutre
das barganhas da reciprocidade, mas se inspira nas considerações de ordre
public em defesa dos interesses superiores, da realização da justiça. É o
direito de proteção dos mais fracos e vulneráveis, cujos avanços em sua
evolução histórica se têm devido em grande parte à mobilização da
sociedade civil contra todos os tipos de dominação, exclusão e repressão.
Neste domínio de proteção, as normas jurídicas são interpretadas e
aplicadas tendo sempre presentes as necessidades prementes de proteção
das supostas vítimas”. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito
constitucional internacional. 7 ed. rev. ampl.. e atual. São Paulo: Saraiva,
2006.. p.XXXI/XXXII.
SANTOS, Boaventura de Souza. A Crítica da Razão Indolente: Contra
o desperdício da experiência. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000. V1.
8

São “minoria que por motivação diversa, tem acesso, participação e/ou
oportunidade igualitária dificultada ou vetada, a bens e serviços universais
disponíveis para a população. São grupos que sofrem tanto materialmente
como social e psicologicamente os efeitos da exclusão, seja por motivos
religiosos, de saúde, opção sexual, etnia, cor de pele, por incapacidade física
ou mental, gênero, dentre outras”. BASTOS, Rossano Lopes. Grupos
vulneráveis. Publicado em Agosto, 2006. Disponível em:
<http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-ndex.php?page=Grupos+
vulner%C3%A1veis>. Aceso em 23 jan. 2013.
9
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solidariedade”,10 e que serve aqui para identificar o próprio
objeto da tese, ora em construção.
Os direitos humanos são aqueles direitos
fundamentais do homem, (aqui não se concorda com o
termo fundamentais) pelo simples fato de ser - humano, e
que não são resultantes de concessões sociais ou políticas,11
pois são antes direitos que a própria sociedade deve zelar,
ou seja, “tem o dever de consagrar e garantir”.12 São,
portanto, ressalvas e restrições que venham a permitir a
satisfação das necessidades tanto materiais quanto
espirituais.13
Os direitos humanos, ainda segundo João Baptista
Herkenhoff, são “A construção universal de uma utopia”,14
porque são direitos que se gostaria que na prática fossem
efetivados, concedidos e ou oferecidos a todos. Dessa
forma, os direitos humanos, são faculdades e instituições
GOLDIM, José Roberto. Vulnerabilidade e Pesquisa: Aspectos
Éticos, Morais e Legais. Publicado em 2004. Disponível em:
<http://www.bioetica.ufrgs.br/vulnepes.htm>. Acesso em: 22 jan. 2013.
10

HERKENHOFF, João Baptista. Curso de Direitos Humanos:
Gênese dos Direitos Humanos. Volume 1. São Paulo: Ed. Acadêmica,
1994. p.30.
11

HERKENHOFF, João Baptista. Curso de Direitos Humanos:
Gênese dos Direitos Humanos. Volume 1. São Paulo: Ed. Acadêmica,
1994. p.30.
12

“Direitos Humanos são as ressalvas e restrições ao poder político ou as
imposições a este, expressas em declarações, dispositivos legais e
mecanismos privados e públicos, destinados a fazer respeitar e concretizar
as condições de vida que possibilitem a todo o ser humano manter e
desenvolver suas qualidades peculiares de inteligência, dignidade e
consciência, e permitir a satisfação de suas necessidades materiais e
espirituais”. ALMEIDA, Fernando Barcellos de. Teoria Geral dos
Direitos Humanos. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1996.
p.24.
13

HERKENHOFF, João Baptista. Direitos Humanos: A construção
Universal de uma utopia. São Paulo: Ed. Santuário, 1997. (Grifos do autor).
14
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que em diferentes momentos históricos, concretizam as
exigências da dignidade, liberdade e igualdade.15
Comumente, tais expressões como os direitos do
homem, direitos humanos e direitos fundamentais são
usadas como sinônimas, todavia, adverte-se com José
Joaquim Gomes Canotilho que há diferenças entre eles, e
de fato há, pois
“os direitos do homem são
direitos válidos para todos os povos e em todos os
tempos”. Já os “direitos fundamentais são os direitos do
homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados
espacio-temporalmente”.16 Nesse sentido também a
contribuição de Guido Fernando Silva Soares, de que é
possível conferir dois significados à expressão “direitos
humanos”, um strito, outro lato.17 Para tempos de paz e para
refugiados, deslocados e migrantes respectivamente.
Tradução livre de: “Los derechos humanos aparecen como un
conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico,
concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las
cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos
jurídicos a nivel nacional e internacional”. LUÑO, Antonio Enrique Pérez
Luño. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitucion. 6. ed.
Madrid: Tecnos, 1999. p.48.
15

“Os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e daí o
seu caráter inviolável, intertemporal e universal; os direitos fundamentais
seriam os direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta”.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria
da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1998. p.259.
16

“Em primeiro lugar, Direitos Humanos, “stricto sensu”, são aqueles
direitos garantidos em tempos de paz e que dão a configuração
democrática aos Estados que os consagram, nos respectivos ordenamentos
jurídicos nacionais; são alguns de seus sinônimos: Direitos do Homem,
Direitos Fundamentais, Liberdades Públicas, Direitos da Pessoa
Humana[...]. Numa segunda concepção, Direitos Humanos “lato sensu”,
constituem os Direitos Humanos conforme a concepção anterior, e mais as
normas de proteção aos asilados e aos refugiados, pessoas cujas definições
pressupõem uma norma internacional e cuja proteção nos ordenamentos
jurídicos nacionais, historicamente, não fazia parte das condições para
definir-se a configuração democrática de um Estado e que, nos últimos
17
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O termo “fundamental” adjetivado a expressão
“direito fundamental” significa: “o que é necessário e
primacial, como são os direitos”18, pois demarcar o
conceito de direitos fundamentais - que não deve ser
confundido com o conceito de direitos humanos - “essa
identidade de titular, durante muitos anos, provocou
imprecisão conceitual, mas atualmente não restam mais
dúvidas de que se tratam de noções jurídicas distintas”19
Por outro lado, destaque-se que a ONU Organização das Nações Unidas20 criada por meio de um
Estatuto chamado Carta da ONU, ou também Carta de São
Francisco, traz em suas disposições, o compromisso (sob a
forma das expressões “direitos fundamentais”, “direitos
humanos” e “liberdades fundamentais”),21 com os direitos
humanos e as liberdades fundamentais.22
São também os direitos do homem “aqueles que
pertencem, ou deveriam pertencer, a todos os homens, ou
tempos, passou a fazer. SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de
Direito Internacional Público. São Paulo : Atlas, 2002. v.1. p.338.
MILHORANZA, Mariângela Guerreiro; MOLINARO, Carlos Alberto.
Alcance político da Jurisdição no âmbito do Direito à Saúde. In ASSIS,
Araken de. Aspectos polêmicos e atuais dos limites da Jurisdição e do
Direito à Saúde. Sapucaia do Sul: Notadez, 2007. p.204-205
18

MILHORANZA, Mariângela Guerreiro; MOLINARO, Carlos Alberto.
Alcance político da Jurisdição no âmbito do Direito à Saúde. In ASSIS,
Araken de. Aspectos polêmicos e atuais dos limites da Jurisdição e do
Direito à Saúde. Sapucaia do Sul: Notadez, 2007. p.204-205
19

ONU no Brasil. Estrutura da ONU e funcionamento dos órgãos.
Disponível
em:
<http://www.onu-brasil.org.br/sistema_onu.php>.
Acesso em: 20 jul. 2011.
20

Encontra-se no Preâmbulo, e nos artigos 1.3, 13.1.b, 55, 56, 62.2 e 62.3 e
76.c da Carta da ONU de 1945)
21

Ver também: PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito
constitucional internacional. 7 ed. rev. ampl.. e atual. São Paulo: Saraiva,
2006. p.127-129.
22
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dos quais nenhum homem pode ser despojado”.23 E essa
discussão leva em conta também a tolerância,24 cujo
problema fundamental em relação aos direitos do homem,
menciona Norberto Bobbio, que atualmente “não é tanto o
de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um
problema não filosófico, mas político”.25 Ou ainda, os
direitos humanos são critérios morais,26 cuja linguagem dos
direitos humanos foi - durante muito tempo “dicotômica”, separando direitos civis e políticos de
direitos sociais, econômicos e culturais.27
Norberto Bobbio já advertia que “os direitos do
homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 12. tir. Rio de Janeiro:
Campus, 1992. p.17.
23

A tolerância “não se baseia na renúncia a própria verdade frente a
qualquer forma de verdade. Creio firmemente em minha verdade, mas
penso que devo obedecer a um princípio moral absoluto: o respeito a
pessoa alheia. [...] Trata-se de um conflito entre dois princípios: a moral da
coerência, que me induz a pôr minha verdade acima de tudo, e a moral do
respeito ou da benevolência em face ao outro” BOBBIO, Norberto. A Era
dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p.207.
24

E mais, “não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é a
sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos
absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los,
para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente
violados.” BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 12. tir. Rio de
Janeiro: Campus, 1992. p.16.
25

Direitos humanos “são critérios morais, estamos afirmando que
constituem pautas de deliberação de caráter moral que devem ser levadas
em conta no momento da adoção de decisões políticas e jurídicas. Seu
caráter moral está na referência a aspectos transcendentais da vida dos
indivíduos, a aspectos que afetam o ser moral do homem, sua dignidade e
sua liberdade” ROBLES, Gregorio. Os Direitos Fundamentais e a Ética
na Sociedade Atual. Tradução de Roberto Barbosa Alves. Barueri-SP:
Editora Manole, 2005.
26

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional
internacional. 7 ed. rev. ampl.. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p.133.
27
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históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias,
caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades
contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não
todos de uma vez e nem de uma vez por todas.”28
No mesmo sentido, Antonio Enrique Pérez Luño
refere que os direitos humanos são um conjunto de
poderes e instituições, que em cada momento histórico,
tem o condão de materializar as demandas de liberdade,
dignidade e igualdade humana, as quais devem ser
reconhecidas e positivadas em nível nacional e
internacional.29
Aponta, por outro lado, Valério de Oliveira
Mazzuoli, que os direitos humanos possuem um duplo pilar
da universalidade e da indivisibilidade:
Os direitos humanos contemporâneos, cuja concepção
fora introduzida pela Declaração Universal de 1948 e
reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena
de 1993, fundam-se num duplo pilar baseado na
universalidade e indivisibilidade desses direitos.
Combinou-se, assim, de forma inédita, o discurso liberal
com o discurso social, ou seja, o valor da liberdade com
o valor da igualdade, passando os direitos humanos a ser
concebidos como uma unidade interdependente, interrelacionada e indivisível.30

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 12. tir. Rio de Janeiro:
Campus, 1992. p.5.
28

Tradução livre de: “Los derechos humanos aparecen como un
conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico,
concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las
cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos
jurídicos a nivel nacional e internacional”. LUÑO, Antonio Enrique Pérez
Luño. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitucion. 6. ed.
Madrid: Tecnos, 1999. p.48.
29

Adverte: “Compreendeu-se, finalmente, que a diversidade cultural
(relativismo) não pode ser invocada para justificar violações aos direitos
30
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Destaque-se por relevante, que os direitos humanos
segundo Amartya Sem sofrem três críticas em relação ao
edifício intelectual dos direitos humanos,31 bem como
humanos. A tese universalista, vencedora, afasta, pois, de vez, a idéia de
relativismo cultural, em se tratando de proteção internacional dos direitos
humanos. Enriqueceu-se o universalismo desses direitos, afirmando-se cada
vez mais o dever dos Estados em promover e proteger os direitos
humanos violados, independentemente dos respectivos sistemas, não mais
se podendo questionar a observância dos direitos humanos com base no
relativismo cultural ou mesmo com base no dogma da soberania estatal
absoluta. No que toca à indivisibilidade dos direitos humanos, ficou
superada a dicotomia até então existente entre as “categorias de direitos”
(civis e políticos de um lado, e econômicos, sociais e culturais, de outro),
historicamente incorreta e juridicamente infundada, porque não há
hierarquia quanto a esses direitos, estando todos eqüitativamente
balanceados, em absoluto pé de igualdade. No Brasil, a Constituição 1988,
erigindo a dignidade da pessoa humana a princípio fundamental, passou a
instituir um novo valor que confere suporte axiológico a todo sistema
jurídico e que deve ser sempre levado em conta quando se trata de
interpretar qualquer das normas constantes do ordenamento jurídico
pátrio. Além disso, a Carta brasileira inova quando, no § 2.º de seu art. 5.º,
faz referência expressa aos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte. Com tal inovação, além de se ampliar os
mecanismos de proteção da dignidade da pessoa humana, reforçou-se
ainda mais o princípio da prevalência dos direitos humanos, consagrado
pela Carta como um dos princípios pelo qual a República Federativa do
Brasil se rege nas suas relações diante do cenário internacional (CF, art. 4.º,
II). A Carta de 1988 reconhece, pois, no que tange ao seu sistema de
direitos e garantias, uma dupla fonte normativa: aquela advinda do direito
interno (direitos expressos e implícitos na Constituição), e aquela outra advinda
do direito internacional (decorrente dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte). Têm, portanto, todos os direitos
internacionais provenientes de tratados ratificados pelo Estado brasileiro,
índole e nível constitucional. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Gênese e
principiologia dos tratados internacionais de proteção dos Direitos
Humanos: o legado da Declaração Universal de 1948. Revista Jurídica
Cajamarca.
Disponível
em
<http://www.galeon.com/ceif/REVISTA3/tratados.htm> Acesso em: 27
jul. 2011.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Trad. Laura
Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p.292-298.
31
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crítica da legitimidade, crítica da coerência e crítica cultural,
veja-se por importante:
Há, primeiro, o receio de que os direitos humanos
confundam consequências de sistemas legais, que conferem
às pessoas direitos bem definidos, com princípios pré-legais
que não podem realmente dar a uma pessoa um direito
juridicamente exigível. Essa é a questão da legitimidade das
reivindicações de direitos humanos: como os direitos
humanos podem ter qualquer status real exceto por meio
de pretensões que sejam sancionados pelo Estado, como a
suprema autoridade legal? Nessa concepção, os seres
humanos nascem na natureza sem direitos humanos tanto
quanto nascem sem roupa; os direitos teriam de ser
adquiridos por meio da legislação, como as roupas são
adquiridas de alguém que a faz. As roupas não existem
antes de serem feitas, do mesmo modo como não existem
direitos pré-legislação. Denominarei essa linha de
argumentação critica da legitimidade.
A segunda linha de crítica relaciona-se à forma
assumida pela ética e pela política dos direitos humanos.
Nessa concepção, direitos são pretensões que requerem
deveres correlatos. Se a pessoa A tem um direito a certo x,
deve existir algum agente, digamos B, que tenha o dever de
fornecer x a A. Não sendo reconhecido esse dever, os
direitos alegados, segundo esse ponto de vista, só podem
ser vazios. Julga-se que isso representa um problema
formidável para os direitos humanos cheguem a ser
considerados direitos. Pode ser muito bonito, diz esse
argumento, afirmar que todo ser humano tem direito a
alimento ou a serviços médicos, mas, se não houver sido
caracterizado nenhum dever específico de um agente, esses
direitos não podem realmente “significar” grande coisa. Os
direitos humanos, nessa concepção, são sentimentos
comoventes, mas também são rigorosamente incoerentes.
Dessa perspectiva, essas pretensões seriam mais
adequadamente vistas não tanto como direitos, e sim como

Marcia Andrea Bühring

25

nós na garganta. Denominarei esse ponto de vista critica da
coerência.
A terceira linha de ceticismo não assume
exatamente uma forma legal e institucional, mas vê os
direitos humanos como pertencentes ao domínio da ética
social. A autoridade moral dos direitos humanos, por essa
perspectiva, depende da natureza de éticas aceitáveis.
Contudo, essas éticas são realmente universais? [...] não
existem valores universais (ex. valores asiáticos). Chamarei
essa vertente de crítica cultural. [...] Reconhecer a diversidade
encontrada em diferentes culturas é muito importante no
mundo contemporâneo.32
Isto é, na crítica da legitimidade, não existiriam
direitos humanos prévios, eles seriam adquiridos. Já na
crítica da coerência, os direitos seriam pretensões que
requerem deveres. E por fim, na crítica cultural, ligados a
ética universal, embora exista a diversidade.

1.1 História dos Direitos Humanos - âmbito
internacional e nacional

1.1.1 História dos Direitos Humanos - âmbito
internacional
Parte-se do pressuposto inicial de que para uma
compreensão atual de direitos humanos, é necessária a
verificação de como foi o entendimento na idade antiga,
média, moderna, até chegar à contemporânea.
É consenso entre historiadores considerar a origem
dos direitos humanos nos “primórdios da civilização,
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Trad. Laura
Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p.292-298.
32
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abarcando desde as concepções formuladas pelos hebreus,
pelos gregos, pelos romanos, e pelo cristianismo, passando
pela Idade Média, até os dias de hoje”.33 Na Antiguidade, as
pessoas detém um valor, pelo fato de serem pessoas
cristãs.34 Inclusive houve um processo de gradativo e
histórico para o desenvolvimento e consagração dos
direitos humanos, sendo que as mudanças levaram muitos e
muitos séculos de lutas e conquistas.35
LEAL, Rogério Gesta. Direitos Humanos no Brasil: desafios à
democracia. Porto Alegre: Livraria do Advogado; Santa Cruz do Sul:
EDUNISC, 1997. p.20.
33

Afirma mais Jorge Miranda: “É com o cristianismo que todos os seres
humanos, só por o serem e sem acepção de condições, são considerados
pessoas dotadas de um eminente valor. Criados a imagem e semelhança de
Deus, todos os homens e mulheres são chamados à salvação através de
Jesus, que, por eles, verteu o Seu sangue. Criados à imagem e semelhança
de Deus, todos têm uma liberdade irrenunciável que nenhuma sujeição
política ou social pode destruir”. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito
Constitucional. Tomo IV. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. p.17.
34

35“Alguns

autores vêem nas primeiras instituições democráticas em Atenas
– o princípio da primazia da lei (i.e., do nomos: regra que emana da prudência
e da razão, e não da simples vontade do povo ou dos governantes) e da
participação ativa do cidadão nas funções do governo – o primórdio dos
direitos políticos. Ainda na Idade Antiga, a república romana, por sua vez,
instituiu um complexo sistema de controles recíprocos entre os órgãos
políticos e um complexo mecanismo que visava a proteção dos direitos
individuais. Convém salientar que na passagem do século XI ao século XII
(i.e., passagem da Baixa Idade Média para a Alta Idade Média) voltava a
tomar força a idéia de limitação do poder dos governantes, pressuposto do
reconhecimento, séculos depois, da consagração de direitos comuns a
todos os indivíduos – do clero, nobreza e povo. A partir do século XI, há
um movimento de reconstrução da unidade política perdida com o
feudalismo. O imperador e o papa disputavam a hegemonia suprema em
relação a todo o território europeu, enquanto que os reis – até então
considerados nobres – reivindicavam os direitos pertencentes à nobreza e
ao clero.” FGV. Aula 02: Desenvolvimento histórico dos direitos
humanos.
Disponível
em:
<http://academico.direitorio.fgv.br/wiki/Aula_2:_Desenvolvimento_hist%C3%
B3rico_dos_direitos_humanos>. Acesso em: 20 mar. 2011.
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A elaboração da Carta Magna, em 1215, “foi uma
resposta a essa tentativa de reconcentração do poder
(limitou a atuação do Estado). Alguns autores tratam esse
momento como o embrionário dos direitos humanos.
Outros asseveram sua natureza como meramente
contratual, acordado entre determinados atores sociais e
referentes exclusivamente aos limites do poder real em
tributar”.36 Sendo que a Magna Carta (Magna Charta
Libertatum), pacto firmado pelo Rei João Sem-Terra e
pelos bispos e barões ingleses, trouxe a ideia de vinculação
do rei às leis que edita segundo Ingo Wolgang Sarlet
“inobstante tenha apenas servido para garantir aos nobres
ingleses alguns privilégios feudais, alijando, em princípio, a
população do acesso aos “direitos” consagrados no pacto”
(e que) serviu principalmente como “ponto de referência
para alguns direitos e liberdades civis clássicos, tais como o
habeas corpus, o devido processo legal e a garantia da
propriedade”. 37
“É importante salientar que, durante a Idade Média, a noção de direito
subjetivo estava ligada ao conceito de privilégio, uma vez que, até a
Revolução Francesa, a sociedade européia se organizava em “ordens” ou
“estamentos”. Dessa forma, a Reforma Protestante é vista como a
passagem das prerrogativas estamentais para os direitos do homem, uma
vez que a ruptura da unidade religiosa fez surgir um dos primeiros direitos
individuais: o da liberdade de opção religiosa. Dentre as conseqüências da
Reforma, destaque-se: a laicização do Direito Natural a partir de Grócio e o
apelo à razão como fundamento do Direito. Como resultado da difusão do
Direito Natural e no contexto das Revoluções Burguesas, são impostos
limites ao poder real por meio da linguagem dos direitos. É nesse contexto
em que se formulam as primeiras declarações de Direitos. Destacam-se
aqui: na Inglaterra, o Habeas Corpus Act de 1679 e o Bill of Rights de 1689”.
FGV. Aula 02: Desenvolvimento histórico dos direitos humanos.
Disponível
em:
<http://academico.direitorio.fgv.br/wiki/Aula_2:_Desenvolvimento_hist%C3%B3rico
_dos_direitos_humanos>. Acesso em: 20 mar. 2011.
36

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 10.
ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2011. p.41.
37
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Por outra via, em 1215, bispos e barões
determinaram ao rei João Sem Terra a Magna Carta, que foi
tido como - freio - em oposição ao poder dos reis,38
contudo, era necessário, um - repensar dos direitos
humanos e do Iluminismo - da tradição iluminista e da
tradição democrática. Como adverte James Tully:
O contraste final que gostaria de chamar-se entre o
papel de deveres ou responsabilidades nas duas tradições
de direitos humanos. A Declaração Universal dos
Direitos Humanos afirma que os direitos e deveres
caminham lado a lado. Na alta tradição iluminista, este é
levado a dizer que os direitos se relacionam com
funções: (1) com um dever dos outros para respeitar o
direito, (2) ou com um dever do governo de dotar as
instituições de base em que os direitos podem ser
exercidos ou (3) ou com um dever dos governos
coercitivamente para remediar as violações de direitos.
Na tradição democrática, os direitos são interpretados de
forma diferente. Elas precedem e permitir que os
direitos humanos. As pessoas e os povos que detêm os
A Inglaterra deu início “ao constitucionalismo, como depois veio a ser
entendido, quando, em 1215, os bispos e barões impuseram ao rei João
Sem Terra a Magna Carta. Era o primeiro freio que se opunha ao poder
dos reis. [...] Sabe-se, contudo, da origem feudal dos grandes documentos
ingleses: não eram cartas de liberdade do homem comum. Pelo contrário,
eram contratos feudais escritos nos quais o rei, como suserano,
comprometia-se a respeitar os direitos de seus vassalos. Não afirmavam
direitos “humanos”, mas direitos de “estamentos”. Em consonância com a
estrutura social feudal, o patrimônio jurídico de cada um era determinado
pelo estamento, ordem ou estado a que pertencesse. Contudo, algumas das
regalias alcançadas beneficiaram, desde o início, não apenas os grupos
dominantes, mas outras categorias de súditos. Em tais declarações de
direitos não se cogitava de seu eventual sentido universal: os destinatários
das franquias, mesmo aquelas mais gerais, eram homens livres,
comerciantes e vilões ingleses”. HERKENHOFF, João Baptista. História
dos
Direitos
Humanos
no
Mundo.
Disponível
em
<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/herkenhoff/livro1/
dhmundo/index.html>. Acesso em: 19 jul. 2011.
38
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direitos humanos são também os detentores de
obrigações a colaborar, fornecendo as condições sociais
e meios pelos quais os direitos humanos podem ser
exercidos. A relação interna entre direitos humanos e
dos deveres humanos permitindo que decorre tudo o
que tenho dito e com as lições históricas do autogoverno e movimentos cooperativos dos últimos dois
séculos. É baseado na premissa da soberania popular e
auto-governo: nós, o povo, individual e coletivamente,
tem que ser a mudança: a incorporar em nossas
atividades a mudança que esperamos trazer no mundo
em geral. 39
[...] Em conclusão, para ver este ethos subjacente aos
direitos humanos é tomar consciência de um outro tipo
de iluminação - a iluminação democrática dos direitos
humanos - o que existe à nossa volta e é a base real dos
direitos humanos. É negligenciado, em parte porque, sua
Tradução livre de: “The final contrast that I wish to draw is between
the role of duties or responsibilities in the two human rights traditions. The
Universal Declaration of Human Rights states that rights and duties go
hand in hand. In the high Enlightenment tradition, this is taken to mean
that rights correlate with duties: (1) with a duty of others to respect the
right; (2) or with a duty of government to provide the underlying
institutions in which rights can be exercised; or (3) or with a duty of
governments coercively to remedy violations of rights. In the democratic
tradition, duties are interpreted differently. They precede and enable human
rights. The persons and peoples who hold human rights are also the
holders of duties to cooperate in providing the social conditions and means
by which human rights can be exercised. The internal relationship between
human rights and the enabling human duties follows from everything I
have said and from the historical lessons of the self-governing and
cooperative movements of the last two centuries. It is based on the premise
of popular sovereignty and self-government: we the people, individually
and collectively, have to be the change: to embody in our activities the
change that we hope to bring about in world at large.” TULLY, James.
Rethinking Human Rights and Enlightenment A View from the
Twenty-first
Century.
Disponível
em:
<http://web.uvic.ca/polisci/people/faculty/Tully/publications/
Oxford%20Amnesty%20lecture.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2011.
39
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familiaridade e cotidiano, e em parte por causa da
majestade e poder cativante da alternativa do
Iluminismo. 40

Por outro lado, na Inglaterra, no Século XVII
destacaram-se o Habeas corpus Act (de 1679) e o Bill of Rights
(de 1689).
O Habeas Corpus Act, que visou à garantia da liberdade de
locomoção, serviu de base para as leis posteriores que
vieram proteger outras liberdades. O Bill of Rights foi
pioneiro na Europa renascentista, ao por fim ao regime
de monarquia absoluta; foi uma “Declaração de
Direitos” votada pelo Parlamento Inglês que instituiu de
modo permanente a separação de poderes no Estado.
Dessa forma, o Bill of Rights, embora não tenha sido
uma declaração específica sobre direitos humanos
(apesar de prever alguns, como o direito de petição e a
vedação de penas cruéis), ao criar a divisão de poderes,
em uma análise mais apurada, acaba por proteger
direitos humanos fundamentais.41

E mais, a Declaração de Direitos do Bom Povo da
Virgínia, de 1776, tutelava a igualdade e a liberdade nos

Tradução livre de: “In conclusion, to see this underlying human rights
ethos is to become aware of another kind of enlightenment - democratic
human rights enlightenment - that exists all around us and is the real
foundations of human rights. It is overlooked, partly because of its
familiarity and everydayness, and partly because of the captivating majesty
and power of the high Enlightenment alternative.” TULLY, James.
Rethinking Human Rights and Enlightenment A View from the
Twenty-first
Century.
Disponível
em:
<http://web.uvic.ca/polisci/people/faculty/Tully/publications/
Oxford%20Amnesty% 20lecture.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2011.
40

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos
humanos. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2001. p.88.
41
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Estados Unidos da América, pelo qual foram afirmados
princípios democráticos.
Já a Declaração de Direitos do Homem e do
Cidadão, de 1789, veio para proteger os Direitos da pessoa,
defendendo a liberdade e igualdade, ainda que a Declaração
francesa e as americanas tivessem como
característica comum sua profunda inspiração jus
naturalista, reconhecendo ao ser humano direitos
naturais, inalienáveis, invioláveis e imprescritíveis,
direitos de todos os homens, e não apenas de uma casta
ou estamento.42

Adverte ainda, Fábio Konder Comparato, que as
declarações de direitos norte-americanas, juntamente com a
Declaração Francesa de 1789, “representaram a
emancipação histórica do indivíduo perante os grupos
sociais aos quais ele sempre se submeteu: a família, o clã, o
estamento, as organizações religiosas”.4344

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 10.
ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2011. p.44.
42

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos
humanos. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2001. p.50.
43

Comenta: “A plena afirmação dos “novos direitos humanos”
econômicos e sociais se deu no século XX, com a Constituição Mexicana,
de 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919. A Constituição Mexicana
teve grande importância, pois qualificou, pela primeira vez, os direitos
trabalhistas como sendo direitos fundamentais, concepção que só se
afirmou na Europa após 1918, com o término da grande guerra. Já a
Constituição Alemã, de Weimar, tratou de modo mais elaborado os direitos
ditos sociais, dentro de um Estado da democracia social, pois traz a
concepção de que tais direitos exigem uma atuação positiva do Estado,
uma vez que a plena realização dos direitos sociais vincula-se a
determinadas políticas públicas”. COMPARATO, Fábio Konder. A
afirmação histórica dos direitos humanos. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo:
Saraiva, 2001. p.51.
44
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Ainda na Idade Média, refere Dalmo de Abreu
Dallari, a figura de Deus é tida como fundamento dos
direitos humanos, e cujo grande expoente é Tomás de
Aquino.45 Pois o ser humano tem direitos naturais e que
sempre devem ser respeitados.
Já na Idade Moderna, traz Gregorio Peces-Barba
Martinéz, em primeiro lugar, a burguesia e a monarquia se
aliaram para terminar o universo medieval e porque o novo
poder centralizado proporcionava a segurança que a
burguesia
inicialmente
reclamava.46
Também
o
universalismo das declarações de direitos da Revolução
Francesa e da Revolução Norte-Americana,47 visto que a
“No final da Idade Média, no século XIII, aparece a grande figura de
Santo Tomás de Aquino, que, tomando a vontade de Deus como
fundamento dos direitos humanos, condenou as violências e
discriminações, dizendo que o ser humano tem direitos naturais que devem
ser sempre respeitados, chegando a afirmar o direito de rebelião dos que
forem submetidos a condições indignas”. DALLARI, Dalmo de Abreu. A
Luta pelos Direitos Humanos. In: LOURENÇO, Maria Cecília França.
Direitos Humanos em Dissertações e Teses da USP: 1934-1999. São
Paulo: Universidade de São, 2000. p.54.
45

Tradução livre de: "[...] Primero, burguesía y monarquía fueron aliadas
para acabar el universo medieval, y porque el neuvo poder centralizado
proporcionaba la seguridad que la burguesía reclamaba inicialmente [...]".
MARTÍNEZ, Gregório Peces-Barba. Curso de Derechos
Fundamentales: Teoría General. Universidad Carlos III de Mardid.
Madrid: Boletín Oficial del Estado, 1999. p.139.
46

“Nas declarações de direitos, resultantes das revoluções americana e
francesa, o sentido universal está presente. Os “direitos do homem e do
cidadão”, proclamados nessa fase histórica, quer na América, quer na
Europa, tinham, entretanto, um conteúdo bastante individualista,
consagrando a chamada democracia burguesa. Apenas na Segunda etapa da
Revolução Francesa, sob a ação de Roberpierre e a força do pensamento
de Rousseau, proclama-se direitos sociais do homem: direitos relativos ao
trabalho e a meios d existência, direito de proteção contra a indigência,
direito à instrução. (Constituição de 1793). Entretanto, a realização desses
direitos cabia à sociedade e não ao Estado. Salvaguarda-se, assim, a idéia,
então vigente, de que o Estado devia abster-se em face de tais problemas”.
HERKENHOFF, João Baptista. História dos Direitos Humanos no
47
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Revolução Inglesa foi contraditória, ao mesmo tempo em
que garantiu “liberdades”, também foi usado como
imposição.48
Sabe-se que a história da condição humana é a
história dos direitos humanos, pelo menos no Ocidente,
assim como seu desenvolvimento nos diferentes aspectos econômicos, políticos e culturais - “é a forma com que as
relações humanas têm sido travadas e que mecanismos e
instrumentos institucionais as têm mediado”. Portanto,
“em cada uma destas etapas, os Direitos Humanos foram
se incorporando, sendo primeiros nas ideias políticas, e em
seguida no plano jurídico”, - tanto interno, como externo.49
Por outro lado, a Revolução Francesa confia os direitos e
liberdades à obra de um legislador virtuoso, já a Revolução
Americana desconfia das virtudes do legislador, limitando-o
com uma norma de ordem superior.50
Mundo.
Disponível
em
<http://www.dhnet.org.br/direitos/
militantes/herkenhoff/livro1/dhmundo/index.html>. Acesso em: 19 jul.
2011.
“A Revolução Inglesa apresenta, assim, um caráter contraditório no
tocante as liberdades públicas. Se, de um lado, foi estabelecida pela primeira
vez no Estado moderno a separação de poderes como garantia das
liberdades civis, por outro lado essa fórmula de organização estatal, no Bill
of Rights, constituiu o instrumento político de imposição, a todos os súditos
do rei da Inglaterra, de uma religião oficial”. COMPARATO, Fábio
Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 3. ed. São
Paulo: Saraiva, 2003. p.92.
48

LEAL, Rogério Gesta. Perspectivas hermenêuticas dos direitos
humanos e fundamentais no Brasil. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2000. p.33.
49

Tradução livre de: “En pocas palabras, se puede afirmar que la
revolución francesa confía los derechos y libertades a la obra de un
legislador virtuoso, que es tal porque es altamente representativo del pueblo
o nación, más allá de las facciones o de los intereses particulares; mientras
que la revolución america desconfía de las virtudes de todo legislador –
también del elegido democráticamente ... y, así, confía los derechos y
libertades a la constitución, es decir, a la posibilidad de limitar al legislador
50
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E para complementar o quadro abaixo pela
Declaração de Virgínia de 1776, nos Estados Unidos, e pela
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789,
na França, (inspiradas no direito natural) “os homens são
dotados de direitos inatos, cabendo ao poder estatal
declará-los” veja-se:
Quadro 1 - Comparativo entre as Declarações
Declaração de Virgínia, 1776

Declaração Universal dos
Direitos do Homem e do
Cidadão, 1789

Fruto da Revolução Americana
- visavam restaurar os antigos
direitos de cidadania tendo em
vista os abusos do poder
monárquico;

Fruto da Revolução Francesa - os
franceses se viam em uma missão
universal de libertação dos povos;

Marco do nascimento dos
direitos humanos na história;

Art. XVI: baseado na lição
clássica de Montesquieu - teoria
do governo misto combinada
com uma declaração de direitos,
ambas expressas em um texto
escrito (a constituição);

Reconhecimento da igualdade
entre os indivíduos pela sua
própria natureza e do direito à
propriedade.

Consagração dos princípios
iluministas: igualdade, liberdade e
propriedade.

Fonte: Quadro FGV51
Concorda-se que a primeira “expressão” dos
direitos humanos foi com a Declaração de Independência
dos Estados Unidos da América em 1776. E a segunda
“expressão” foi a Declaração Francesa dos Direitos do
con una norma de orden superior.” FIORAVANTI, Maurizio. Los
Derechos Fundamentales. 4. ed. Madrid: Trotta, 2003. p.83.
FGV. Aula 02: Desenvolvimento histórico dos direitos humanos.
Disponível
em:
<http://academico.
direitorio.fgv.br/wiki/Aula_2:_Desenvolvimento_hist%C3%B3rico_dos_direitos
_humanos>. Acesso em: 20 mar. 2011.
51
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Homem e do Cidadão, em 1789, muito embora no início da
elaboração dos pactos internacionais sobre direitos
humanos houvesse discussão sobre a necessidade de um ou
dois pactos.52
Por derradeiro, refere José Joaquim Gomes
Canotilho:
Veja-se: “No início da elaboração dos pactos internacionais relativos aos
direitos humanos, discutiu-se bastante a questão de saber se era necessário
um ou dois pactos. Os argumentos apresentados num e noutro sentido dão
uma ideia bastante precisa das divergências de pontos de vista relativos aos
direitos civis e políticos e suas relações com os direitos econômicos, sociais
e culturais, e inversamente. Estes argumentos que vão ser indicados a
seguir são retomados nos ‘Comentários do secretário-geral da organização
das Nações Unidas sobre o texto dos projetos de pactos internacionais
relativos aos direitos dos homens’. Os adeptos da redação de um pacto
único abrangendo simultaneamente os direitos civis e políticos e os direitos
econômicos, sociais e culturais afirmavam não ser possível distinguir
nitidamente diferentes categorias de direitos do homem, nem classificar
estes direitos segundo uma hierarquia de valor. Todos os direitos deviam
ser encorajados e protegidos. Na ausência de direitos econômicos, sociais e
culturais, os direitos civis e políticos corriam o risco de ser puramente
nominais. Na ausência de direitos civis e políticos, os direitos econômicos,
sociais e culturais não poderiam ser garantidos por muito tempo.
Contrariamente, os adeptos da relação de dois instrumentos distintos
defendiam que os direitos civis e políticos eram suscetíveis de
reconhecimento e proteção judicial e imediatamente aplicáveis, enquanto
que os direitos econômicos, sociais e culturais deviam ser aplicados
progressivamente. Faziam notar que, de uma maneira geral, os direitos civis
e políticos eram os direitos do indivíduo ‘contra o Estado’, isto é, contra
intervenção ilícita e injusta do estado, enquanto os direitos econômicos,
sociais e culturais eram os direitos que o Estado deveria encorajar tomando
medidas concretas. Os que assim marcaram a diferença entre as duas
categorias de direitos sublinharam igualmente que os direitos civis e
políticos, como direitos ‘legais’, requeriam meios e “Métodos de aplicação
diferentes (nomeadamente, o processo das queixas) dos direitos
econômicos, sociais e culturais, que eram direitos ‘programa’, cuja aplicação
seria melhor assegurada por um sistema de relações periódicas.” (BOVEN,
Theodoor C. Van. Os critérios de distinção dos direitos do homem. In:
VASAK, Karel. As dimensões internacionais dos direitos do homem.
Tradução de Carlos Alberto Aboim de Brito. Lisboa: Editora Portuguesa
de Livros Técnicos e Científicos, 1983. p.67.
52
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[...] costuma fazer-se um corte histórico no processo de
desenvolvimento da idéia de direitos fundamentais,
conducente a uma separação absoluta entre duas épocas:
uma, anterior ao Virginia Bill of Rights (12-6-1776) e à
Déclaration dês Droits de l´Homme e du Citoyen (26-81789), caracterizada por uma relativa cegueira em relação
à ideia dos direitos do homem; outra, posterior a esses
documentos, fundamentalmente marcada pela chamada
constitucionalização ou positivação dos direitos do
homem nos documentos constitucionais.53

No mesmo sentido, refere Jackeline Guimarães
Almeida Franzoi que as duas Declarações foram
importantíssimas, pois fixaram a distinção entre o homem
(com direitos naturais) e o cidadão (com direitos garantidos
pelo direito positivado).54
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e
Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p.380.
53

“Esta Declaração é de suma importância, pois foi através dela que houve
a distinção entre homem (alguém situado fora da sociedade, pois que a esta
é preexistente, sendo que este homem detém direitos naturais e
inalienáveis), e cidadão (aquele que está no centro da sociedade e sob a
autoridade do Estado, de forma que seus direitos estão descritos na norma
- garantidos pelo direito positivo). Estas duas declarações tinham as
seguintes características: a) eram exteriores à Constituição de seus Estados;
b) os direitos ali declarados traziam uma conotação de direito natural; c) os
direitos ainda eram concebidos como privilégios (ou seja, não tinham
caráter universal); d) os direitos tinham conotação individualista (pois que
foram proclamados perante um Estado Liberal de Direito, onde a cultura
estava centrada no contratualismo individualista); e) estas declarações
garantiam direitos que, hoje, chamam-se direitos de "primeira geração", ou
melhor: direito à vida, à liberdade individual, à segurança, à igualdade e
propriedade, como será visto mais adequadamente adiante”. FRANZOI,
Jackeline Guimarães Almeida. Dos direitos humanos: breve abordagem
sobre seu conceito, sua história, e sua proteção segundo a constituição
brasileira de 1988 e a nível internacional. Revista Jurídica Cesumar,
Maringua v.3, n.1. p.373-390, 2003. p.378.
54
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Em outro contexto, surge a Declaração Universal
dos Direitos do Homem elaborada a partir da Carta das
Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, na qual
representa um grande marco simbólico, cuja missão era (e
é), efetivar a proteção internacional aos direitos humanos.
Traz em seu artigo 2º, 1 e 2 que:
1. Toda a pessoa tem capacidade para gozar os
direitos e as liberdades estabelecidos nessa
Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política
ou de outra natureza, origem nacional ou social,
riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.” e
2. Não será feita nenhuma distinção fundada na
condição política, jurídica ou internacional do país
ou território a que pertença uma pessoa, quer se
trate de um território independente, sob tutela, sem
Governo próprio, quer sujeito a qualquer outra
limitação de soberania.
É profunda a importância da Declaração Universal55
dos Direitos do Homem, pois trouxe a internacionalização
Origem da ONU: Organização das Nações Unidas foi o nome
concebido pelo Presidente Norte-Americano Franklin Roosevelt, e
utilizado pela primeira vez na Declaração das Nações Unidas de 12 de
janeiro de 1942, quando os representantes de 26 países assumiram o
compromisso de que seus governos continuariam a lutar contra as
potências do Eixo.
55

A Carta das Nações Unidas foi elaborada pelos representantes de 50 países
presentes à Conferência sobre Organização Internacional, que se reuniu em
São Francisco de 25 de abril a 26 de junho de 1945.
As Nações Unidas, entretanto, começaram a existir oficialmente em 24 de
outubro de 1945, após a ratificação da Carta pela China, Estados Unidos,
França, Reino Unido e a ex-União Soviética, bem como pela maioria dos
signatários. Por isso, no dia 24 de outubro é comemorado em todo o
mundo o "Dia das Nações Unidas". UNICRIO. ABC das Nações
Unidas. UNIC Rio - junho de 2011. Disponível em:
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dos direitos humanos, por conseguinte, foi nesse momento
que houve um destaque internacional os direitos humanos.
É, portanto, um ideal comum das nações. E cuja
nomenclatura foi alterada para Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948, buscou a tutela da liberdade e
igualdade, pois trouxe valores fundamentais humanos
como liberdade, igualdade e fraternidade. Nesse sentido,
Fábio Konder Comparato adverte:
O princípio da igualdade essencial do ser humano, não
obstante as múltiplas diferenças de ordem biológica e
cultural que os distinguem entre si, é afirmado no artigo
II. A isonomia ou igualdade perante a lei, proclamada no
art. VII, é mera decorrência desse princípio. [...] o
princípio da liberdade compreende tanto a dimensão
política, quanto a individual. [...] Reconhece-se, com isto,
que ambas essas dimensões da liberdade são
complementares e independentes. A liberdade política,
sem as liberdades individuais, não passa de engodo
demagógico de Estados autoritários ou totalitários. [...]
O princípio da solidariedade está na base dos direitos
econômicos e sociais, que a Declaração afirma nos
artigos XXII a XXVI. Trata-se de exigências elementares
de proteção às classes ou grupos sociais mais fracos ou
necessitados [...].56

Ou seja, as declarações contribuíram para o
processo de afirmação histórica dos direitos,57 pertencentes
a todos os seres humanos ao nascer.
<http://unicrio.org.br/img/2011/09/ABC_maio_2011.pdf> Acesso em:
21 mai. 2012.
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos
humanos. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2001. p.229-230.
56

Segundo o Dicionário Direitos Humanos: “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,
57
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Nesse ínterim, Philippe Sands, informa que a
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi o
primeiro instrumento de proteção, seguido por duas
convenções em 1966: Convenção Internacional dos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; e Convenção
Internacional de Direitos Civis e Políticos; e 4 outros
documentos regionais, tais como a Convenção Europeia
dos Direitos do Homem em 1950; a Carta Social Europeia
em 1961, (Revista em 1996); a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos em 1969; e a Carta Africana dos
Direitos do Homem e dos Povos em 1981. (Além da
Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura,
de 1985 e a Convenção Interamericana sobre o
Desaparecimento Forçado de Pessoas, de 1994).58
da justiça e da paz no mundo [...] A Assembleia Geral proclama a presente
Declaração dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por
todos os povos e todas as nações”. Com essas palavras, escritas no
preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a
Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu, como condição
essencial para que houvesse paz e justiça em âmbito global, a proteção
universal de alguns direitos tidos como inerentes a cada ser humano.
Considerada um documento marco na história dos direitos humanos, a
Declaração faz, no decorrer de seus 30 artigos, uma sistematização dos
direitos dos quais todos os seres humanos compartilham ao nascer,
independentemente de gênero, cor, idioma, nacionalidade, religião ou
qualquer outra distinção.”
Revista POLI. Saúde, educação e trabalho: jornalismo público para o
fortalecimento da Educação Profissional em Saúde.Ano IV - Nº 21 jan./fev.
2012.
Disponível
em
<http://www.epsjv.fiocruz.
br/upload/EdicoesRevistaPoli/R23.pdf> Acesso em: 15 dez. 2012.
Tradução livre de: “The first international instrument to elaborate
detailed human rights standars applicable globally was the Universal
Declaration of Human Rights (UDHR), adopted by the UN General
Assembly in 1948. The Declaration was subsequently supplemented in
1966 by two treaties open to all states: the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and the international
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). These instruments have
since been supplemented by four regional human rights treaties: the 1950
European Convention for the Protection of Human Rights and
58
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Esses direitos passaram a ganhar destaque - maior
relevo - na esfera interna de cada Estado e também em
âmbito internacional, cujos direitos humanos passaram a
ser vistos sob a “ótica da necessidade, a isonomia passou a
estar presente sempre ladeando os direitos fundamentais,
sua previsão sempre buscando a limitação do poder estatal,
para que pudesse prevalecer a liberdade individual”.59 E
essa passagem dos direitos humanos à categoria de direitos
universais e positivos, resta identificada com os princípios
válidos para todos os homens com a “possibilidade não
apenas de resistir, mas de buscar a sua proteção jurídica”.60
Sem dúvida muito há que se fazer, “a trilha foi
percorrida” e é chegado o momento de efetivar os direitos
humano-fundamentais.61 Assim, a Declaração de 1948,
aduz Flávia Piovesan introduz ampla e profunda inovação
“ao conter uma linguagem de direitos até então inédita”,
trazendo o discurso da cidadania, o social passa a elencar
Fundamental Freedoms (ECHR); the 1961 European Social Charter
(ESD); the 1969 American Convention of Human Rights (ACHR); and
the 1981 African Charter of Human and People’Rights (1981 African
Charter).” SANDS, Philippe. Principles of international Environmental
Law. 2 ed. New York: Cambridge University Press, 2007. p.293-294.
SIQUEIRA, Dirceu Pereira. PICCIRILLO, Miguel Belinati. Direitos
fundamentais: a evolução histórica dos direitos humanos, um longo
caminho. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 61, 01/02/2009 [Internet].
Disponível
em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo
_id=5414>. Acesso em: 19 jul. 2011.
59

MORAIS, José Luiz Bolzan de. Do direito social aos interesses
transindividuais: o Estado e o Direito na ordem contemporânea. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p.165.
60

SIQUEIRA, Dirceu Pereira. PICCIRILLO, Miguel Belinati. Direitos
fundamentais: a evolução histórica dos direitos humanos, um longo
caminho. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 61, 01/02/2009 [Internet].
Disponível
em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo
_id=5414>. Acesso em: 19 jul. 2011.
61
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direitos civis e políticos, sociais, econômicos e culturais.62
Direitos esses interligados, convergentes e independentes.
A Declaração Universal representa um marco da
consagração da universalidade-universalização dos direitos
humanos, que levou ao reconhecimento da igualdade
essencial do ser humano em sua dignidade e capacidade. É,
portanto, um documento de convergência e síntese, tanto
de anseios como de esperanças.63
A Carta das Nações Unidas para Flávia Piovesan foi
o primeiro instrumento na seara internacional a mostrar
preocupação com os direitos humanos.64 Sendo a
“Ao conjugar o valor da liberdade com o da igualdade, a Declaração
demarca a concepção contemporânea de direitos humanos, pela qual esses
direitos passam a ser concebidos como uma unidade interdependente e
indivisível. [...] Vale dizer, sem a efetividade dos direitos econômicos,
sociais e culturais, os direitos civis e políticos se reduzem a meras categorias
formais, enquanto, sem a realização dos direitos civis e políticos, ou seja,
sem a efetividade da liberdade entendida em seu mais amplo sentido, os
direitos econômicos, sociais e culturais carecem de verdadeira significação.
Não há mais como cogitar da liberdade divorciada da justiça social, como
também infrutífero pensar na justiça social divorciada da liberdade. Em
suma, todos os direitos humanos constituem um complexo integral, único
e indivisível, no qual os diferentes direitos estão necessariamente interrelacionados e são interdependentes entre si”. PIOVESAN, Flávia.
Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 7 ed. rev.
ampl.. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p.133-134 e 136.
62

Destaca: “Convergência de anseios e esperanças, porquanto tem sido,
desde sua promulgação, uma espécie de carta de alforria para os povos que
a subscreveram, após a guerra de extermínio dos anos 30 e 40, sem dúvida
o mais grave duelo da liberdade com a servidão em todos os tempos.
Síntese, também, porque no bronze daquele monumento se estamparam
de forma lapidar direitos e garantias que nenhuma Constituição
isoladamente lograra ainda congregar, ao redor de um consenso universal”.
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 11. ed. Malheiros
Editores, 2001. p.527.
63

Refere Flávia Piovesan: “Adotada e aberta à assinatura pela Conferência
de São Francisco, em 26 de junho de 1945, foi o primeiro instrumento de
âmbito internacional a se preocupar com a questão dos direitos humanos.
Dentre os propósitos das Nações Unidas estavam: 1) desenvolver relações
64
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Declaração Americana dos direitos65 e deveres66 do homem,
aprovada na Nona Conferência Internacional Americana, em
Bogotá, em 1948. E, a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH) é uma das entidades de proteção e
promoção dos direitos humanos nas Américas.67
entre as nações baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e
autodeterminação dos povos; 2) conseguir uma cooperação internacional
para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social,
cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos
humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça,
sexo, língua ou religião”. PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o
Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max Limonad, 1996.
p.339.
Capítulo 1º - Direito à vida, à liberdade, à segurança e integridade da
pessoa; igualdade perante a lei; de liberdade religiosa e de culto; de liberdade
de investigação, opinião, expressão e difusão; à proteção da honra, da
reputação pessoal e da vida particular e familiar; à constituição e proteção
da família; de proteção à maternidade e à infância; de residência e trânsito; à
inviolabilidade do domicílio; à preservação da saúde e ao bem-estar; à
educação; aos benefícios da cultura; ao trabalho e a uma justa retribuição;
ao descanso e ao seu aproveitamento; à previdência social; de
reconhecimento da personalidade jurídica e dos direitos civis; à justiça; à
nacionalidade; de sufrágio e de participação no governo; de reunião; de
associação; de propriedade; de petição; de proteção contra prisão arbitrária;
a processo regular. CIDH. Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem. Disponível em <http://www.cidh.
oas.org/Basicos/Portugues/b.Declaracao_Americana.htm>. Acesso em:
18 jul. 2011.
65

Capítulo 2º - Deveres perante a sociedade; para com os filhos e pais, de
instrução, sufrágio, obediência à Lei, de servir a coletividade e a nação, de
assistência e previdência, de pagar impostos, do trabalho, de se abster de
atividades políticas em países estrangeiros. CIDH. Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Disponível em
<http://www.cidh.oas.org/Basicos/Portugues/
b.Declaracao_Americana.htm>. Acesso em: 18 jul. 2011.
66

Tem sua sede em Washington, D.C. “O outro órgão é a Corte
Interamericana de Direitos Humanos, com sede em São José, Costa Rica.
A CIDH é um órgão principal e autônomo da Organização dos Estados
Americanos (OEA), cujo mandato surge com a Carta da OEA e com a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, representando todos os
67
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Cabe ressaltar, que por um lado, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948, tem um caráter
individual, e que houve uma correção posterior por parte
da ONU, ao editar outros documentos - dois Pactos em
1966 - que consagram os direitos dos povos: o Pacto
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e
o Pacto Internacional de Direitos Civil e Políticos.
Posteriormente em 1981, houve a edição - mais regional dos países Africanos, da Carta Africana dos Direitos
Humanos e dos Povos.68 Nesse sentido adverte João
países membros da OEA. Está integrada por sete membros independentes
que atuam de forma pessoal, os quais não representam nenhum país em
particular, sendo eleitos pela Assembleia Geral. O sistema interamericano
de direitos humanos: Em abril de 1948, a OEA aprovou a Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem, em Bogotá, Colômbia, o
primeiro documento internacional de direitos humanos de caráter geral. A
CIDH foi criada em 1959, reunindo-se pela primeira vez em 1960. Já em
1961 a CIDH começou a realizar visitas in loco para observar a situação
geral dos direitos humanos em um país ou para investigar uma situação
particular. Desde então, foram realizadas 69 visitas a 23 países membros.
Em relação a suas observações de caráter geral sobre a situação de cada
país, a CIDH publica relatórios especiais, havendo publicado até esta data
44 deles. [...] Em 1969 se aprovou a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, que entrou em vigor em 1978 e que foi ratificada em setembro
de 1997 por 25 países: Argentina, Barbados, Brasil, Bolívia, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, El
Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México,
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Trindade e Tobago, Uruguai
e Venezuela. A Convenção define quais os direitos humanos que os
Estados ratificantes se comprometem internacionalmente a respeitar e a dar
garantias de cumprimento. No mesmo documento, foi criada a Corte
Interamericana de Direitos Humanos, definindo as atribuições e
procedimentos tanto para a Corte quanto para a CIDH. A CIDH mantém
poderes adicionais anteriores à Convenção e que não decorrem
diretamente dela, dentre eles, o de processar petições individuais relativas a
Estados que ainda não são parte da Convenção. CIDH. O que é a CIDH.
Disponível em: <http://www.cidh.oas.org/ que.port.htm>. Acesso em: 18
jul. 2011.
Aprovada pela Conferência Ministerial da Organização da Unidade
Africana (OUA) em Banjul, Gâmbia, em janeiro de 1981, e adotada pela
68
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Baptista Herkenhoff, que a ideia de “direito dos povos”,
alarga e enriquece a compreensão de “direitos humanos”.69
Para um efetivo reconhecimento de direitos, há que se
reconhecerem também os direitos dos povos.
Merece destaque a questão da Internacionalização
dos direitos humanos a partir do momento em que há uma
efetiva preocupação com o amparo jurídico e social na
seara internacional. Adverte Joaquím Cáceres Brun que, ao
mesmo tempo em que o direito internacional dos direitos
humanos protege todas as pessoas, também estabelece uma
proteção especial para grupos vulneráveis (aqui entram, em
especial - as mulheres - objeto da tese) “como os
refugiados, pessoas deslocadas internamente, mulheres e
crianças”. A partir da perspectiva do direito à liberdade
individual, do bem-estar social, os direitos humanos
aspiram à proteção ampla e abrangente dos direitos do
indivíduo, buscando a sua plena realização no exercício de
seus direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos.
E, nesse sentido, a Declaração Universal reconhece direitos
sobre cinco grandes grupos: (a) a existência, (b) a proteção
e segurança, (c) políticas, (d) questões econômicas e sociais,
e (e) o desenvolvimento social e jurídico.70 71
XVIII Assembléia dos Chefes de Estado e Governo da Organização da
Unidade Africana (OUA) em Nairóbi, Quênia, em 27 de julho de 1981.
DHNET. Carta africana dos direitos humanos e dos povos: Carta de
Banjul.
Disponível
em:
<http://www.dhnet.org.br/
direitos/sip/africa/banjul.htm>. Acesso em: 18 jul. 2011.
HERKENHOFF, João Baptista. Direitos Humanos: A construção
Universal de uma utopia. São Paulo: Ed. Santuário, 1997. p.84.
69

Tradução livre de: “El derecho internacional de los derechos humanos
aspira a proteger a toda persona sin distinción y, al mismo tiempo, establece
una protección especial para las personas y grupos de personas
especialmente vulnerables, tales como los refugiados, los desplazados
internos, las mujeres y los niños. Desde la perspectiva del derecho a la
libertad individual yal bienestar social, la normativa de derechos humanos
aspira a la protección amplia e integral de los derechos de la persona,
buscando su plena realización en el ejercicio de sus derechos económicos,
70
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Importante não confundir, que o direito
internacional humanitário se aplica somente aos conflitos
armados,72 e que o direito internacional dos direitos
sociales, culturales, civiles y políticos. En este sentido, la Declaración
Universal de Derechos Humanos reconoce cinco grandes grupos de
derechos sobre: (a) la existencia misma, (b) la protección y la seguridad, (c)
la vida política, (d)cuestiones económicas y sociales, y (e) la vida social y
jurídica [...]”. BRUN. Joaquím Cáceres. Aspectos destacados en la
aplicación del derecho internacional humanitario yde los derechos
humanos. In: Derecho internacional humanitario y temas de áreas
vinculadas", Lecciones y Ensayos n. 78, Gabriel Pablo Valladares
(compilador), Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos Aires: 2003. p.49-70;
p.53.
Adverte ainda: Tradução livre de: “Por otra parte, las normas del
Derecho internacional humanitario amparan principalmente ciertas
categorías de personas, las denominadas ‘personas protegidas’, las víctimas
de los conflictos armados (heridos, enfermos, náufragos, población civil,
prisioneros de guerra,etc.). Además de esta protección general, los grupos
especialmente vulnerables como los niños, mujeres, refugiados,
desplazados internos, periodistas y el personal de las Naciones Unidas y de
organizaciones humanitarias también reciben una protección especial
mediante normas e incluso acuerdos especiales. Sin embargo, las víctimas
de los conflictos armados que no son ‘personas protegidas’ también son
objeto de cierto nivel de protección, ya que em toda circunstancia deberán
ser tratadas con humanidad y se beneficiarán de una protecciónsin
distinción alguna.” BRUN. Joaquím Cáceres. Aspectos destacados en la
aplicación del derecho internacional humanitario yde los derechos
humanos. In: Derecho internacional humanitario y temas de áreas
vinculadas", Lecciones y Ensayos n. 78, Gabriel Pablo Valladares
(compilador), Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos Aires: 2003. p.49-70;
p.54.
71

Tradução livre de: “El Derecho internacional humanitario se aplica
solamente a los conflictos armados, internacionales o internos. En los
conflictos armados internacionales (los que tienen lugar en el territorio de
dos o más Estados o implican la ocupación total o parcial del territorio de
um Estado o se caracterizan por la lucha de pueblos contra la dominación
colonial, la ocupación extranjera o regímenes racistas en el ejercicio de su
derecho a la libre determinación) resultan aplicables los Convenios de
Ginebra y el Protocolo adicional I. “ BRUN. Joaquím Cáceres. Aspectos
destacados en la aplicación del derecho internacional humanitario yde los
derechos humanos. In: Derecho internacional humanitario y temas de
72
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humanos se aplica a pessoas e grupos vulneráveis, tais
como refugiados, deslocados, mulheres, crianças etc. Ou
seja,
enquanto os sistemas eficazes de DIH e do direito
internacional dos direitos humanos têm tradicionalmente
sido diferente, as últimas décadas têm testemunhado
uma aproximação cada vez maior entre os seus
respectivos mecanismos e órgãos de execução, o que
significou a aprovação pelo DIH em procedimentos de
direitos humanos e vice-versa, e até mesmo aplicação
recíproca, ou pelo menos de referência para os seus
respectivos princípios e regras de seu sistema de
eficiência, a ponto de que, aos poucos, estão deixando
de ser um dos elementos que os diferenciam. 73

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos
tem afirmado a “inter-relação entre os direitos humanos
internacionais e do direito humanitário”, sendo que
“reconheceu que o direito internacional dos direitos
áreas vinculadas", Lecciones y Ensayos n. 78, Gabriel Pablo Valladares
(compilador), Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos Aires: 2003. p.49-70;
p.55.
Tradução livre de: “Si bien los sistemas de eficacia del Derecho
internacional humanitario y del Derecho internacional de los derechos
humanos han sido tradicionalmente distintos, las últimas décadas han sido
testigos de un creciente acercamiento entre sus respectivos mecanismos y
órganos de aplicación, lo que ha supuesto la adopción por el Derecho
internacional humanitario de procedimientos propios de la normativa de
derechos humanos y vice versa, e incluso la recíproca aplicación o, al
menos, referencia a sus respectivos principios y normas por parte de sus
respectivos sistemas de eficacia, al punto de que, gradualmente, éstos están
dejando de ser uno de los elementos que los distinguen.” BRUN. Joaquím
Cáceres. Aspectos destacados en la aplicación del derecho internacional
humanitario yde los derechos humanos. In: Derecho internacional
humanitario y temas de áreas vinculadas", Lecciones y Ensayos n. 78,
Gabriel Pablo Valladares (compilador), Lexis Nexis Abeledo Perrot,
Buenos Aires: 2003. p.49-70; p. 55.
73
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humanos se aplica em todos os momentos, em tempo de
paz e em situações de conflito armado”.74
Conclui Joaquím Cáceres Brun que muitas ainda são
as dificuldades de ambos os sistemas, e que uma cláusula
maior deveria ser adotada.75 No mesmo sentido Antonio
Augusto Cançado Trindade no que diz respeito aos dois
sistemas:

Tradução livre de: "In addition, while its specific mandate is to secure
the observance of international human rights protections in the
Hemisphere, this Commission has in the past looked to and applied
definitional standards and relevant rules of international humanitarian law
in interpreting the American Declaration and other Inter-American human
rights instruments in situations of armed conflict.” ORGANIZATION
OF AMERICAN STATES. Pertinent Parts of Decision on Request
For Precautionary Measures. Publicado MARCH 12, 2002. Disponível
em: <http://www.photius.com/rogue_nations/ guantanamo.html>.
Acesso em: 15 mai. 2013.
74

Tradução livre de: “El estudio de la relación entre el Derecho
internacional de los derechos humanos y del Derecho internacional
humanitario revela que, a pesar del acercamiento y el mejoramiento
experimentado por sus respectivos sistemas de eficacia, subsisten una serie
de dificultades que afectan a la imprescindible complementariedad en la
aplicación que debería caracterizar a ambos sistemas normativos. En
efecto, dicha complementariedad no es completa ya que, cuando el
Derechointernacional humanitario no es aplicable, se revelan las carencias
del núcleo inderogable dederechos humanos para hacer frente a situaciones
de disturbios internos o tenciones interiores o, por aun, a conflictos
armados internos cuya existencia no ha sido reconocidapor el Estado.
Además, subsisten los problemas relativos al umbral de aplicación y alcance
de la aplicación de las normas humanitarias a los grupos armados no
estatales. Para hacer frente a estas lagunas de protección se ha sugerido la
posibilidad de recurrir a la protección de la cláusula Martens y a la posible
adopción de unas ‘Normas básicas de humanidad’, aplicables a toda
persona, en toda situación y no sujetas a derogación”. BRUN. Joaquím
Cáceres. Aspectos destacados en la aplicación del derecho internacional
humanitario yde los derechos humanos. In: Derecho internacional
humanitario y temas de áreas vinculadas", Lecciones y Ensayos n. 78,
Gabriel Pablo Valladares (compilador), Lexis Nexis Abeledo Perrot,
Buenos Aires: 2003. p.49-70; p. 69.
75
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Em perspectiva histórica, o Direito Internacional
Humanitário (mais particularmente, o chamado 'direito
da Haia' ou o direito dos conflitos armados) cobre
questões tratadas há bastante tempo no plano do direito
internacional, ao passo que o Direito Internacional dos
Direitos Humanos compreende os direitos que vieram a
ser consagrados no plano internacional, mas que haviam
sido anteriormente reconhecidos (muitos deles,
particularmente os direitos civis e políticos) no plano do
direito interno.76

Sobre os Direitos Humanos das Mulheres77 existe a
Convenção da Mulher, juntamente com seu Protocolo
Facultativo e o Comitê CEDAW, que “constituem formas
de concretizar os direitos humanos das mulheres na esfera
internacional, compondo, desse modo, o Sistema Mundial
de Proteção aos Direitos Humanos”, advertem Mércia
Cardoso de Souza e Déborah Barros Leal Farias, embora
muitas sejam as reservas também.78 Quanto ao Estado
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito
Internacional dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Safe, 1997. v. 1.
p.275.
76

SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes; FORMENTINI,
Francieli . Direitos humanos e mulheres: a construção do sujeito
mulher. Diritto & Diritti, v. 8, p. 1-17, 2009
77

Pode-se concluir “que a Convenção da Mulher, em conjunto com o seu
Protocolo Facultativo e o Comitê CEDAW, constituem formas de
concretizar os direitos humanos das mulheres na esfera internacional,
compondo, desse modo, o Sistema Mundial de Proteção aos Direitos
Humanos. É importante lembrar que tal tratado foi o segundo mais
ratificado, mas também possui amplo número de reservas, o que dificulta a
efetivação dos direitos das mulheres em vários países. Dessa maneira, o
Comitê CEDAW exerce duas funções, quais sejam: fiscalizar e opinar, não
toma decisão e as recomendações por ele emanadas não têm força de lei,
ou seja, em caso de descumprimento, o Estado-Parte não está sujeito à
sanção e tem a faculdade de cumprir ou não, fato este que representa um
problema grave para que o referido tratado possa ser concretizado com
êxito. Considera-se de grande relevância o conjunto de tratados que versam
sobre o DIDH, e mais especificamente, sobre os direitos humanos das
78
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Brasileiro, advertem, “pode-se concluir que é detentor de
uma dívida social, política e econômica com as mulheres,
que representam mais de 50% da população”. Todavia, em
âmbito nacional, criaram-se secretarias para um amparo
efetivo a mulher, a exemplo da Secretaria Especial de
Políticas para Mulheres, da Secretaria Especial para a
Promoção dos Direitos Humanos, da Secretaria Especial de
Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, entre outras,
o que significa um bom começo, basta agora serem
efetivadas.79
mulheres, pois colocam esses direitos num patamar de importância na
esfera internacional, além de desenvolverem atividades que objetivam a
proteção às possíveis violações dessa natureza. Infelizmente, o Comitê
CEDAW não é dotado de um poder que possa vincular juridicamente os
Estados- Parte no cumprimento efetivo das recomendações. Logo, o
Comitê CEDAW deve fazer valer o poder político, de modo a
conscientizar os países que violam os direitos das mulheres, pressionando
dessa forma para que os países se sintam constrangidos e projetem ações
afirmativas para erradicar a discriminação das mulheres no âmbito dos seus
respectivos territórios”. SOUZA, Mércia Cardoso de; FARIAS, Déborah
Barros Leal. Os Direitos Humanos das Mulheres sob o Olhar das
Nações Unidas e o Estado Brasileiro Disponível em:
<http://www.ibdh.org.br/ibdh/revistas/revista_do_IBDH_numero_09.p
df>. Acesso 19 out. 2012. p.172-173.
Destacam: “É importante lembrar que, devido à falta de vontade política
dos governantes do período de redemocratização (1985-2002), o Estado
Brasileiro demorou 17 longos anos para elaborar um relatório ao Comitê
CEDAW sobre a situação das mulheres, o que foi fruto de um trabalho em
conjunto que envolveu a participação do movimento de mulheres, do
Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça, além da
contribuição de especialistas comprometidas com a promoção dos direitos
humanos. O Brasil é um país de imensas desigualdades, o que vem
dificultar que se atinja a igualdade de fato e de direito entre homens e
mulheres. O ideal seria que os detentores do poder se comprometessem
com as causas sociais, propondo e efetivando políticas públicas dotadas de
eficácia, e não somente como um “faz de conta.” Mas, infelizmente, vive-se
o mundo real, e neste é complicado colocar em prática a preocupação com
a sociedade, na medida em que muitos detentores do poder, seja qual for a
forma, não têm muito compromisso com a sociedade. Mesmo assim, notase uma evolução do Estado Brasileiro com relação à proteção aos direitos
79
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O aperfeiçoamento dos direitos humanos aponta
que são paulatinos e “apesar de sua inquestionável
importância como documento de reconhecimento dos
Direitos Humanos a Carta não possui a dimensão concreta
indispensável à sua instrumentalização em favor do ser
humano”. Mas então o que falta? Como resposta: Previsão
de proteção, isto é, “não obstante essa carência, a Carta das
Nações Unidas prevê, no seu artigo 68, o surgimento da
Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas”,
composta por representantes estatais escolhidos pelo
Conselho Econômico e Social da ONU.80
humanos das mulheres, mesmo que em parte, pois a partir do governo de
Luiz Inácio Lula da Silva, criaram-se: a Secretaria Especial de Políticas para
Mulheres, a Secretaria Especial para a Promoção dos Direitos Humanos, a
Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, entre
outras medidas, o que pode ser o início de algumas mudanças. O desafio é
implementar políticas públicas que possam ser exitosas, na medida em que
se trabalha com orçamentos exíguos, descontinuidade administrativa,
políticas fragmentadas, atuações isoladas, dentre outros. Assim, o Estado
Brasileiro, mesmo que de maneira lenta, tenta adequar a sua legislação à
Convenção da Mulher, editando leis que combatam a discriminação das
mulheres, colocando em prática políticas públicas, entre outros. Uma
questão para ser pensada é a da igualdade de fato entre homens e mulheres,
o que ainda não foi atingido. É importante ressaltar que existem muitas leis;
o problema crucial é a ineficácia atual em cumpri-las por parte do poder
público”. SOUZA, Mércia Cardoso de; FARIAS, Déborah Barros Leal. Os
Direitos Humanos das Mulheres sob o Olhar das Nações Unidas e o
Estado
Brasileiro
Disponível
em:
<http://www.ibdh.org.br/ibdh/revistas/revista_do_IBDH_numero_09.p
df>. Acesso 19 out. 2012. p.172-173
Ricardo Freitas aponta ainda: “A primeira objeção diz respeito à natureza
das matérias tratadas pelos pactos internacionais e os órgãos oriundos
desses pactos. Na opinião dos objetore, matérias tratadas pelos
documentos jurídicos nternacionais pertencem à jurisdição doméstica dos
Estados. Em segundo lugar, argumenta-se que a atuação dos órgãos de
defesa dos Direitos Humanos contraria o princípio de não-intervenção nos
assuntos internos de um Estado.” FREITAS. Ricardo B.A. Pontes, A
proteção internacional dos Direitos humanos: limites perspectivas. In:
Direitos Humanos, um debate necessário. V. 2. Organização de
Antonio Ribeiro Fester. São Paulo: Editora Brasiliense, 1989. p.54-55.
80

Marcia Andrea Bühring

51

A própria evolução81 das Declarações e Pactos,
orienta no sentido de ter salvaguardada a proteção das
minorias, cujo ser humano é visto como mais vulnerável a
sofrer - violações - em seus direitos humanos e
fundamentais.
A proteção (assim como a implementação)
internacional dos direitos humanos82 tem voltado os olhos
para a proteção em caso de violações, assim como a
reparação dos danos (quando causados), razão pela qual a
responsabilidade internacional do Estado se tornou tão
importante, embora muito ainda deva ser feito.83
A título de informação: A Declaração Universal dos Direitos Humanos
de (1948); o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de (1966); o
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de
(1966); no âmbito da ONU; Também os Pactos, juntamente com a
Declaração, formam a “Carta Internacional dos Direitos Humanos” =
International Bill of Rights; já no âmbito da OEA (Organização dos
Estados Americanos), a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos;
E, a proteção específica de minorias como: a Convenção Interamericana
para Prevenir e Punir a Tortura; a Convenção para a Prevenção e a
Repressão do Crime de Genocídio e a Convenção Sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação Racial, (da ONU) etc.
81

SALDANHA, Jania Maria Lopes; FERREIRA, R. F. Perspectivas do
Direito Processual Internacional dos Direitos Humanos:
desenvolvendo a promoção e a proteção dos Direitos Humanos. Juris
(FURG), v. 17, p. 123-144, 2012
82

Aduz: “Esse novo foco (implementação dos direitos protegidos) da
proteção internacional dos direitos humanos exige acurada análise da
responsabilidade internacional do Estado. É graças ao instituto da
responsabilidade internacional do Estado que podemos observar como o
Direito Internacional combate as violações a suas normas jurídicas e busca
a reparação do dano causado. Portanto, a internacionalização da temática
dos direitos humanos implicou a concordância com a responsabilização
internacional dos Estados faltosos. Caberia, logo, a implementação prática
dos citados direitos universais e positivados por meio da responsabilização
do Estado infrator e de sua condenação à reparação do dano. Assim, o
estudo da proteção internacional aos direitos humanos está intimamente
relacionado ao estudo da responsabilidade internacional do Estado, pois tal
responsabilização é essencial para reafirmar a juridicidade das normas
83
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Por isso, a importância da ratificação desses
tratados, como observa Antonio Augusto Cançado
Trindade para que possa haver responsabilização efetiva.
O direito relativo à proteção internacional dos direitos
humanos comporta, como se sabe, instrumentos de
conteúdo, força e efeitos jurídicos variáveis (desde
simples declarações até convenções devidamente
ratificadas); no plano operacional, abarca órgãos de
supervisão que exercem funções distintas (e.g.,
informação, conciliação e tomada de decisão) e que
derivam sua capacidade de ação de diferentes bases
jurídicas, a saber: tratados sobre proteção internacional
de direitos humanos, instrumentos constitutivos de
organizações internacionais e resoluções de órgãos
internacionais. Assim sendo, mesmo os Estados que não
ratificaram até o presente momento os tratados gerais
sobre direitos humanos, nem por isso têm deixado de
responder por suas ações neste domínio perante órgãos
de supervisão que têm como base de seu curso de
atuação
cartas
constitutivas
de
organizações
internacionais e resoluções de órgãos internacionais

internacionais de direitos humanos. Com efeito, a negação dessa
responsabilidade acarreta a negação do caráter jurídico da norma
internacional. Além disso, a existência de regras de responsabilização para o
Estado infrator tem o efeito de evitar novas violações de normas
internacionais e, com isso, assegurar o desenvolvimento das relações entre
Estados com base na paz e na segurança coletiva. Destarte, o estudo da
responsabilidade internacional do Estado também ganha importância na
medida em que são justamente os mecanismos de responsabilização do Estado que
conferem uma carga de ineditismo e relevância aos diplomas normativos internacionais de
direitos humanos. O Direito interno brasileiro já reproduz, em linhas gerais, o
rol internacional dos direitos humanos protegidos, devendo agora o estudo
recair sobre as fórmulas internacionais que obrigam o Estado a proteger
tais direitos”. RAMOS, André de Carvalho. Responsabilidade Internacional
do Estado por Violação de Direitos Humanos. Revista CEJ, Brasília, n.
29. p.53-63, abr./jun. 2005. p.54-55.
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[...].84

Nesse sentido, argumenta-se que existe uma
“margem móvel dos direitos humanos” que se denomina
de “eficácia irradiante dos direitos fundamentais”,
conforme André de Carvalho Ramos:
Cabe assinalar que os direitos humanos não constituem
um conjunto finito, demonstrável a partir de critérios
axiológico-valorativos. Pelo contrário, a análise da
história da humanidade nos faz contextualizar o
conceito de direitos humanos, entendendo-o como fluido e
aberto [...] Há sempre a possibilidade de uma
compreensão aberta do âmbito normativo das normas
de direitos humanos, o que fixa margens móveis para o
conjunto de direitos humanos assegurados em uma
determinada sociedade. Assim, considero que se
enquadra como direito fundamental da pessoa humana,
então, aquele direito cujo conteúdo é decisivamente constitutivo da
manutenção da dignidade da pessoa humana em determinado
contexto histórico. Tais margens móveis do conceito de
direitos humanos também denomina-se eficácia irradiante
dos direitos fundamentais.85

Por outro lado, para Fábio Konder Comparato, o
Direito Humanitário86 pode ser compreendido como o

TRINDADE. Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional
dos direitos humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. São
Paulo: Saraiva, 2001. p.577-578.
84

RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos
humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p.11-13.
85

Exemplificando: A compreensão tradicional dos direitos humanos, “não
é suficientemente consistente para dar conta do seu ponto cego, percebido
por Hanah Arent. A autora demonstrou como esta concepção de direitos
humanos, abalizada pela idéia de ‘nacionalidade’ e ancorada pela abstração
da ‘dignidade da pessoa humana’, não consegue abarcar a dimensão
categorial do apátrida”. PEREIRA, Gustavo Oliveira de Lima. A pátria
86
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conjunto das leis e dos costumes de guerra que visa
diminuir o sofrimento de soldados prisioneiros doentes e
feridos, bem como das populações civis atingidas pelo
conflito bélico. Seu primeiro documento normativo
internacional foi a Convenção de Genebra de 1864, a partir
da qual se fundou a Cruz Vermelha Internacional em
1880.87
Sem fazer toda a (re)construção da evolução histórica,
mas sem poder deixar de mencionar, em razão da
importância, traz Flávia Piovesan, que a Carta das Nações
Unidas de 1945 “consolida o movimento de
internacionalização dos direitos humanos, a partir do
consenso de Estados que elevam a promoção desses direitos a
propósito e finalidade das Nações Unidas”.88Ao que aponta
também, Pérez-Luño que o traço que marca a origem dos
direitos humanos na fase moderna é seu caráter universal:
[...] o traço básico que marca a origem dos direitos
humanos na modernidade é precisamente seu caráter
universal; o de serem faculdades que deve reconhecer-se
a todos os homens sem exclusão. Convém insistir neste
aspecto, porque direitos, em sua acepção de status ou
situações jurídicas ativas de liberdade, poder, pretensão
ou imunidade existiram desde as culturas mais remotas,
porém como atributo de apenas alguns membros da
comunidade [...]. Pois bem, resulta evidente que a partir
do momento no qual podem-se postular direitos de
todas as pessoas é possível falar em direitos humanos.
Nas fases anteriores poder-se-ia falar de direitos de
príncipes, de etnias, de estamentos, ou de grupos, mas
dos sem pátria: Direitos Humanos & alteridade. Porto Alegre: Ed.
Uniritter, 2011. p.75.
COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos
Humanos. São Paulo: Saraiva, 1999. p.42.
87

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional
Internacional. 2.ed. São Paulo: Max Limonad, 1997. p.131.
88
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não de direitos humanos como faculdades jurídicas de
titularidade universal. O grande invento jurídico-político
da modernidade reside, precisamente, em haver
ampliado a titularidade das posições jurídicas ativas, ou
seja, dos direitos a todos os homens, e em conseqüência,
ter formulado o conceito de direitos humanos.89

E, justamente, pelos direitos humanos terem
aplicabilidade universal e irrestrita,90 uma das
características91 marcantes é que “Estados devem ou
LUÑO, Antonio Enrique Pérez Luño. La universidad de los derechos
humanos y el Estado Constitucional. Bogotá: Universidad Externado
de Colômbia, 2002. p.24-25.
89

“O conceito de Universalidade (dos DHI): Refere-se à aplicabilidade
universal e irrestrita dos direitos humanos, sem qualquer forma de
distinção, e devem ser respeitados por todas as pessoas, no mundo todo,
independentemente de países, culturas ou situações específicas. Não
significa a uniformidade de aplicação e interpretação desses direitos no
âmbito interno dos Estados. Não deve ser confundido com jurisdição
universal”. PETERKE, Sven. Manual prático de direitos humanos
internacionais. André de Carvalho Ramos [et. al.] – Brasília: Escola
Superior do Ministério Público da União, 2009. p.371-2. Disponível em:
<http://www3.esmpu.gov.br/linha-editorial/outraspublicacoes/Manual_Pratico_Direitos_
Humanos_Internacioais.pdf>.
Acesso em: 02 nov. 2011.
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São diferentes características, como aponta, Milton Ângelo “são
concernentes à: a) inviolabilidade, não podendo ser desrespeitados por
nenhuma autoridade pública; b) irrenunciabilidade, ou seja, ninguém
poderá renunciar seu direito à vida, liberdade, etc.; c) imprescritibilidade,
pois os direitos humanos não desaparecem ou se extinguem com o
decorrer do tempo; d) inalienabilidade, ou seja, são intransferíveis, a título
oneroso ou gratuito; e) universalidade, destinados a todos, indistintamente;
f) efetividade, devendo ser garantidos materialmente; g) interdependência,
de forma que há interatividade com os preceitos constitucionais que dizem
respeito aos direitos humanos e os demais ramos do Direito; e, h)
complementariedade, pois que os direitos humanos deverão ser
interpretados de forma plurilateral, em concordância com princípios de
direito público e privado, tanto a nível nacional quanto
internacionalmente”. ÂNGELO, Milton. Direitos humanos. São Paulo:
Editora de Direito, 1998. p.18.
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deveriam saber que celebram deveres, e que os indivíduos
assumem direitos”.92 Cumpre lembrar, que com o
surgimento do DIDH e cujas normas passam a ser
direcionadas ao indivíduo, a noção de Estado lesado
desaparece, cujos indivíduos prejudicados tem a
possibilidade de recorrer a uma proteção internacional. E, é
o que Guido Fernando Silva Soares chama de globalização
horizontal e vertical, veja-se:
a plenitude dos direitos inerentes àquela personalidade
[de direito internacional] concentram-se, ainda, nos
Estados [...] A bem da verdade, as normas internacionais
de proteção da pessoa humana desconhecem a distinção
entre nacionais e estrangeiros, e representam, assim, o
campo mais bem acabado onde se verificam os
fenômenos que temos denominado de “globalização
vertical” (indiferença entre o ordenamento interno e o
sistema jurídico internacional) e o de “globalização
horizontal” (espraiamento do tema da relevância dos
valores inerentes à pessoa humana, por todos os
assuntos de que tratam tanto os ordenamentos
domésticos dos Estados, quanto as normas relacionadas
às relações externas e as internacionais).93

A titulo exemplificativo poderia trazer a Convenção de Valência: “No
plano bilateral e no âmbito do estabelecido na Convenção Quadro
Europeia para a Cooperação Transfronteiriça entre as Comunidades ou
Autoridades Territoriais, foi assinada no dia 3 de Outubro de 2002, na
cidade de Valência, a Convenção entre a República Portuguesa e o Reino
de Espanha sobre Cooperação Transfronteiriça entre Instâncias e
Entidades Territoriais, em vigor desde 30 de Janeiro de 2004, após
ratificação por ambos os Estados”. IFDR. Convenção de Valência.
Disponivel em: <http://www.ifdr.pt/content.aspx?menuid=263>. Acesso
em: 03 mai. 2013.
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SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de Direito Internacional
Público. São Paulo: Atlas, 2002. v.1. p.338.
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Contudo, pode-se afirmar que o final da década de
80 “foi marcado pela derrocada do socialismo real”,94 e no
decorrer da década de 90, “ganha força o discurso de que
os direitos humanos não eram mais discursos dos blocos,
mas tema que deveria compor a agenda global”. E, foi
justamente nesse ínterim, que se “desenvolveram as
grandes conferências da década de 90, destacando-se a
Conferência de Viena de 1993, a qual consagrou os
paradigmas da universalidade, indivisibilidade e
interdependência dos direitos humanos”.95
Entende por Socialismo real: “A Revolução de Outubro não produziu
apenas uma divisão histórica mundial ao estabelecer os primeiros estados e
sociedade pós-capitalista, mas também dividiu o marxismo das políticas
socialistas [...]. Após a Revolução de Outubro, as estratégias e perspectivas
socialistas começaram a basear-se mais em exemplos políticos que em
análises do capitalismo”. (Goran Therborn (1985. p.227) Nesse capítulo 13,
há um relato do “fato histórico conhecido como Socialismo Real e suas
implicações no cenário político/social mundial, [...] a partir da constituição
do governo Bolchevique, em outubro de 1917, na Rússia, formando a
União das Repúblicas soviéticas e se alastra pelo leste europeu, em parte da
Ásia e da África e no final dos anos 50, no continente americano, mais
precisamente Cuba. Durante a Guerra Civil, no século XVIII, a Revolução
Industrial trouxe desenvolvimento econômico, porém dividiu a sociedade
em duas classes que sustentavam o sistema capitalista. A classe do
empresariado e dos trabalhadores industriais assalariados que formavam a
base social e política do Partido Bolchevique. O empresariado era formado
pelos proprietários dos meios de produção e inicialmente conquistou poder
político na França, em 1789, se firmando posteriormente em vários países.
O modelo capitalista era fundamentado ideologicamente nos princípios da
liberdade econômica, propriedade privada e igualdade perante a lei. Porém,
a classe dos assalariados permaneceu excluída no cenário político. Tornouse visível, portanto que a igualdade jurídica não era suficiente para equilibrar
uma situação de desigualdade econômica e social.” HOBSBAWM, Eric. A
Era dos Extremos. Capitulo 13 “O Socialismo Real”. Tradução Marcos
Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
94

FGV. Aula 02: Desenvolvimento histórico dos direitos humanos.
Disponível
em:
<http://academico.
direitorio.fgv.br/wiki/Aula_2:_Desenvolvimento_hist%C3%
B3rico_dos_direitos_humanos>. Acesso em: 20 mar. 2011.
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Atualmente, conta a Declaração Universal dos
Direitos Humanos com mais de sessenta anos (hoje 65 anos)
e são apontadas algumas perspectivas, principalmente no que
diz respeito à efetivação, vez que representam além de um
marco importante, um refúgio, um porto seguro.96 Muito
embora se faça a advertência de que não existe por seguro.
Entende-se que há sim, uma segurança e essa segurança se dá
com a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Ao questionar sobre os desafios e perspectivas Flávia
Piovesan adverte: para a implementação dos direitos humanos
Refere: “O século XXI cobra, contudo, mais do que palavras. O
processo de positivação dos direitos humanos no plano internacional e seu
reflexo no âmbito interno dos Estados, iniciado na década de 50 do século
passado, e tendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos das
Nações Unidas como bandeira, foram fundamentais na redefinição do
cenário mundial e do papel que cada ator - seja este um Estado, uma
organização internacional, ou mesmo o indivíduo, as organizações nãogovernamentais e as empresas transnacionais - deve assumir perante a
comunidade global. Mas isso já não é suficiente. Reconhecer direitos,
reconhecer seus sujeitos, ampliar o rol de pessoas detentoras de capacidade
postulatória não é o mesmo que garantir estes mesmos direitos a todas
estas pessoas. A era dos direitos, da sua conquista e positivação foi
superada, ao menos no plano teórico, pela era dos deveres, das
responsabilidades de todos os atores sociais e internacionais com a
efetivação dos direitos consagrados internacionalmente há mais de meio
século. É preciso que se recobrem os ânimos e que se recordem das razões
que fomentaram este processo de união entre Estados em prol de um
interesse comum: a defesa e a manutenção da vida no planeta, incluindo
neste conceito a vida plena e integral de todos os seres que o habitam. E
isto implica ações, não mais apenas palavras. Muito já foi dito, por vários
sujeitos, de forma isolada e conjuntamente. Muito já foi pedido e esperado.
Muitas mudanças ocorreram, mas é preciso ir adiante. Novos direitos
exigem novos conceitos, novas ações, novos sujeitos. Exigem um novo
Estado, voltado à eficácia e à justiciabilidade dos direitos positivados. A
humanidade está ameaçada de extinção e somente a própria humanidade
pode salvá-la”. ANNONI, Danielle. Os sessenta anos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas: contribuições e
perspectivas. Direito, Estado e Sociedade - Núm. 33, Dezembro 2008. Id.
vLex:
VLEX-80749593.
Disponível
em:
<http://vlex.com/
vid/80749593>. Acesso em: 20 mai. 2012.
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na ordem contemporânea, são necessários o enfrentamento
de seis desafios, quais sejam:
1. Consolidar e fortalecer o processo de afirmação da
visão integral e indivisível dos direitos humanos,
mediante a conjugação dos direitos civis e políticos com
os direitos econômicos, sociais e culturais;
2. Incorporar o enfoque de gênero, raça e etnia na
concepção dos direitos humanos, e criar políticas
específicas para a tutela de grupos socialmente
vulneráveis;
3. Otimizar a justiciabilidade e a acionabilidade dos
direitos econômicos, sociais e culturais;
4. Incorporar a pauta social de direitos humanos na
agenda das instituições financeiras internacionais, das
organizações regionais econômicas e do setor privado;
5. Reforçar a responsabilidade do Estado na
implementação dos direitos econômicos, sociais e
culturais e do direito à inclusão social, bem como no
reconhecimento da pobreza como violação de direitos
humanos;
6. Fortalecer o Estado de Direito e a construção da paz
nas esferas global, regional e local, mediante uma cultura
de direitos humanos.97

PIOVESAN, Flávia. SUR. Direitos sociais, econômicos e culturais e
direitos civis e políticos. Revista internacional de direitos humanos, 2004,
Ano 1, Número 1, 1o Semestre, Edição em Português. É uma revista
semestral, publicada em inglês, português e espanhol pela Sur – Rede
Universitária de Direitos Humanos. Está disponível na internet em:
<http://www2.unifap.br/direito/files/2011/04/Artigo-2-Flavia3.pdf>.
Acesso em: 10 out. 2012.
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Dentre esses desafios apontados, observe-se que a
criação de políticas públicas, parece o maior dos desafios,
vez que, envolve intenção, compromisso, fiscalização.
Assim como estabelecer uma cultura de direitos humanos,
pois a humanidade, não preza pelo humano, (pela
igualdade),98 pelo solidário.
Por outro lado, o Protocolo de Assunção sobre
Compromisso com a Promoção e Proteção dos Direitos
Humanos do MERCOSUL - Decisão CMC Nº 17/05
ressalta a atuação do MERCOSUL na proteção dos
Direitos Humanos, para uma efetiva integração:
O Protocolo de Assunção sobre Compromisso com a
Promoção e Proteção dos Direitos Humanos estabelece
a plena vigência das instituições democráticas e o
respeito dos direitos humanos e as liberdades
fundamentais como condições essenciais para a vigência
e evolução do processo de integração entre as Partes.
Prevê a adoção de medidas em face de situações graves e
sistemáticas violações dos direitos humanos e liberdades
fundamentais em uma das Partes, em situações de crise
institucional ou durante a vigência de estados de
Nesse sentido adverte Alberto do Amaral Júnior: “Enquanto os
instrumentos gerais consideram o homem um ser abstrato que merece por
isso tratamento igual, incompatível com quaisquer discriminações, as
convenções especiais focalizam as especificidades e diferenças entre os
seres humanos, fatores que justificam o tratamento particularizado sob
pena de se cometer injustiça. O sujeito de direito deixa de ser genérico para
ganhar especificidade decorrente de raça, da idade, do gênero ou de
qualquer outra razão que necessite ser observada de modo particular.[...]
Esse processo leva, inevitavelmente, à criação de novos direitos já que as
diferenças, anteriormente desconhecidas, exigem regulação própria sem a
qual é impossível compreender a novidade que encerram. Não existe
contradição entre os instrumentos gerais e os instrumentos especiais de
tutela dos direitos humanos. A relação entre ambos e marcada pela
complementaridade que os vincula, de forma harmônica, em um todo
sistemático e coerente”. AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Introdução ao
direito internacional público. São Paulo: Atlas, 2008. p.448-449.
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exceção. As medidas a aplicar abrangem desde a
suspensão do direito a participar nos diferentes órgãos
do processo de integração até a suspensão de direitos e
obrigações emergentes do mesmo.99

Também o Instituto de Políticas Públicas de
Direitos Humanos, por meio da Decisão CMC Nº 14/09,
refere quais as instâncias institucionais do MERCOSUL
responsáveis pela coordenação de políticas públicas de
proteção e promoção dos Direitos Humanos, assim como a
consolidação (e isso é importante) como eixo fundamental
do MERCOSUL.100
CARTILHA
DO
CIDADÃO.
Disponível
em:
<http://www.mercosul.gov.br/cartilha-do-cidadao/cartilha-do-cidadaodo-mercosul-edicao-2010>. Acesso em: 25 jul. 2012. p.86.
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A Decisão CMC Nº 14/09 criou o Instituto de Políticas Públicas de
Direitos Humanos (IPPDDHH) no âmbito da Reunião de Altas
Autoridades de Direitos Humanos do MERCOSUL (Decisão CMC nº
40/04), integrada por Secretarias e demais órgãos de Direitos Humanos e
Chancelarias dos Estados Partes e Associados. O referido Instituto visa a
contribuir para o fortalecimento do Estado de Direito nos Estados Partes,
mediante o desenho e seguimento de políticas públicas em Direitos
Humanos, e a consolidação dos Direitos Humanos como eixo fundamental
da identidade e desenvolvimento do MERCOSUL. O IPPDDHH está
sediado em Buenos Aires, Argentina, está integrado por um representante
governamental de cada Estado Parte. As funções do Instituto são as
seguintes: • Cooperar, quando for expressamente solicitado pelos Estados
Partes, no desenho de políticas públicas na matéria e sua posterior
consecução, implementação dos meios que permitam uma mais efetiva e
eficaz proteção e promoção dos Direitos Humanos reconhecidos nas
Cartas Magnas nacionais e instrumentos internacionais e adoção de padrões
internacionais plasmados nos referidos instrumentos; • Contribuir para a
harmonização normativa entre os Estados Partes em matéria de promoção
e proteção dos Direitos Humanos; • Prestar assistência técnica no
desenvolvimento de atividades de capacitação, na promoção e proteção dos
Direitos Humanos para funcionários das instituições de Direitos Humanos
dos Estados Partes; • Oferecer um espaço permanente de reflexão e
diálogo sobre políticas públicas entre funcionários públicos e organizações
da sociedade civil; • Realizar estudos e investigações sobre questões
vinculadas à promoção e proteção dos Direitos Humanos, por solicitação
100
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Ressalta-se a importância para a efetivação desse
eixo, a cooperação e implementação de políticas públicas
são fundamentais, bem como a harmonia entre os Estados
e, a capacitação técnica, para a promoção dos Direitos
Humanos de forma eficaz.
Afirma ainda, Flavia Piovesan, nesse sentido, que ao
tratar da dinâmica da CF/88 e o sistema internacional, o
que se busca é estudar o modo como o direito internacional
dos Direitos Humanos interage, destaca que:
Esta interação assume um caráter especial quando estes
dois campos do Direito buscam resguardar um mesmo
valor - o valor da primazia da pessoa humana concorrendo na mesma direção e sentido. Ao tratar da
dinâmica da relação entre a Constituição Brasileira e o
sistema internacional de proteção dos direitos humanos
objetiva-se não apenas estudar os dispositivos do Direito
Constitucional que buscam disciplinar o Direito
Internacional dos Direitos Humanos, mas também
desvendar o modo pelo qual este último reforça os
direitos constitucionalmente assegurados, fortalecendo
os mecanismos nacionais de proteção dos direitos da
pessoa humana.101

Com a internacionalização do direito por meio dos
direitos humanos Jose advertem Luis Bolzan de Morais,
Jânia Maria Lopes Saldanha, Gustavo Oliveira Vieira,
ocorre uma disponibilização aos operadores jurídicos de
“um ferramental teórico-dogmático em condições de
instrumentalizar o direito como vetor de transformação
da Reunião de Altas Autoridades na Área de Direitos Humanos e
Chancelarias MERCOSUL”. CARTILHA DO CIDADÃO. Disponível
em:
<http://www.mercosul.gov.br/cartilha-do-cidadao/cartilha-docidadao-do-mercosul-edicao-2010>. Acesso em: 25 jul. 2012. p.87.
PIVESAN, Flávia. Direitos humanos e direito constitucional
internacional. São Paulo: Max Limonad, 2004. p.45.
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social ao alargamento da inclusão cidadã”, além de de um
“modelo
civilizatório
propugnado
pela
Constituição/constitucionalismo, a exemplo do sistema
interamericano e mundial de direitos humanos”. E mais:
De modo que, é pertinente questionar se a
internacionalização pode ocorrer no sentido do
fortalecimento da identidade jurídica nacional, ainda
que ressignificando-a. Indiferente das formas diretas ou
indiretas com que a internacioanlização do direito vem
acontecendo, o medium linguístico que é o Direito
tende a uma aproximação pós-nacional de conteúdos
e formas que transformam paradigmaticamente o
próprio constitucionalismo e assim o Estado
Nacional, impondo-se uma reflexão maior e mais
aprofundada acerca de seu presente e do futuro, para
que se possa estudar para onde caminha a
humanidade....102

Por tudo, percebe-se que o Direito Internacional
dos Direitos Humanos, reforça os direitos que a
Constituição Federal de 1988 também assegurou.

1.1.2 História dos Direitos Humanos - nacional
(Brasil) - âmbito constitucional
A História dos direitos humanos no Brasil está
intimamente vinculada à história das Constituições
brasileiras, veja-se no quadro abaixo:

MORAES, José Luis Bolzan de, SALDANHA, Jânia Maria Lopes,
VIEIRA, Gustavo Oliveira. Sobre a Internacionalização do direito a
partir dos direitos humanos, ou para onde caminha a humanidade...
Direitos Culturais, Santo Ângelo, v.6, n.11, p. 109-132, jul./dez. 2011,
p. 127-128.
102
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Quadro 2 - Os Direitos Humanos na evolução das
Constituições brasileiras
CONSTITUIÇÕES
BRASILEIRAS

DATA

Primeira do Império

25.03.1824

Segunda (também a
primeira da república)

24.02.1891

Terceira da década de
30

16.07.1934

Quarta - Do “Estado
Novo”

10.11.1937

Quinta Redemocratização

18.09.1946

Sexta - Do “Período
Militar”

24.01.1967

Sétima - Representa
um grande Marco

05.10.1988

DIREITOS HUMANOS =
(DH)
Não trouxe em seu texto menção
a DH.
Não trouxe em seu texto menção
a DH.
Inovou ao estatuir os direitos
econômicos, sociais e culturais,
respeitando os DH.
Não foram observados DH.
DH passaram novamente a ter
um valor, não só formal, mas
material.
Grande retrocesso,
Emenda em 1969 trouxe os Atos
Institucionais e um profundo
desrespeito para com os DH.
Representou e ainda representa
um marco na história do país,
pois veio para proteger e
promover os DH e fundamentais
no Brasil.

Fonte: Elaborado pela autora, 2013.
Ou seja, a primeira Constituição brasileira, do
Império que data de 25 de março de 1824, outorgada após
a dissolução da Constituinte, não trouxe em seu texto
menção a direitos humanos, já a segunda Constituição, de
24 de fevereiro de 1891, foi também a primeira
Constituição republicana, mas que também não se
preocupou em elencar um rol de direitos humanos.
Por outro lado, com a Revolução de 1930 houve um
profundo desrespeito aos Direitos Humanos - e que foram
praticamente esquecidos, já a terceira Constituição de 16 de
julho de 1934 inovou ao estatuir os direitos econômicos,
sociais e culturais, com respeito aos Direitos Humanos,
(pelo menos no campo teórico).

Marcia Andrea Bühring

65

A quarta Constituição veio com o “Estado Novo”,
em 10 de novembro de 1937, o Brasil passou por um
período conturbado e não foram observados quaisquer
preceitos relativos a direitos humanos, (inclusive
constatadas violações nesse período), mas foi com a quinta
Constituição de 18 de setembro de 1946, o país foi
redemocratizado, e os direitos humanos passaram
novamente a ter um valor, (não só formal, mas também
material). Todavia, com a sexta Constituição de 24 de
janeiro de 1967, houve um enorme retrocesso, veio a
ditadura militar.103 Posteriormente houve Emenda a
Constituição em 1969, trouxe os Atos Institucionais e um
profundo desrespeito para com os Direitos Humanos.
A sétima Constituição de 05 de outubro de 1988
representou e ainda representa um marco na história do
país, pois veio para proteger e promover os direitos
humanos e fundamentais no Brasil. Oportuno, nessa seara,
o que afirmou Ulisses Guimarães em seu discurso104 que a
Período de 31 de março de 1964 (Golpe Militar que derrubou João
Goulart) a 15 de janeiro de 1985 (eleição de Tancredo Neves). HISTORIA
DO BRASIL.NET. Ditadura Militar No Brasil – Resumo. Disponível
em: <http://www.historiadobrasil.net/ditadura/> Acesso em: 03 mai.
2013.
103

Trechos do Discurso de Ulisses Guimarães “Discurso proferido na
sessão de 5 de outubro de 1988, publicado no DANC de 5 de outubro de
1988. p.14380-14382. [...] Tipograficamente é hierarquizada a precedência e
a preeminência do homem, colocando-o no umbral da Constituição e
catalogando-lhe o número não superado, só no art. 5o, de 77 incisos e 104
dispositivos. Não lhe bastou, porém, defendê-lo contra os abusos
originários do Estado e de outras procedências. Introduziu o homem no
Estado, fazendo-o credor de direitos e serviços [...]. Tem substância
popular e cristã o título que a consagra: “a Constituição cidadã”. (Palmas.)
Vivenciados e originários dos Estados e Municípios, os Constituintes
haveriam de ser fiéis à Federação. Exemplarmente o foram. (Palmas.) [...]
Sentei-me ininterruptamente 9 mil horas nesta cadeira, em 320 sessões, [..].
Político, sou caçador de nuvens. Já fui caçado por tempestades. (Palmas.)
Uma delas, benfazeja, me colocou no topo desta montanha de sonho e de
glória. Tive mais do que pedi, cheguei mais longe do que mereço. (Não
104
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nova Carta de 1988 era uma “Constituição cidadã”, porque
ela mostrou que o homem tem uma dignidade, dignidade
essa que precisa ser resgatada e que se expressa,
politicamente, como cidadania.
Também Flávia Piovesan menciona que a ordem
constitucional de 1988 “apresenta um duplo valor
simbólico” é, portanto, “o marco jurídico da transição
democrática, bem como da institucionalização dos direitos
humanos no país. A Carta de 1988 representa a ruptura
jurídica com o regime militar autoritário que perpetuou no
Brasil de 1964 a 1985”.105
A Constituição Federal de 1988 faz expressa
menção em seu Artigo 5º.
§2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil
seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
apoiado.) Que o bem que os Constituintes me fizeram frutifique em paz,
êxito e alegria para cada um deles. Adeus, meus irmãos. É despedida
definitiva, sem o desejo de retorno. Nosso desejo é o da Nação: que este
Plenário não abrigue outra Assembléia Nacional Constituinte. (Palmas
prolongadas.) Porque, antes da Constituinte, a ditadura já teria trancado as
portas desta Casa.[...] Termino com as palavras com que comecei esta fala:
a Nação quer mudar. A Nação deve mudar. A Nação vai mudar. A
Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade
rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito: – Mudar para
vencer! Muda, Brasil!. GUIMARAES, Ulysses. Resenha, Ensaio,
Discurso. Rev. direito GV vol.4 no.2 São Paulo July/Dec. 2008.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S180824322008000200012&script=sci_arttext Acesso em: 15 mai. 2012.
PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo:
Saraiva, 2011. p.206.
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dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais. (Acrescentado pela EC000.045-2004)

Essa é a mais importante menção, embora existam
outras como “à promoção e proteção dos direitos
humanos” quando articula “que sua prevalência constitui
princípio que rege as relações internacionais do Estado
brasileiro” especificamente no artigo 4º. Da mesma forma
como elenca no artigo 7º do ADCT (Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias) “que o Brasil propugnará pela
formação de um Tribunal Internacional dos Direitos
Humanos”.
Ou seja, sua “cláusula aberta” ou também chamada
de “cláusula de receptividade”, que garante a extensão do
texto constitucional para outros direitos e garantias ainda
que não expressos no artigo 5º.106
Por fim, impõe-se refletir, sobre a importância (OU
NÃO) de ainda falar-se em gerações ou dimensões.
Todavia, antes de iniciar essa abordagem, é
necessário verificar a informação trazida por Flávia
Piovesan, que “em 1979, proferindo a aula inaugural no
Curso do Instituto Internacional dos Direitos do Homem,
em Estraburgo, o jurista Karel Vasak utilizou, pela primeira
vez, a expressão “gerações de direitos do homem”,
buscando, metaforicamente, demonstrar a evolução dos
direitos humanos com base no lema da revolução francesa
Adverte: “de que os tratados possuem status infraconstitucional com
equivalência à lei ordinária. Tal posicionamento conduz à ilação de que os
tratados de direitos humanos podem ser objeto de controle de
constitucionalidade e de que lei federal pode vir a revogar tratado já
incorporado ao ordenamento jurídico interno. No julgamento do leading case
após a promulgação da Constituição, o Habeas Corpus nº. 72.131/95, o STF
reafirmou sua jurisprudência. Ao apreciar o aparente conflito”. MELO,
Carolina de Campos. O bloco da constitucionalidade e o contexto
brasileiro. In: Revista Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro: PUC,
n. 15. ps. 169-179, Ago/Dez 1999.
106
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(liberdade, igualdade e fraternidade).” Ou melhor, de
primeira geração, os direitos civis e políticos,
fundamentados na liberdade (liberte); de segunda geração,
os direitos econômicos, sociais e culturais, fundamentados
na igualdade (égalité) e a terceira geração, os direitos de
solidariedade, ao desenvolvimento, à paz e ao meio
ambiente, fundamentados na fraternidade (fraternité).107 Ou
ainda, como refere Cançado Trindade, nem o próprio Karel
Vasak “levou a sério a sua tese”.108 No Brasil, no entanto,
foi Noberto Bobbio, quem disseminou (tornou conhecida)
efetivamente essa teoria.109

1.2 Por que ainda mencionar as gerações ou
dimensões de direitos?
A resposta é simples, elas ajudam a entender o
contexto no qual está inserido o direito à saúde, enquanto
direito fundamental social. Veja-se o quadro abaixo:

PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Max
Limonad, 1998. p.28.
107

TRINDADE. Cançado. Seminário Direitos Humanos das
Mulheres:
A
Proteção
Internacional.
Disponível
em:
<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/cancadotrindade/Cancado
_Bob.htm>. Acesso em: 10 dez. 2011.
108

BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos. 8. ed. Rio de Janeiro:
Campus, 1992.
109
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Quadro 3 - As gerações ou dimensões dos direitos
Primeira
geração ou
dimensão

Segunda
geração ou
dimensão

Terceira geração
ou dimensão

Quarta geração
ou dimensão

Estado Liberal

Estado Social

Estado
Democrático
(Socioambiental)

Direitos de
Liberdade

Direitos de
Igualdade

Direitos de
Fraternidade Humanidade
(Coletivo)

Estado
Democrático
(Socioambiental)
Novos direitos,
ou novas
realidades, novas
perspectivas,
direito das
minorias.

São os direitos
individuais,
civis e políticos.

São os direitos
sociais,
culturais e
econômicos.

São os direitos ao
desenvolvimento,
paz internacional,
meio ambiente,
patrimônio comum,
autodeterminação
dos povos, à
comunicação

Exemplificando
a CF/88
Artigos 5º X,
II, III, 14 a 17.

Exemplificando
a CF/88 Artigo
6º caput
“direitos
sociais”
(saúde).

Exemplificando
a CF/88
Artigos 170, 225, 4º
CDC.

Pesquisa
genética,
(manipulação,
técnicas)
democracia,
pluralismo,
informação.
Exemplificando
a CF/88
Artigos 5º
XXXIII,

Fonte: Elaborado pela autora com base nos autores como:
Bobbio, Bonavides, Marlmelstein, entre outros.
Existe por um lado, um paradoxo entre as gerações
de direitos garantidos pela Carta Magna de 1988 e os
desafios existentes, e que trazem um descompasso,110
Refere que o “paradoxo está estampado no horizonte: de um lado, dos
direitos fundamentais de diversos quilates (primeira, segunda e terceira
gerações) textualmente expressos nos diversos artigos da Constituição
Federal de 1988; de outro lado, práticas sociais defasadas em pelo menos
um século ante os desafios (econômicos, políticos, institucionais,
orçamentários...) propostos por diversas inovações constitucionais. É deste
descompasso que se nutrem as mentes mais céticas, no plano teórico, e os
que se beneficiam de sua ineficácia, no plano prático”. BITTAR. Eduardo.
110
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significativo, e de difícil solução por outro lado. Dessa
forma, diferentes autores como: Manoel Gonçalves Ferreira
Filho,111 Alexandre de Moraes,112 Celso de Melo,113 Hélio
Bicudo,114 apontam para a mesma informação
O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2005. p.291-292.
Manoel Gonçalves Ferreira Filho refere: “A primeira geração seria a dos
direitos de liberdade, a segunda, dos direitos de igualdade, e a terceira,
assim, completaria o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e
fraternidade”. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos
humanos fundamentais. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p.57.
111

A classificação dos direitos fundamentais, segundo a ordem histórica:
“A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu Título II os direitos e
garantias fundamentais, subdividindo-os em cinco capítulos: direitos
individuais e coletivos; direitos sociais; nacionalidade; direitos políticos e
partidos políticos. Assim, a classificação adotada pelo legislador constituinte
estabeleceu cinco espécies ao gênero direitos e garantias fundamentais:
direitos e garantias individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de
nacionalidade; direitos políticos; e direitos relacionados à existência,
organização e participação em partidos políticos. Modernamente, a
doutrina apresenta-nos a classificação de direitos fundamentais de primeira,
segunda e terceira gerações, baseando-se na ordem histórica cronológica
em que passaram a ser constitucionalmente reconhecidos[...]” MORAES,
Alexandre de. Direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p.5960.
112

“Assim, os direitos fundamentais de primeira geração são os direitos e
garantias individuais e políticos clássicos (liberdades públicas), surgidos
institucionalmente a partir da Magna Charta. Referindo-se aos hoje
chamados direitos fundamentais de segunda geração, que são os direitos
sociais, econômicos e culturais, surgidos no início do século, Themistocles
Brandão Cavalcanti analisou que "o começo do nosso século viu a inclusão
de uma nova categoria de direitos nas declarações e, ainda mais
recentemente, nos princípios garantidores da liberdade das nações e das
normas da convivência internacional. Entre os direitos chamados sociais,
incluem-se aqueles relacionados com o trabalho, o seguro social, a
subsistência, o amparo à doença, à velhice etc.". Por fim, modernamente,
protege-se, constitucionalmente, como direitos de terceira geração os
chamados direitos de solidariedade ou fraternidade, que englobam o direito
a um meio ambiente equilibrado, uma saudável qualidade de vida, ao
progresso, a paz, a autodeterminação dos povos e a outros direitos difusos,
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Bem lembrada, a contribuição de Valério de
Oliveira Mazzuoli quando aponta que “objeta-se que as
gerações de direitos induzem à idéia de sucessão” pela qual
“uma categoria de direitos sucede à outra que se finda”,
todavia a realidade histórica “aponta, em sentido contrário,
para a concomitância do surgimento de vários textos jurídicos
que são, no dizer de José Marcelo Vigliar, os interesses de grupos menos
determinados de pessoas, sendo que entre elas não há vínculo jurídico ou
fático muito preciso”. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional.
19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p.60.
Celso de Mello, em julgamento no Supremo Tribunal Federal
também utiliza a divisão: “Enquanto os direitos de primeira geração
(direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades clássicas,
negativas ou formais - realçam o princípio da liberdade e os direitos de
segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) - que se
identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas - acentuam o
princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam
poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as
formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem
um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e
reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados enquanto valores
fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial
inexauribilidade”. STF – Pleno – MS nº 22.164/SP – Rel. Min. Celso de
Mello, Diário da Justiça, Seção I, 17 nov. 1995. p.39.206, citado por
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas,
2009, p.31.
113

Hélio Bicudo assevera: “[...] a Comissão de Direitos Humanos da ONU
tem sido destaque no sentido da chamada internacionalização e
universalização dos direitos humanos. Essa caminhada desaguou na
Conferência de Viena, de 1993, que buscou assegurar, mediante
mecanismos a serem implementados segundo decisões de suas Assembléias
Gerais, as três gerações de direitos humanos: o direito à liberdade (civis e
políticos) o direito à igualdade (econômicos e sociais); o direito à
solidariedade (paz, desenvolvimento, meio ambiente saudável e usufruto
dos bens definidos como patrimônio comum da humanidade). Se a
inclusão dos direitos de 'segunda geração' ao lado dos direitos civis e
políticos não foi alcançada senão depois de milita oposição. os de 'terceira
geração' encontram objeções ainda não respondidas. BICUDO, Hélio P.
Direitos humanos e sua proteção. São Paulo: Editora FTD, 1997. p.41.
114
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concernentes a direitos humanos de uma ou de outra
natureza”.115
No mesmo sentido, Carlos Weis afirma que não há
como entender que uma geração sucede a outra, pois
ocorre interação e fusão entre eles.
o que parece ser uma questão meramente vocabular
acaba por demonstrar a perigosa impropriedade da
locução, ao conflitar com as características fundamentais
dos direitos humanos contemporâneos, especialmente
sua indivisibilidade e interdependência, que se contrapõe
à visão fragmentária e hierarquizada das diversas
categorias de direitos humanos. A concepção
contemporânea dos direitos humanos conjuga liberdade
e a igualdade, do que decorre que esses direitos passam a
ser concebidos como uma unidade interdependente e
indivisível. Em decorrência, não há como entender que
uma geração sucede a outra, pois há verdadeira interação
e mesmo fusão dos direitos humanos já consagrados
com os trazidos mais recentemente.116

Uma vez que a geração assumiria o lugar da outra, e
de forma sucessiva, de modo que as posteriores
acarretariam na substituição das que lhe precederam,117 o
que não acontece, portanto, entende-se que dimensões seria
o mais acertado. Norberto Bobbio118 e Paulo Bonavides119
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direitos humanos, cidadania e
educação. Uma nova concepção Introduzida pela Constituição Federal de
1988.
Disponível
em:
<http://www1.jus.com.br/doutrinaltexto.
asp?id=2074>. Acesso em: 19 jul. 2011.
115

WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. São Paulo:
Malheiros Editores, 1999. p.43.
116

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 7. ed. São
Paulo: Saraiva, 2009. p.468.
117

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
p.25.
118
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utilizam o termo “geração”, já André Ramos Tavares120 e
Ingo Wolfgang Sarlet121, empregam o termo “dimensão”,
entre outros autores.
Concorda-se em especial com Antonio Augusto
Cançado Trindade quando adverte para a unidade e a
indivisibilidade dos direitos humanos:
Contra as tentações dos poderosos de fragmentar os
direitos humanos em categorias, ou projetá-los em
'gerações', postergando sob pretextos diversos a
realização de alguns destes (e.g., os direitos econômicos,
sociais e culturais) para um amanhã indefinido, se
insurge o Direito Internacional dos Direitos Humanos,
afirmando a unidade fundamental de concepção e a
indivisibilidade de todos os direitos humanos.122

Para uma melhor compreensão, do que se entende
por cada uma das gerações/dimensões de direitos, seguem
abaixo, alguns apontamentos.
No que se refere aos direitos de “primeira
geração/dimensão”, salienta-se os direitos pessoais autonomia, segurança, sem que o Estado interfira, e
políticos - com a interferência do Estado.123 Direitos de
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed.
atualizada. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. p.562.
119

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 7. ed. São
Paulo: Saraiva, 2009. p.468.
120

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 10.
ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2011.
121

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito
Internacional dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Safe, 1997. v.1.
p.25.
122

Por outra óptica, os direitos fundamentais do primeiro naipe podem ser
classificados em : direitos pessoais (vinculados à autonomia, à liberdade e à
segurança da pessoa) e direitos políticos (ajustados à idéia de participação)
Os primeiros são os voltados à proteção da expansão da personalidade sem
interferência do Estado. Os outros são os direitos da pessoa em face do
123
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caráter extremamente individualista,124 cuja demarcação
resta evidente entre Estado e não Estado.125
São os da “fase inaugural do constitucionalismo do
Ocidente”, os primeiros que constaram na Constituição
Federal de 1988.126 Considerados os direitos do homem
enquanto indivíduo,127 e por isso, individuais, são as
Estado ou no Estado, vale dizer, direitos de tomar parte na vida pública e
na vida política, correspondentes ao status activae civitatis de Jellinek”.
ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de
trabalho. São Paulo: LTr, 2007. p.104.
“Os direitos de primeira dimensão são os direitos de liberdade, pois são
fruto do pensamento liberal burguês, de caráter fortemente individualista,
aparecendo como uma esfera limitadora da atuação do Estado, isto é,
demarcando uma zona de não-intervenção do Estado nas liberdades do
indivíduo”. SCALQUETTE, Ana Cláudia Silva. Sistema constitucional
das crises: os direitos fundamentais face a situações extremas. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004. p.34.
124

“[...] são, neste sentido, direitos humanos de primeira geração, que se
baseiam numa clara demarcação entre Estado e não-Estado, fundamentada
no contratualismo de inspiração individualista. São vistos como direitos
inerentes ao indivíduo [...]”.LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos
humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 6. ed. São
Paulo: Companhia das Letras, 2006. p.126.
125

Comenta Paulo Bonavides “Os direitos da primeira geração são os
direitos da liberdade, os primeiros a constarem do instrumento normativo
constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, que em grande parte
correspondem, por um prisma histórico, àquela fase inaugural do
constitucionalismo do Ocidente. [...] Os direitos de primeira geração ou os
direitos de liberdade têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado,
traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa que ostentam ma
subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de
resistência ou de oposição perante o Estado”. BONAVIDES, Paulo.
Curso de direito constitucional. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
p.563-564.
126

Menciona José Afonso da Silva: “[...] direitos fundamentais do homemindivíduo, que são aqueles que reconhecem autonomia aos particulares,
garantindo iniciativa e independência aos indivíduos diante dos demais
membros da sociedade política e do próprio Estado; por isso são
reconhecidos como direitos individuais, como é de tradição do Direito
127
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liberdades públicas negativas, também chamados de
direitos negativos,128 de afastamento do Estado.129 São
“direitos de resistência ou de oposição perante o Estado.
Entram na categoria do status negativus da classificação de
Jellinek”.130
Já os direitos de “segunda geração/dimensão” são
os direitos sociais, culturais e econômicos, previstos no
“Welfare State” como “crédito do indivíduo em relação à
coletividade”,131 tais como o direito à saúde, educação,
Constitucional brasileiro (art. 5º), e ainda por liberdades civis e liberdadesautonomia (França)”; [...] SILVA, José Afonso da. Curso de direito
constitucional positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p.182-183.
Apontam Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Junior,
“Trata-se de direitos que representavam uma ideologia de afastamento do
Estado das relações individuais e sociais. O Estado deveria ser apenas o
guardião das liberdades, permanecendo longe de qualquer interferência no
relacionamento social. São as chamadas ‘liberdades públicas negativas’ ou
‘direitos negativos’, pois exigem do Estado um comportamento de
abstenção” ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal
Serrano. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva,
2005. p.116.
128

LEMBO, Cláudio. A Pessoa e seus direitos. Barueri: Manole, 2007.
p.15. Cláudio Lembo afirma que: “São os direitos elaborados (visualizados)
pelo pensamento liberal e procuram obstar a ação do Estado contra as
pessoas. Essa geração de direitos busca preservar a vida, a integridade física,
a liberdade, a dignidade, a intimidade e a inviolabilidade do domicilio”.
129

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed.
atualizada. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. p.563-564.
130

Aduz Celso Lafer: “A primeira geração de direitos viu-se igualmente
complementada historicamente pelo legado do socialismo, cabe dizer, pelas
reivindicações dos desprivilegiados a um direito de participar do “bem-estar
social”, entendido como os bens que os homens, através de um processo
coletivo, vão acumulando no tempo. É por essa razão que os assim
chamados direitos de segunda geração, previstos pelo welfare state, são
direitos de crédito do indivíduo em relação à coletividade. Tais direitos –
como o direito ao trabalho, à saúde, à educação – têm como sujeito passivo
o Estado porque, na interação entre governantes e governados, foi a
coletividade que assumiu a responsabilidade de atendê-los [...] Daí a
complementaridade, na perspectiva ex parte populi, entre os direitos de
131
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trabalho, moradia, entre outros, são exigências enquanto
necessidades, dos menos favorecidos,132 num contexto de
crises, guerras,133 cuja fase liberal é seguida pela agora social.
É a partir do século XX, que os direitos sociais
passam a consagração, uma exigência mínima de satisfação
de necessidades básicas134 que a Constituição Federal de
1988 veio a assegurar mais tarde. Essa nova estrutura, não
primeira e segunda geração, pois estes últimos buscam assegurar as
condições para o pleno exercício dos primeiros, eliminando ou atenuando
os impedimentos ao pleno uso das capacidades humanas”. LAFER, Celso.
A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento
de Hannah Arendt. 6. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p.127.
Argumenta Themistocles Brandão Cavalcanti: “Assim, o direito ao
trabalho, à subsistência, ao teto, constituem reivindicações admitidas por
tôdas as correntes políticas, diante das exigências reiteradamente feitas pelas
classes menos favorecidas no sentido de um maior nivelamento das
condições econômicas, ou, pelo menos, uma disciplina pelo Estado das
atividades privadas, a fim de evitar a supremacia demasiadamente
absorvente dos interesses economicamente mais fortes”. CAVALCANTI,
Themistocles Brandão. Princípios gerais de direito público. 2. ed. Rio
de Janeiro: Editor Borsoi, 1964. p.197.
132

Enfatiza Jorge Miranda: “[...] século marcado por convulsões bélicas,
crises econômicas, mudança sociais e culturais e progresso técnico sem
precedentes (mas não sem contradições), o século XX é, muito mais que o
século anterior, a era das ideologias e das revoluções. [...] É, portanto, um
século em que o Direito público sofre poderosíssimos embates e em que à
fase liberal do Estado constitucional vai seguir-se uma fase social”.
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. 3. ed.
Coimbra: Coimbra Editora, 2000. p.88.
133

Nesse sentido, Pietro Alarcon: “A partir da terceira década do século
XX, os Estados antes liberais começaram o processo de consagração dos
direitos sociais ou direitos de segunda geração, que traduzem, sem dúvida,
uma franca evolução na proteção da dignidade humana. Destarte, o
homem, liberto do jugo do Poder Público, reclama uma nova forma de
proteção da sua dignidade, como seja, a satisfação das carências mínimas,
imprescindíveis, o que outorgará sentido à sua vida”. ALARCÓN, Pietro
de Jésus Lora. O patrimônio genético humano e sua proteção na
Constituição Federal de 1988. São Paulo: Método, 2004. p.79.
134
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se baseava mais somente na individualização do indivíduo,
que agora passa a ter uma preocupação mais social,
coletiva. Ou seja, as liberdades sociais.135
A positivação dos direitos sociais, culturais e
econômicos no século XX, instaura uma nova fase política,
chamada de “Estado do Bem-Estar Social”.136 Ou melhor,
recai sobre o Estado a obrigação de desenvolver políticas
públicas para a melhoria das condições de vida da
sociedade, pois passou a ser exigido do Estado uma postura
ativa em que “deverá fornecer meios materiais para sua
efetividade”.137
Quanto
aos
direitos
de
“terceira
geração/dimensão”, a fraternidade e a solidariedade são a
sua essência,138 na relação do homem com o outro,

Interessante registrar a observação tecida por Ingo Wolfgang Sarlet:”
“Há que atentar para a circunstancia de que estes não englobam apenas
direitos de cunho positivo, mas também as assim denominadas ‘liberdades
sociais’, do que dão conta os exemplos da liberdade de sindicalização, do
direito a greve, bem como do reconhecimento de direitos fundamentais aos
trabalhadores, tais como direito a férias e ao repouso semanal remunerado,
a garantia de um salário mínimo, a limitação da jornada de trabalho”.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 10.
ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2011.
135

BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7. ed.
São Paulo : Editora Malheiros, 2004.
136

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 7. ed. São
Paulo: Saraiva, 2009. p.470.
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Mencionam Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior:
“A essência desses direitos se encontra em sentimentos como a
solidariedade e a fraternidade, constituindo mais uma conquista da
humanidade no sentido de ampliar os horizontes de proteção e
emancipação dos cidadãos”.[...] Enfoca-se o ser humano relacional, em
conjunção com o próximo, sem fronteiras físicas ou econômicas”.
ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso
de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p.116.
138
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estendendo a noção de sujeito de direitos e a dignidade,
assim como a reafirmação do caráter universal.139
O ser humano é o centro, o gênero humano, é o
mais elevado nível de “humanismo”,140 a exemplo da tão
almejada paz, o desenvolvimento, o tão aguardado meio
ambiente sadio, a informação, patrimônio comum de toda a
humanidade.141142 São ainda os chamados direitos
transindividuais.
“[...] a aparição dessa terceira dimensão dos direitos fundamentais
evidencia uma tendência destinada a alargar a noção de sujeito de direitos e
do conceito de dignidade humana, o que passa a reafirmar o caráter
universal do indivíduo perante regimes políticos e ideologias que possam
colocá-lo em risco, bem como perante toda uma gama de progressos
tecnológicos que pautam hoje a qualidade de vida das pessoas, em termos
de uso de informática, por exemplo, ou com ameaças concretas à
cotidianidade da vida do ser em função de danos ao meio ambiente ou à
vantagem das transnacionais e corporações que controlam a produção de
bens de consumo, o que desdobra na proteção aos consumidores na atual
sociedade de massas”. ALARCÓN, Pietro de Jésus Lora. O patrimônio
genético humano e sua proteção na Constituição Federal de 1988.
São Paulo: Método, 2004. p.81.
139

Paulo Bonavides “Dotados de altíssimo teor de humanismo e
universalidade, os direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se neste
fim de século enquanto direitos que não se destinam especificamente à
proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo, ou de um
determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero humano
mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo
em termos de existencialidade concreta. Os publicistas e juristas já o
enumeram com familiaridade, assinalando-lhe o caráter fascinante de
coroamento de uma evolução de trezentos anos na esteira da concretização
dos direitos fundamentais. Emergiram eles da reflexão sobre temas
referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e
ao patrimônio comum da humanidade”. BONAVIDES, Paulo. Curso de
direito constitucional. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p.563-569.
140

João Baptista Herkenhoff refere os Direitos Humanos de Terceira
Geração, como “a visão dos Direitos Humanos, modernamente, não se
enriqueceu apenas com a justaposição dos “direitos econômicos e sociais”
aos “direitos de liberdade”. Ampliaram-se os horizontes. Surgiram os
chamados “direitos humanos da terceira geração”, os direitos da
solidariedade: a) direito ao desenvolvimento; b)direito a um ambiente sadio
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Complementa Norberto Bobbio, ao afirmar que são
três grandes momentos:
Direitos do homem, democracia e paz são três
momentos necessários do mesmo movimento histórico:
sem direitos do homem, reconhecidos e protegidos, não
há democracia; sem democracia não existem condições
mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em outras
palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos, e os
súditos se tornam cidadãos quando lhes são
reconhecidos alguns direitos fundamentais; haverá paz
estável, uma paz que não tenha a guerra como
alternativa, somente quando existirem cidadãos não mais
apenas deste ou daquele Estado, mas do mundo.143

Vislumbra-se a notória busca da satisfação da
fraternidade, ou melhor, do homem-indivíduo como seu
titular, na defesa de grupos humanos como o povo,
nação.144 Algo mais do que desejado, que se concretizem na

e ecologicamente equilibrado; c) direito à paz; d) direito de propriedade
sobre o patrimônio comum da humanidade” HERKENHOFF, João
Baptista. História dos Direitos Humanos no Mundo. Disponível em
<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/herkenhoff/livro1/dhmun
do/index.html>. Acesso em: 19 jul. 2011.
Ver também: Alexandre de Moraes, “Por fim, modernamente, protegese, constitucionalmente, como direitos de terceira geração os chamados direitos de
solidariedade e fraternidade, que englobam o direito a um meio ambiente
equilibrado, uma saudável qualidade de vida, ao progresso, a paz, a
autodeterminação dos povos e a outros direitos [...]” MORAES, Alexandre
de. Direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p.60.
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BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 12. tir. Rio de Janeiro:
Campus, 1992. CARRILLO SALCEDO, Juan Antoni. Dignidad frente a
barbarie: la Decla-ración Universal de Derechos Humanos, cincuenta años
después. Madri: Editorial Mínima Trotta, 1999. p.1.
143

“Trata-se então, de “encurtar” a distancia entre o próximo, não havendo
de certo modo barreiras físicas ou econômicas”. ARAUJO, Luiz Roberto
144
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prática esses direitos. Inclusive, quanto à sua positivação,
pois ainda não encontraram seu reconhecimento no âmbito
do direito constitucional, muito embora já esteja em fase de
consagração na seara do direito internacional.145
Pertence a terceira dimensão naqueles direitos que
se caracterizam por sua titularidade, seja ela difusa ou
coletiva, a exemplo direito ambiental e do consumidor.146
Por fim, os direitos de “quarta geração/dimensão”,
significa que o homem além dos direitos individuais, sociais
e coletivos busca novos direitos, novos rumos e caminhos.
São, portanto, os direitos à “democracia, à informação, ao
pluralismo”.147 Rumo à concretização e à efetivação dos
direitos, essa é a tendência do direito no “limiar de um
novo milênio”, pós-globalização e no decorrer dos avanços
tecnológicos,148 ou ainda, novos conflitos a serem
David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de
Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p.100.

Direito

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 10.
ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2011.
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TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 7. ed. São
Paulo: Saraiva, 2009. p.471.
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Paulo Bonavides aponta: “São direitos de quarta geração o direito à
democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Deles
depende a concretização da sociedade aberta para o futuro, em sua
dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinarse no plano de todas as relações de convivência”. BONAVIDES, Paulo.
Curso de direito constitucional. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
p.571.
147

Celso Ribeiro Bastos e André Ramos Tavares, “[...] trata-se de um rol de
direitos que decorrem, em primeiro lugar, da superação de um mundo
bipolar, dividido entre os que se alinhavam com o capitalismo e aqueles que
se alinhavam com o comunismo [...] também o fenômeno da globalização e
os avanços tecnológicos são responsáveis pela ascensão dessa nova
categoria de direitos humanos” BASTOS, Celso Ribeiro; TAVARES,
André Ramos. Tendências do direito público no limiar de um novo
milênio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p.389.
148
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resolvidos sobre a manipulação genética,149 ou técnicas de
engenharia genética.150 São novos direitos que o direito,
ainda não “dá” conta em garantir - efetivar - respeitar.
Adverte Paulo Bonavides, que defende essa
dimensão:
Globalização política neoliberal caminha silenciosa, sem
nenhuma referência de valores. [...] Há, contudo, outra
globalização política, que ora se desenvolve, sobre a qual
não tem jurisdição á ideologia neoliberal. Radica-se na
teoria dos direitos fundamentais. A única
verdadeiramente que interessa aos povos da periferia.
Globalizar direitos fundamentais equivale a universalizálos no campo institucional. [...] A globalização política na
esfera da normatividade jurídica introduz os direitos de
quarta geração, que, aliás, correspondem à derradeira
fase de institucionalização do Estado social. São direitos
de quarta geração o direito à democracia, o direito à
informação e o direito ao pluralismo. Deles depende a
concretização da sociedade aberta do futuro, em sua
dimensão de máxima universalidade, para a qual parece
o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de
convivência. [...] os direitos da primeira geração, direitos
Destaca Norberto Bobbio “[...] já apresentam novas exigências que só
poderiam chamar-se de direitos de quarta geração, referentes aos efeitos
cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá
manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo”. BOBBIO,
Norberto. A Era dos Direitos. 12. tir. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p.6.
149

“O passo dos direitos fundamentais a essa nova dimensão de
reconhecimento de direitos se deve a que, se já há algum tempo é
perfeitamente possível observar a manipulação de animais e vegetais, hoje a
manipulação é sobre o ser humano diretamente, colocando-se no mundo
uma discussão inicial sobre as possibilidades de se dispor do patrimônio
genético individual, evitando a manipulação sobre os genes e ao mesmo
tempo, mantendo-se a garantia de gozar das contemporâneas técnicas de
engenharia genética”. ALARCÓN, Pietro de Jésus Lora. O patrimônio
genético humano e sua proteção na Constituição Federal de 1988.
São Paulo: Método, 2004. p.90.
150
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individuais, os da segunda, direitos sociais, e os da
terceira, direitos ao desenvolvimento, ao meio ambiente,
à paz e à fraternidade, permanecem eficazes, são infraestruturais, formam a pirâmide cujo ápice é o direito à
democracia.151

É o primado do direito das gentes, afirma Gerson
de Britto Mello Boson, constitui-se num postulado da
teoria geral do direito internacional, e que existe mesmo
“quando falte nas Constituições o seu reconhecimento
expresso, porque, na verdade, os Estados, juridicamente, só
dispõem da liberdade para fixar a modalidade da aplicação
interna do Direito internacional”.152
Essa dimensão sabe-se que está distante de atingir o
seu objetivo (seja no direito interno ou externo). Todavia, é
esperança para um futuro melhor para toda humanidade,
com intuito de se tornar realidade.153
Filia-se a mesma ideia, Norberto Bobbio, quando
mostra que os direitos do homem
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed.
atualizada. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. p.571.
151

E mais “o Estado, no exercício de suas competências, pode praticar atos
contrários ao Direito das gentes, mas incorre em responsabilidade, ajuizável
perante tribunais internacionais, ainda quando o ato ilícito impugnado
tenha sido praticado de acordo com a lei interna, pois o próprio exercício
das funções legislativas pode ser constitutivo de um ato internacionalmente
anti-jurídico. Tem, portanto, toda procedência a declaração, repetida, de
vários tribunais internacionais, de que as leis internas são em face do
Direito das gentes, meros fatos suscetíveis de serem valorados com respeito
à sua conformidade ou discrepância com o Direito internacional. A
validade superestatal deste é independente da vontade dos Estados, já
submetidos à sua obrigação”. BOSON, Gerson de Britto Mello. Curso de
direito internacional público. Belo Horizonte: Livraria Bernardo Álvares
Editora, 1958. v.1. p.177.
152

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 10.
ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2011.
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são direitos históricos, que emergem gradualmente das
lutas que o homem trava por sua própria emancipação e
das transformações das condições de vida que essas lutas
produzem”. Portanto, os direitos humanos são o
produto da civilização “enquanto direitos históricos, eles
são mutáveis, ou seja, suscetíveis de transformação e de
ampliação.154

Ainda quanto à diversidade terminológica na
abordagem dos direitos fundamentais, ela está na própria
Constituição Federal de 1988, que apresenta, ora
expressões como direitos humanos (artigo 4º, inciso II), ora
direitos e garantias fundamentais (Título II e artigo 5º,
parágrafo 1º), ora direitos e liberdades constitucionais
(artigo 5º, inciso LXXI), ou ainda, ora direitos e garantias
individuais (artigo 60, parágrafo 4º, inciso IV).
Entende-se necessário sim, por tudo que foi
abordado, de mencionar as gerações-dimensões, pois
representam o fundamento do direito social, (objeto da
tese) enquanto direito fundamental. A prestação do Estado
em assegurar que o direito à saúde, de maneira geral (não
somente em área de fronteira) seja assegurado a todos (não
somente as mulheres, objeto da tese também).
Concorda-se, com a abordagem tangenciada por
George Marmelstein Lima quando adverte que “apesar da
fama que alcançou a teoria das gerações dos direitos
fundamentais não se sustenta diante de uma análise mais
crítica, nem é útil do ponto de vista dogmático”. Todavia,
tem sim “inegável valor didático, já que facilita o estudo
dos direitos fundamentais, e simbólico, pois induz à idéia
de historicidade desses direitos”, e que serve de “alicerce

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
p.51-52.
154
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para a construção de uma nova teoria das dimensões dos
direitos fundamentais, esta sim importante e útil”. 155
E justamente essa nova teoria das dimensões
segundo a conclusão de George Marmelstein Lima de que
todos os direitos fundamentais são valores indivisíveis e
interdependentes, veja-se:
[...] é preciso reforçar a mudança de paradigma que deve
ser feita. Não se deve procurar incluir tal ou qual direito
em uma determinada geração (melhor dizendo:
dimensão), como se as outras dimensões não afetassem
o conteúdo desse direito. Todos os direitos
fundamentais (civis, políticos, sociais, econômicos,
culturais, ambientais etc.) devem ser analisados em todas
as dimensões, a saber: na dimensão individual-liberal
(primeira dimensão), na dimensão social (segunda
dimensão), na dimensão de solidariedade e fraternidade
(terceira dimensão) e na dimensão democrática (quarta
dimensão). Cada uma dessas dimensões é capaz de
fornecer uma nova forma de conceber um dado direito.
A liberdade sem o mínimo de igualdade pouco vale. Do
mesmo modo, de nada adianta a igualdade se não há
garantia de liberdade. A luta pela efetivação dos direitos
fundamentais deve englobar todos esses direitos e não
apenas os de uma determinada “geração”, como se essa
efetivação devesse ocorrer de forma progressiva de uma
geração para outra. Não se pode aceitar o discurso, tão
em voga nesses tempos neoliberais, de que o papel do
Estado é apenas garantir as liberdades básicas, cabendo à
iniciativa privada a prestação dos direitos sociais e
econômicos. Na verdade, se não houver uma
intervenção estatal no sentido de promover a
distribuição da riqueza, buscando a redução das
desigualdades sociais (art. 3º, inc. III, da CF/88), através
LIMA, George Marmelstein. Críticas à teoria das gerações (ou
mesmo dimensões) dos direitos fundamentais. Jus Navigandi,
Teresina, ano 8, n. 173, 26 dez. 2003. Disponível em:
<http://jus.com.br/revista/texto/4666>. Acesso em: 4 mar. 2013.
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da concretização dos direitos sociais e econômicos,
sobretudo para as pessoas mais carentes, a prometida
“neo-liberdade” não passará de instrumento de
escravização branca. Daí porque é cada vez mais
importante quebrar essa dicotomia entre direitos de
liberdade e direitos de igualdade, tratando todos os
direitos fundamentais como valores indivisíveis e
interdependentes.156

Fato esse em que se concorda, já que se mostra
condizente com o estágio atual do desenvolvimento dos
direitos humanos e fundamentais na contemporaneidade,
pois
realmente
são
“valores
indivisíveis
e
interdependentes”, que se complementam e que são
inerentes a pessoa humana, e que devem ser concretizados
de fato.

LIMA, George Marmelstein. Críticas à teoria das gerações (ou
mesmo dimensões) dos direitos fundamentais. Jus Navigandi,
Teresina, ano 8, n. 173, 26 dez. 2003. Disponível em:
<http://jus.com.br/revista/texto/4666>. Acesso em: 4 mar. 2013.
156
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2
Direitos Fundamentais
2.1 Direitos Fundamentais - conceito e
perspectiva material e formal
Mas qual a diferença entre direitos humanos e
fundamentais? Renove-se, por oportuna a lição de Ingo
Wolfgang Sarlet quando diferencia direitos humanos de
fundamentais,157 uma vez que o titular de tais direitos é o
ser humano, e muitas vezes até utilizados como sinônimos.
“Ainda que consagrada a concepção de que não foi na antiguidade que
surgiram os primeiros direitos fundamentais, não menos verdadeira é a
constatação de que o mundo antigo, por meio da religião e da filosofia, nos
legou algumas das idéias-chave que, posteriormente, vieram a influenciar
diretamente o pensamento jusnaturalista e sua concepção de que o ser
humano, pelo simples fato de existir, é titular de alguns direitos naturais e
inalienáveis, de tal sorte que esta fase costuma também ser denominada,
consoante já ressaltado, de "pré-história' dos direitos fundamentais. De
modo especial, os valores da dignidade da pessoa humana, da liberdade e
da igualdade dos homens encontram raízes na filosofia clássica,
especialmente na greco-romana, e no pensamento cristão”. SARLET, Ingo
Wolfgang. A eficácia do direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2007. p.45.
157

Marcia Andrea Bühring

87

Ora, o termo “direitos fundamentais” tem caráter nacional,
utiliza-se para os direitos do ser humano que são
reconhecidos e que se encontram positivados na
Constituição do País. Já a expressão “direitos humanos”
tem caráter internacional, emprega para os direitos do ser
humano que são reconhecidos e que guardam relação com
os documentos de direitos internacionais, como a
Declaração Universal dos Direitos Humanos; tem,
portanto, validade universal, dizem respeito a todos os
povos, tempos e termos.158 Os direitos humanos são tidos
como aqueles que buscam a proteção do indivíduo em um
âmbito universal e os direitos fundamentais que surgem
quando positivados em um ordenamento jurídico
específico.159
Consequentemente, pode-se utilizar a nomenclatura
- direitos humanos - para designar o momento histórico em
que esses surgiram e foram reconhecidos pela humanidade.
E à nomenclatura - direitos fundamentais - para marcar a
positivação desses direitos.
Endossa-se, nesse contexto, a diferença apontada
por José Joaquim Gomes Canotilho:
direitos do homem são direitos válidos para todos os
povos e em todos os tempos (dimensão jusnaturalistauniversalista); direitos fundamentais são os direitos do
homem, jurídico-institucionalmente garantidos e
limitados espacio-temporalmente. Os direitos do
homem arrancariam da própria natureza e daí o seu
carácter inviolável, intertemporal e universal; os direitos
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 10.
ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2011. p.29.
158

SIQUEIRA, Dirceu Pereira. PICCIRILLO, Miguel Belinati. Direitos
fundamentais: a evolução histórica dos direitos humanos, um longo
caminho. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/
index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5414>. Acesso em:
10 dez. 2012.
159
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fundamentais seriam os direitos objectivamente vigentes
numa ordem jurídica concreta.160

E, nesse particular ainda, Gilmar Ferreira Mendes,
aponta que os direitos humanos se diferenciam dos direitos
fundamentais, uma vez que os primeiros são internacionais
e os segundos são constitucionais. Além disso, acrescenta
“enquanto direitos de defesa, os direitos fundamentais
asseguram a esfera da liberdade individual contra
interferências ilegítimas do Poder Público, sejam elas do
Executivo, do Legislativo, ou mesmo do Judiciário”. Agora,
por outro lado, se o Estado “viola esse princípio, dispõe o
indivíduo da correspondente pretensão de consideração,
que impõe ao Estado dever de levar em conta a situação do
eventual afetado, fazendo as devidas ponderações”.161
O surgimento dos direitos fundamentais pressupõe,
para Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins162, a existência
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e
Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1998. p.369.
160

MENDES, Gilmar Ferreira. Os Direitos Fundamentais e seus
Múltiplos Significados na Ordem Constitucional. Revista Diálogo
Jurídico, Salvador – BA, nº. 10. Jan/2002. Disponível em:
<http//www.georgemlima.xpg.com.BR/> Acesso em: 28 set. 2008.
161

Aduzem: “O Estado seria necessário para a garantia e cumprimento dos
direitos fundamentais, uma vez que sem ele não haveria relevância prática
do reconhecimento destes direitos, e perderiam sua função precípua, qual
seja a de limitar o poder do Estado em face ao indivíduo. Quanto ao
indivíduo, os autores supra mencionados afirmam que [...] nas sociedades
do passado, as pessoas eram consideradas membros de grandes ou
pequenas coletividades (família, clã, aldeia, feudo, reino), sendo
subordinadas a elas e privadas de direitos próprios; já nas sociedades
modernas passou-se a reconhecer o indivíduo como sujeito de direito,
possibilitando-se que lhe fossem assegurados direitos individuais como
liberdade, propriedade e igualdade. Por fim, o texto normativo, que seria a
Constituição no sentido formal, cuja força é superior às demais normas
existentes, rege a relação havida entre Estado e indivíduos e tem o condão
de prover segurança jurídica às pessoas em face às intervenções estatais;
também irá vincular o Estado a determinadas regras que impeçam
162
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de três elementos básicos: Estado, indivíduo e texto
normativo regulador da relação entre Estado e indivíduos.
E que de forma gradual se positivaram ao longo da
história,163 o que varia, é o modo como são tratados nos
diferentes Estados democráticos e em diferentes épocas.
Cumpre lembrar, que os direitos fundamentais surgem
como legítimos “herdeiros históricos” dos direitos
humanos.164
Os direitos fundamentais são os direitos inerentes
adverte Jorge Miranda é “à própria noção de pessoa, como
os direitos básicos da pessoa, como os direitos que
constituem a base jurídica da vida humana no seu nível
atual de dignidade e como a base principal da situação
jurídica de cada pessoa”. E que dependem das filosofias
políticas, sociais e econômicas, assim como das
“circunstâncias de cada época e lugar”.165
Adota, por outro lado, José Afonso da Silva a
expressão direitos fundamentais do homem, como sendo a
mais adequada, uma vez que designa “no nível do direito
positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele
concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e
igual de todas as pessoas”. São fundamentais do homem no
sentido de que “a todos, por igual, devem ser, não apenas

cerceamentos injustificados das esferas garantidas da liberdade individual.”
DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos
Fundamentais. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011. p.22-24.
LEMBO, Cláudio. A Pessoa e seus Direitos. Barueri, SP : Manole,
2007. p.26.
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BORNHOLDT, Rodrigo Meyer. Métodos para Resolução de
Conflito entre Direitos Fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2005.
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MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. 3.
ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. p.10.
165

90

Direitos Humanos e Fundamentais: Volume 1

formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente
efetivados”.166
No que tange à Constituição Federal de 1988,
convém ressaltar com Gilmar Ferreira Mendes, que “tal
como já consagrado na Lei Fundamental de Bonn (1949),
na Constituição Portuguesa (1976) e na Constituição
Espanhola (1978), outorgou significado especial aos
Direitos Fundamentais passando a contemplá-los já no seu
capítulo inicial”. Pois, gravou esses direitos fundamentais
“com a cláusula de imutabilidade ou com a garantia de
eternidade, permitindo assim que eventual emenda
constitucional, tendente a abolir determinado direito, tenha
a sua inconstitucionalidade declarada pelo Poder
Judiciário”.167
O mais conhecido e difundido conceito de direitos
fundamentais é apresentado por Ingo Wolfgang Sarlet,
veja-se por importante:
Direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas
proposições jurídicas concernentes às pessoas, que, do
ponto de vista do direito constitucional positivo, foram,
por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em
sentido material), integradas ao texto da Constituição e,
portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos
poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem
como as que, por seu conteúdo e significado, possam
lhes ser equiparados, agregando-se à Constituição
material, tendo, ou não, assento na Constituição formal
(aqui considerada a abertura material do Catálogo).168

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.
34. ed. rev e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2011. p.178.
166

MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de
constitucionalidade. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p.35-36.
167

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 10.
ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2011. p.77.
168
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Aponta, por outro lado, Miguel Rodrigues-Piñero,
como fundamento último dos direitos fundamentais à
dignidade da pessoa humana, e também a liberdade.169 Com
o que se concorda, pois a dignidade da pessoa humana
serviu de fundamento para que fossem positivados os
direitos fundamentais nas Constituições.
Ainda no que tange aos direitos fundamentais, e seu
desígnio, Cristiane Rozicki afirma que a expressão “designa
um conjunto de prerrogativas fundamentalmente
importantes e iguais para todos os seres humanos”. A fim
de
assegurar uma convivência social digna e livre de
privações (esses direitos) consistem uma categoria
especial de obrigações que encontram sua síntese na
solidariedade entre os homens e que se traduzem no
exercício de direitos possuidores de um sentido
universalmente significativo.170

“[...] em todos os ordenamentos jurídicos avançados, obtiveram especial
importância o tema dos direitos fundamentais e a sua nova dimensão. O
respeito aos direitos fundamentais constitui atualmente o principal interesse
público. Os direitos fundamentais transformaram-se na base do sistema
político. O seu reconhecimento pelo mais alto nível normativo e sua
"irresistível supremacia" trazem como conseqüência que eles gozam de
pleno acolhimento em todos os setores do ordenamento. No fundo, os
direitos fundamentais não são uma criação das Constituições. O
fundamento último dos direitos fundamentais é a dignidade da pessoa e a
liberdade como valor indispensável”. RODRIGUEZ-PINERO, Miguel.
Constituição, direitos fundamentais e contratos de trabalho. In: Trabalho &
Doutrina: processo jurisprudência. Revista jurídica trimestral, São Paulo:
Saraiva, nº 15, dez/1997. p.24.
169

ROZICKI, Cristiane. Noções sobre os direitos fundamentais do
homem e alguns aspectos de uma de suas categorias. Ambito
Jurídico, n. 1. agosto de 2000 Disponível: <http://www.ambito
juridico.com.br/aj/dconsto014.htm>. Acesso em: 20 mai. 2010.
170
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Por oportuno, também Luiz Alberto David Soares e
Vidal Serrano Nunes Junior trazem um conceito e
finalidade dos direitos fundamentais enquanto “categoria
jurídica instituída com a finalidade de proteger a dignidade
humana em todas as dimensões”. Justamente porque o ser
humano, “tem natureza polifacética”, em outras palavras
quer dizer: “buscando resguardar o homem na sua
liberdade (direitos individuais), nas suas necessidades
(direitos sociais, econômicos e culturais) e na sua
preservação (direitos relacionados à fraternidade e à
solidariedade)”.171
É o resultado da personalização e positivação, um
núcleo substancial como refere Ingo Wolfgang Sarlet:
Os direitos fundamentais, como resultado da
personalização e positivação constitucional de
determinados valores básicos (daí seu conteúdo
axiológico), integram, ao lado dos princípios estruturais
e organizacionais (a assim denominada parte orgânica ou
organizatória
da
Constituição),
a
substância
propriamente dita, o núcleo substancial, formado pelas
decisões fundamentais, da ordem normativa, revelando
que mesmo num Estado constitucional democrático se
tornam necessárias (necessidade que se fez sentir da
forma mais contundente no período que sucedeu à
Segunda Grande Guerra) certas vinculações de cunho
material para fazer frente aos espectros da ditadura e do
totalitarismo.172

A propósito disso, os direitos fundamentais “não
são leges imperfectae porque, para sua plena concretização,
ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano.
Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p.109110.
171

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos
fundamentais na constituição federal de 1988. 5. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2005. p.70.
172
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não necessitam de complementação legislativa por parte do
legislador infraconstitucional”.173 Cumprem, portanto, uma
dupla perspectiva, tangenciada por José Joaquim Gomes
Canotilho:
1) constituem, num plano jurídico-objectivo, normas de
competência negativa para os poderes públicos,
proibindo fundamentalmente as ingerências desses na
esfera jurídica individual E,
2) implicam, num plano jurídico-subjectivo, o poder de
exercer positivamente direitos fundamentais (liberdade
positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de
forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos
(liberdade negativa).174

Para além do conceito formal, existe o conceito
material como comenta Jairo G. Shäfer, justamente por
existirem direitos pertencentes “ao corpo fundamental da
Constituição de um Estado, mesmo não constando do
catálogo”. Então, direitos fundamentais no seu sentido
formal são definidos como “aquelas posições jurídicas da
pessoa que, por decisão expressa do legislador constituinte,
foram consagradas no catálogo dos direitos fundamentais”.
Já os direitos fundamentais no sentido material “são
aqueles que, apesar de se encontrarem fora do catálogo, por
seu conteúdo e por sua importância, podem ser
equiparados aos direitos formalmente (e materialmente)
fundamentais”.175
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e
Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1998. p.379.
173

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e
Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1998. p.379.
174

SCHÄFER, Jairo G. Restrições a direitos fundamentais. In:
DOBROWOLSKI, S. Organizador. A Constituição no mundo
Globalizado. Florianópolis: Editora Diploma Legal, 2000. p.188.
175
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Soma-se a isso, que os direitos fundamentais,
englobam conceitos materiais e formais, ao que Ingo
Wolfgang Sarlet aponta ainda, além da fundamentalidade
formal, a existência da material (baseado nas lições de Alexy
e Canotilho):
A fundamentalidade material, por sua vez, decorre da
circunstância de serem os direitos fundamentais
elemento constitutivo da Constituição material,
contendo decisões fundamentais sobre a estrutura básica
do Estado e da sociedade. Inobstante não
necessariamente ligada à fundamentalidade formal, é por
intermédio do direito constitucional positivo (art. 5º,§2º,
da CF) que a noção da fundamentalidade material
permite a abertura da Constituição a outros direitos
fundamentais, assim como a direitos fundamentais
situados fora do catálogo, mas integrantes da
Constituição formal [...].176

E cuja principal característica dos direitos
fundamentais adverte também Walber de Moura Agra “é a
sua noção de fundamentalidade, ou seja, de dispositivo
essencial do ordenamento jurídico, podendo esta ser
enfocada sob o prisma material ou formal”.177

Ou seja, “dependerão da valoração que lhes será atribuída, o que variará
conforme a realidade social e cultural”. Vale mencionar que no
ordenamento nacional “foi adotado um conceito materialmente aberto de
direito fundamental, na medida em que não há taxatividade e restrição aos
direitos tidos como fundamentais como sendo apenas os que estão
previstos no art. 5º da CF, ou os demais que estão na própria Constituição,
mas sim havendo a possibilidade de inclusão de outros direitos não
previstos expressamente pela Carta Magna”. SARLET, Ingo Wolfgang. A
eficácia dos Direitos Fundamentais. 10. ed. rev., atual. e ampl. Porto
Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2011. p.75-76.
176

AGRA, Walber de Moura. Manual de Direito Constitucional. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p.136.
177
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Noutra seara, no que tange a perspectiva subjetiva e
objetiva dos direitos fundamentais, a multifuncionalidade
dos direitos fundamentais significa para José Joaquim
Gomes Canotilho a “função de defesa ou de liberdade,
função de prestação social, função de proteção perante
terceiros e função de não discriminação”.178 E mais, são “a
um só tempo, direitos subjetivos e elementos fundamentais
da ordem constitucional objetiva”, afirma Gilmar Ferreira
Mendes,179 e tem, portanto, aplicação imediata como
adverte Paulo Gustavo Gonet Branco:
O significado essencial dessa cláusula é o de ressaltar que
as normas que definem direitos fundamentais são norma
de caráter preceptivo, e, não, meramente programático.
Explicita-se, além disso, que os direitos fundamentais se
fundam na Constituição, e não na lei - com o que se
deixa claro que é a lei que deve mover-se no âmbito dos
direitos fundamentais, e, não, o contrário. Os direitos
fundamentais não são meramente normas matrizes de
outras normas, mas são também, e, sobretudo, norma
diretamente reguladoras de relações jurídicas.180

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e
Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p.407-410.
178

“Enquanto direitos subjetivos, os direitos fundamentais outorgam aos
titulares a possibilidade de impor os seus interesses em face dos órgãos
obrigados. Na sua dimensão como elemento fundamental da ordem
constitucional objetiva, os direitos fundamentais - tanto aqueles que não
asseguram, primariamente, um direito subjetivo quando aqueloutros,
concebidos como garantias individuais - formam a base do ordenamento
jurídico de um Estado de Direito democrático”. MENDES, Gilmar
Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. 3.
ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p.2.
179

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Aspectos de teoria geral dos direitos
fundamentais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio
Mártires. Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais.
Brasília: Brasília Jurídica, 2002. p.134.
180
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Quanto à eficácia horizontal dos Direitos
Fundamentais, com possível vinculação aos particulares (e
não apenas ao Estado). Ingo Wolfgang Sarlet “que tal
eficácia se dá apenas com relação a determinados direitos e
ainda conforme o caso concreto”.181 E apresenta quatro
funções segundo a teoria do status de Jellineck,182 e que são,
portanto, “decisões valorativas de natureza jurídico-objetiva
da Constituição, com eficácia em todo o ordenamento

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 10.
ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2011.
p.376.
181

Para Jellineck “[...] o indivíduo, como vinculado a determinado Estado,
encontra sua posição relativamente a este cunhada por quatro espécies de
situações jurídicas (status), seja como sujeito de deveres, seja como titular
de direitos. [...] o status seria uma espécie de estado (uma situação) no qual
se encontra o indivíduo e que qualificaria sua relação com o Estado. No
âmbito do que Jellinek denominou de status passivo (status subjectionis), o
indivíduo estaria subordinado aos poderes estatais, sendo, neste contexto,
meramente detentor de deveres, e não de direitos, significando, de outra
banda, que o Estado possui a competência de vincular o cidadão
juridicamente por meio de mandamentos e proibições. [...] é reconhecido o
status negativus, consistente numa esfera individual de liberdade imune ao
jus imperii do Estado, que, na verdade, é poder juridicamente limitado. [...]
O terceiro status referido por Jellinek – e que complementaria o status
negativus – é o assim denominado status positivus (ou status civitatis), no
qual ao indivíduo seria assegurada juridicamente a possibilidade de utilizarse das instituições estatais e de exigir do Estado determinadas ações
positivas. É no status positivus que se poderia, grosso modo, enquadrar os
assim denominados direitos a prestações estatais, incluindo os direitos
sociais, [...]. Por derradeiro, Jellinek complementa sua teoria como
reconhecimento de um status activus ao cidadão, no qual este passa a ser
considerado titular de competências que lhe garantem a possibilidade de
participar ativamente da formação da vontade estatal, como, por exemplo,
pelo direito de voto”. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos
Fundamentais. 10. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do
Advogado Ed., 2011. p.157.
182
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jurídico e que fornecem diretrizes para os órgãos
legislativos, judiciários e executivos”.183
Sobre a perigosa e falsa dicotomia, a advertência
tangenciada por George Marlmestein Lima, diz respeito a
teoria de Jellinek, que restou ultrapassada.
Essa falsa distinção, repetida sem muito questionamento
por quase todos os juristas, é a responsável pela
principal crítica que pode ser feita à teoria das gerações
dos direitos fundamentais, já que enfraquece bastante a
normatividade dos direitos sociais, retirando do Poder
Judiciário a oportunidade de efetivar esses direitos. É um
grande erro pensar que os direitos de liberdade são, em
todos os casos, direitos negativos, e que os direitos
sociais e econômicos sempre exigem gastos públicos. Na
verdade, todos os direitos fundamentais possuem uma
enorme afinidade estrutural. Concretizar qualquer direito
fundamental somente é possível mediante a adoção de
um espectro amplo de obrigações públicas e privadas,
que se interagem e se complementam, e não apenas com
um mero agir ou não agir por parte do Estado.184
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 10.
ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2011.
p.151-152-160.
183

Refere: “Outro equívoco grave da teoria é considerar que os direitos de
primeira geração são direitos negativos, não onerosos, enquanto os direitos
de segunda geração são direitos a prestações. Essa visão, certamente
influenciada pela classificação dos direitos por status, desenvolvida por
Jellinek, considera, em síntese, que os direitos civis e políticos (direitos de
liberdade) teriam o status negativo, pois implicariam em um não agir
(omissão) por parte do Estado; os direitos sociais e econômicos (direitos de
igualdade), por sua vez, teriam um status positivo, já que a sua
implementação necessitaria de um agir (ação) por parte do Estado,
mediante o gasto de verbas públicas”. LIMA, George Marmelstein.
Críticas à teoria das gerações (ou mesmo dimensões) dos direitos
fundamentais. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 173, 26 dez. 2003 .
Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/4666>. Acesso em: 4
mar. 2013.
184
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Por derradeiro, todos os direitos fundamentais tem
ampla afinidade, por isso para concretizá-los há que se
estabelecer uma conexão de obrigações públicas e privadas,
a fim de que possam interagir e se complementar.
A própria Carta de 1988 previu direitos
fundamentais que exercem todas as funções vinculadas à
sua dupla função-perspectiva, (objetiva e subjetiva). Como
exemplo, os direitos sociais do artigo 6º a 11, tanto
expressa como tacitamente, são, assim, direitos a
prestações, ao mesmo tempo em que são concretizações
dos direitos de liberdade e igualdade.185
Os direitos fundamentais, enquanto “direitos
público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), estão
contidos em dispositivos constitucionais”, pois “encerram
caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como
finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da
liberdade individual”, é o que apontam Dimitri Dimoulis e
Leonardo Martins.186
Não se pode, todavia, esquecer-se do conteúdo
essencial,187 sendo os direitos fundamentais “a um só
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 10.
ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2011.
p.141-143.
185

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos
Direitos Fundamentais. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2011. p.49.
186

Refere Virgílio Afonso da Silva: “A primeira teoria analisa o conteúdo
essencial sobre um enfoque objetivo e subjetivo; o enfoque objetivo
traduz-se na constatação de que o conteúdo essencial de um direito
fundamental deve ser definido a partir do significado desse direito para a
vida social como um todo. Desse modo, a proteção do conteúdo essencial
de determinado direito fundamental objetivaria evitar limitações à sua
eficácia que acarretassem na ausência de significado a um grande número
de indivíduos. Já pelo enfoque subjetivo,[...] a garantia do conteúdo
essencial de um direito fundamental não tem relação como valor e a
extensão desse direito para o todo social; em cada situação individual
deveria haver, segundo esse enfoque, um controle para se saber se o
187
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tempo, direitos subjetivos e elementos fundamentais da
ordem constitucional objetiva” adverte Gilmar Ferreira
Mendes:
Enquanto direitos subjetivos, os direitos fundamentais
outorgam aos titulares a possibilidade de impor os seus
interesses em face dos órgãos obrigados. Na sua
dimensão como elemento fundamental da ordem
constitucional objetiva, os direitos fundamentais - tanto
aqueles que não asseguram, primariamente, um direito
subjetivo, quanto aqueloutros, concebidos como
garantias individuais - formam a base do ordenamento
jurídico de um estado de Direito Democrático.188

Os direitos subjetivos estão vinculados aos
diferentes fatores como: a) o espaço de liberdade da pessoa
individual não se encontra garantido de maneira uniforme;
b) a existência de inequívocas distinções no que tange ao
grau de exigibilidade dos direitos individualmente
considerados, de modo especial, em se considerando os
direitos a prestações sociais materiais; c) os direitos
fundamentais constituem posições jurídicas complexas, no
sentido de poderem conter direitos, liberdade, pretensões e
conteúdo essencial foi, ou não, afetado [...] A segunda teoria, divide-se em
duas: absoluta e relativa. “Pela teoria absoluta, estaria presente um
conteúdo essencial absoluto em cada um dos direitos fundamentais
existentes, de modo que se verifica uma espécie de núcleo inviolável, e que
deveria ser protegido independentemente da situação ou interesse que
pudesse ensejar uma possível limitação. A teoria relativa, por sua vez,
rechaça tal possibilidade, uma vez que defende que o conteúdo essencial a
ser resguardado dependeria das circunstâncias e das possíveis colisões entre
direitos e interesses. Logo, pode-se concluir que, por essa última teoria
exposta, o conteúdo essencial de um direito fundamental irá variar
conforme o caso concreto”. SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos
Fundamentais. 2.ed. 2. tir. São Paulo: Malheiros Editores LTDA., 2010.
p.26.
MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de
constitucionalidade. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p.36.
188
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poderes da mais diversa natureza e até mesmo pelo fato de
poderem se dirigir contra diferentes destinatários como
registra Ingo Wolfgang Sarlet.189
São direitos subjetivos públicos, quer dizer,
“constitucionalmente atribuídos em um privilegiado espaço
jurídico-constitucional de contenção do Poder ou
contentivo das Relações de Poder!”.190
A função destaca Perez Luño, dos direitos
fundamentais é sistematizar o conteúdo objetivo também:
Em seu significado objetivo axiológico, os direitos
fundamentais representam o resultado do acordo básico
das diferentes forças sociais, alcançado a partir de
relações de tensão e dos conseqüentes esforços de
cooperação destinados à realização de metas comuns.
Portanto, corresponde aos direitos fundamentais um
importante papel legitimador das formas constitucionais
do Estado de Direito, já que constituem os pressupostos
de consenso sobre os quais qualquer sociedade
democrática deve ser construída; em outras palavras, sua
função é a de sistematizar o conteúdo axiológico
objetivo do ordenamento democrático, que a maioria
dos cidadãos conferem consentimento e condicionam
seu dever de obediência ao Direito. Comportam
também a garantia essencial de um processo político
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 10.
ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2011.
p.152.
189

Aduz: “Esses direitos atribuídos aos sujeitos de direito (pessoas
vinculadas a uma ordem jurídica geopolítica) estão fundados em diferentes
bens jurídicos individuais: vida, liberdade, igualdade, segurança e
propriedade; e, bens jurídicos sociais, entre outros: educação, saúde,
alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança social, meio ambiente
saudável, previdência social, proteção à maternidade, infância, velhice, e
assistência aos desamparados”. MOLINARO, Carlos Alberto. O que são
Direito fundamentais? Direitos fundamentais e a proteção de dados
pessoais (uma perspectiva crítica) (excerto de uma palestra). Disponível em:
<http://www.camolinaro.net/> Acesso em: 14 mai. 2012.
190
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São, por conseguinte, os direitos fundamentais, em
sua perspectiva objetiva, valores objetivos da sociedade na
busca de metas comuns. E a tentativa de dar-se efetividade
aos direitos fundamentais, esbarra em empecilhos políticos
e jurídicos.192 Em outras palavras, no que tange a divisão ou
classificação dos direitos fundamentais, esses, na Carta de
1988, classificam-se em direitos individuais, coletivos,
sociais, de nacionalidade e políticos. Direitos individuais
são aqueles que ensejam autonomia e independência
individual, já os classificados como direitos coletivos são
aqueles que reconhecem o cidadão como parte integrante
da sociedade. Outrossim, os direitos sociais são aqueles que
incidem na esfera da prestação por parte do Estado à
sociedade e nas relações culturais dos cidadão. Ademais os
direitos de nacionalidade são aqueles que identificam o
cidadão na sua qualidade de nacional de um país específico.
Por fim, os direitos políticos são aqueles que estipulam de
que maneira a população deve exercer a soberania popular.
Carl Schmitt, explica que é possível dividir ou
classificar os direitos fundamentais em: “direitos de
liberdade do indivíduo de forma isolada; direitos de
liberdade do indivíduo com relação a outros; direitos do
indivíduo com relação ao Estado, na qualidade de cidadão;
direitos do indivíduo a prestações do Estado”.193
Tradução livre de: LUÑO, Antonio Enrique Pérez Luño. Los
Derechos Fundamentales. Madrid: Editorial Tecnos, 2005.
191

MORAIS, José Luiz Bolzan de, e WULFING, Juliana. Fragmentos para
um discurso e uma prática concretista dos direitos humanos. Revista de
Direito Social, Porto Alegre: Editora Notadez, Ano 2, nº 05.
Coordenador: Wagner Balera, 2002. p.27.
192

SCHMITT, Carl. Teoría de la constitución. Disponível em:
<http://www.pdarchive.com/2012/04/ 16/libro-carl-schmitt-teoria-de-laconstituci-n/> p. 175. Acesso em: 20 nov. 2012.
193
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O mais importante é a divisão para fins de restar
configurado se direitos fundamentais são de defesa ou se
são de prestação, os primeiros representam os direitos
intrínsecos do ser humano, os segundos devem ser
efetivados pelo poder público.194 Chama atenção José
Joaquim Gomes Canotilho195 entre proteção e defesa:
O direito à proteção jurídica é o direito que qualquer
titular de um direito fundamental tem de exigir do
Estado que o ‘proteja’ perante agressões de outros
cidadãos; um direito fundamental de defesa é um direito
cujo conteúdo se traduz fundamentalmente em exigir
que o próprio Estado (poderes públicos) se abstenha de
intervenções coativas na esfera jurídica do particular.
Quer dizer: nos direitos à proteção estamos perante
direitos constitucionais que apontam para a necessidade
de o Estado conformar a ordem jurídica (ex.: tipificando
e punindo como crime as ofensas à vida ou protegendo
os cidadãos contra indústrias poluentes), de modo a
evitar a violação dos direitos dos particulares por parte
de outros sujeitos privados.196

Afirme-se que os direitos de defesa são os direitos
subjetivos das pessoas e que - devem ser assegurados pelo
Estado e não violados por Ele - são, portanto, os chamados
direitos negativos do Estado, exemplificativamente, direito
de ir, vir, estar, a livre manifestação de pensamento, a
VASCONCELOS, Marcos Cesar Santos. As decisões normativas na
jurisdição constitucional. Dissertação (Mestrado). Instituto Brasiliense de
Direito Público – IDP, Brasília, 2010. p.28-30.
194

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição e déficit
procedimental. In: Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra:
Coimbra Editora, 2004. p.76.
195

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição e déficit
procedimental. In: Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra:
Coimbra Editora, 2004. p.76.
196
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liberdade de crença, culto ou credo, o direito à propriedade,
a liberdade partidária e o direito de associação.
Afirme-se também que os direitos de prestação têm
de natureza programática, isto é, realizados por meio dos
programas do Estado. De exigir-se do Estado o seu
cumprimento. Consequentemente, os chamados direitos
positivos do Estado, exemplificativamente, direito à
educação, à saúde, à previdência, ao trabalho.
E essa obrigação imposta ao Estado, não admitepermite desculpas para a não efetivação-concretização, dos
direitos segundo Enrique Vázquez:
[...] a natureza programática de tais direitos não significa,
de forma alguma, uma desculpa para seu
descumprimento. Pelo contrário, a presença de
programas impõe deveres mais integrais e sistemáticos
aos Estados, obrigando-os a dar conta da coerência e
avanços progressivos de suas ações dirigidas à proteção
dos direitos indicados. [...] o art. 2º do Pacto
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais das Nações Unidas condiciona o cumprimento
destes direitos ao máximo de recursos disponíveis de
cada Estado. À primeira vista, pareceria ignorar-se que o
problema da disponibilidade de recursos de um Estado é
um dos temas centrais e forma parte do mesmo
conteúdo dos direitos econômicos. Não é correto supor
um nível dado de recursos disponíveis para desenvolver
os direitos econômicos, senão devem incluir-se como
parte da agenda os mecanismos para aumentar
progressivamente
esses
recursos
econômicos
disponíveis. Desta forma, o obstáculo da factibilidade se
converterá em outro dos objetivos a alcançar, próprio do
conteúdo dos direitos econômicos.197

Tradução livre de: VÁSQUEZ, Enrique. Hacia una concepción de los
derechos humanos. Revista do Instituto Interamericano de Derecho
Humanos, n. 5, enero/junio 1987. p.84.
197
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É antes, uma imposição de deveres, sem perder de
vista o plano econômico, quanto ao uso da máquina
pública e alocação de recursos-verbas é um erro afirmar
que somente há custos para o Estado na implementação
dos direitos de prestação (a exemplo da saúde) também há
custos para a implementação e execução dos direitos de
defesa (votar, por exemplo), ou seja, são tão onerosos
quanto à implementação de projetos sociais.198
Nesse passo, a conclusão da função dos direitos
fundamentais, ressaltado por Konrad Hesse, que está
associada à liberdade e a dignidade, ou seja:
devem criar e manter as condições elementares para
assegurar uma vida em liberdade e a dignidade humana.
Isso só se consegue quando a liberdade da vida em
sociedade resulta garantida em igual medida que a
VASCONCELOS, Marcos Cesar Santos. As decisões normativas na
jurisdição constitucional. Dissertação (Mestrado). Instituto Brasiliense de
Direito Público – IDP, Brasília, 2010. p.28-30. E mais, “O Estado, além de
ser responsável pelas atividades precípuas de educação, saúde e segurança
pública, por maior razão ainda é responsável quando estes direitos de
prestação se convertem de aspirações dos cidadãos em conteúdo específico
de programas dos governos federal, estadual ou municipal, implementados
nas leis orçamentárias. A proteção destes direitos se torna obrigatória e não
pode deixar de ser cumprida sob a alegação da contingência de
orçamento25 realizada pelo Poder Executivo. Isto porque os direitos de
prestação que constam no orçamento transformam a natureza
programática destes direitos em vinculativa, uma vez que deixam de ser
uma mera expectativa e passam a ser obrigatórios, por constarem nas leis
orçamentárias, disciplinadas na Constituição de 1988, no art. 165, I, II e III.
As leis orçamentárias de que se trata são: a) o plano plurianual, que contém
as diretrizes, metas e objetivos da Administração Pública, por, no mínimo,
um quadriênio; b) a lei de diretrizes orçamentárias, que antecede a
elaboração do orçamento anual, pois contém as metas e prioridades da
Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subseqüente, orientando a elaboração da lei orçamentária anual e
dispondo sobre as alterações na legislação tributária; e c) a lei orçamentária
anual, que prevê de forma estimada as receitas da Administração Pública,
assim como autoriza a realização das despesas”. p.33.
198
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liberdade
individual.
Ambas
se
encontram
inseparavelmente relacionadas. A liberdade do indivíduo
só se pode dar numa comunidade livre e vice-versa; essa
liberdade pressupõe seres humanos e cidadãos com
capacidade e vontade para decidir por si mesmos, sobre
seus
próprios
assuntos
e
para
colaborar
responsavelmente na vida da sociedade publicamente
constituída como comunidade.199

Atento a isso, o Supremo Tribunal Federal,
perfectibilizando e assegurando o direito à saúde, por
exemplo, tem decidido que o Estado é o responsável, com
vistas a propiciar a preservação do princípio da dignidade
humana.200
A dignidade da pessoa humana é esse espírito do
sistema201, é o estándare202, o verdadeiro mandado de
HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional:
Textos selecionados e traduzidos por Carlos dos Santos Almeida, Gilmar
Ferreira Mendes e Inocêncio Mártires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009.
p.33.
199

Adverte Ministro Nelson Jobim: “A implementação dos direitos de
prestação, muitas vezes, esbarra com o argumento dos administradores
públicos de falta de recursos orçamentários; entretanto, o Supremo
Tribunal Federal tem, reiteradamente, decidido que o Estado é o
responsável pelas atividades que lhes são precípuas, nos campos da
educação, da saúde e da segurança pública, cobertos, em si, em termos de
receita, pelos próprios impostos pagos pelos cidadãos. Assim o Estado teria
que atentar-se para o seu próprio objetivo, ou seja, proporcionar vida
gregária segura e com o mínimo de conforto suficiente a atender ao valor
maior atinente à preservação da dignidade do homem”. RE-AgR. N.
255.627-RS, rel. Min. Nelson Jobim, julgamento de 21.11.00, publicado no
DJ
em
23.2.01.”
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/sta175.pdf
>. Acesso 15 nov. 2012.
200

Para Norberto Bobbio: princípios são “aqueles que se podem tirar por
abstração de normas específicas ou pelo menos não muito gerais: são
princípios, ou normas generalíssimas, formuladas pelo intérprete, que busca
colher, comparando normas aparentemente diversas entre si, aquilo a que
comumente se chama o espírito do sistema”. BOBBIO, Norberto. Teoria
201
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otimização,203 Então, universal, incondicional, inerente ao
ser humano.

do Ordenamento Jurídico. 6. ed. Apresentação Tercio Sampaio Ferraz
Junior. Brasilia: Unb, 1995. p.159.
Para Ronald Dworkin, os princípios de forma genérica, são “todo el
conjunto de los estándares que no son normas”. Assim, estabelece uma
distinção lógica entre os princípios jurídicos e as normas jurídicas: “Ambos
conjuntos de estándares apuntan a decisiones particulares referentes a la
obligación jurídica en determinadas circunstâncias, pero difieren en el
carácter de la orientacion que dan. Las normas son aplicables a la manera
de disyuntiva.[...] distincion lógica entre normas y princípios aparece com
más claridad cuando consideramos aquellos princípios que ni siquiera
parecen normas ”. DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Trad.
Marta Guastavino. Barcelona: Ed. Ariel, 1995. p.72-74-77.
202

Para Robert Alexy, em seu “Conceito e Validade do Direito”, os
“principios son mandatos de optimización. En tanto tales, son normas que
ordenam que algo se realice en la mayor medida posible según las
posibilidades fácticas y jurídica, esto significa que pueden ser realizados en
diferente grado y que la medida de su realización depende no sólo de las
posibilidades fácticas sino também jurídicas”. ALEXY, Robert . El
concepto y la validez del derecho, tradução: Jorge M. Senã. 2 edición.
Colección: estudios alemanes, Barcelona: Gedisa editorial, 1997. p.75-185.
203
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3
Dignidade da Pessoa
Humana
3.1 Noções da Dignidade da pessoa humana
Cabe incialmente fazer referência, a origem da
palavra persona, que vem do verbo personare204 com uma
diferenciação objetiva do individual e do social,205 ligada ao
vocábulo grego prosopon, que remete ao uso da máscara pelo
ator no clássico teatro, a fim de representar ou
Persona = "ressoar, e primitivamente significava "a máscara com que
os antigos atores cobriam o rosto [...]. Da máscara passou a palavra –
'personare' – ao caráter representado pelo ator, depois ao papel que cada
um representa na grande cena do mundo; e finalmente à significação
técnica, que lhe dão os jurisconsultos". LIMA, Rui Cirne. Conceito de
pessoa jurídica. [S.l.: s.n., 1910?]. Separata d' Estudos. [s/editora], [s/d].
p.9.
204

Ver também: BÜHRING, Marcia Andrea. Responsabilidade Civil
Extracontratual do Estado. São Paulo: Thomson-IOB, 2004. p.59.
205
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desempenhar determinado papel.206 (É o que tem feito o
poder público, o Estado, o SUS, a coletividade, utilizando a
máscara para representar e desempenhar seu papel, no trato
as questões relativas à saúde).
Esse conceito antigo de pessoa sofreu, com o passar
dos anos, uma profunda inflexão na Modernidade e o
entender acerca da dignidade é decorrente da noção de
pessoa,207 pois a dignidade é um valor, uma referência, é a
matriz, o fundamento, que identifica, qualifica e caracteriza
o ser humano, enquanto ser humano.
A origem e evolução histórica da dignidade da
pessoa humana têm origem religiosa, da bíblia,208 porém
SINGER, Peter. Ética Prática. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
p.97.
206

Nesse sentido: “Desvinculando-se se da necessidade de assumir papéis
sociais e passando por uma remodelação na qual se tornou determinante,
para sua caracterização, a singularidade individual da natureza concreta do
ser humano, o entendimento acerca da dignidade humana, como ideia
correlata ou decorrente, tornou-se dependente da noção de pessoa que se
assuma[...]”.BRAGATO, Fernanda Frizzo. A definição de pessoa e de
dignidade humana e suas implicações práticas. Direitos Fundamentais &
Justiça. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Programa
de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado. nº 13 (out./dez. 2010). Porto
Alegre: HS Editora, 2010. p.89.
207

Aduz: “[...] tem origem religiosa, bíblica: o homem feito à imagem e
semelhança de Deus. Com o Iluminismo e a centralidade do homem, ela
migra para a filosofia, tendo por fundamento a razão, a capacidade de
valoração moral e autodeterminação do indivíduo. Ao longo do século XX,
ela se torna um objetivo político, um fim a ser buscado pelo Estado e pela
sociedade. Após a 2ª. Guerra Mundial, a ideia de dignidade da pessoa
humana migra paulatinamente para o mundo jurídico, em razão de dois
movimentos. O primeiro foi o surgimento de uma cultura pós positivista,
que reaproximou o Direito da filosofia moral e da filosofia política,
atenuando a separação radical imposta pelo positivismo normativista. O
segundo consistiu na inclusão da dignidade da pessoa humana em
diferentes documentos internacionais e Constituições de Estados
democráticos. Convertida em um conceito jurídico, a dificuldade presente
está em dar a ela um conteúdo mínimo, que a torne uma categoria
operacional e útil, tanto na prática doméstica de cada país quanto no
208
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contemporaneamente está fragilizado, seja pela utilização
trivializada, “envolto em universalismos e igualitarismos”,
seja pelo essencialismo, “neo-humanismos saudosistas”
com a reprodução de discursos “opressores de outrora”.209
Mas a ideia de dignidade da pessoa humana é uma
construção de longa data na cultura ocidental,210 cuja
discurso transnacional”. E mais: “A despeito de sua relativa proeminência
na história das ideias, foi somente no final da segunda década do século XX
que a dignidade humana passou a figurar em documentos jurídicos, a
começar pelas Constituições do México (1917) e da Alemanha de Weimar
(1919). Antes de viver sua apoteose como símbolo humanista, esteve
presente em textos com pouco pedigree democrático, como o Projeto de
Constituição do Marechal Pétain (1940), na França, durante o período de
colaboração com os nazistas, e em Lei Constitucional decretada por
Francisco Franco (1945), durante a longa ditadura espanhola. Após a
Segunda Guerra Mundial, a dignidade humana foi incorporada aos
principais documentos internacionais, como a Carta da ONU (1945), a
Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) e inúmeros outros
tratados e pactos internacionais, passando a desempenhar um papel central
no discurso sobre direitos humanos. Mais recentemente, recebeu especial
destaque na Carta Europeia de Direitos Fundamentais, de 2000, e no
Projeto de Constituição Europeia, de 2004”. BARROSO, Luíz Roberto. A
Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional
Contemporâneo: Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de
Aplicação. Versão provisória para debate público. Mimeografado,
dezembro de 2010.
PEREIRA, Gustavo Oliveira de Lima. A pátria dos sem pátria:
Direitos Humanos & alteridade. Porto Alegre: Ed. Uniritter, 2011. p.83-84.
209

Refere: “A noção não está ausente do pensamento grego, pois se
manifesta na concepção cosmológica de responsabilidade ética dos
estóicos, e ganha profundo alento com o desenvolvimento do pensamento
cristão, especialmente considerada a cultura da igualdade de todos perante a
criação. Mas, são os modernos que darão uma configuração mais precisa
para o tema. A questão da dignidade da pessoa humana é declarada
presente nos debates modernos com o Oratio de Hminis Dignitate do século
XV [...]”. BITTAR, Eduardo C. B. Ética, Cidadania e Constituição: O
direito à dignidade e a condição humana. Disponível em:
<http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-08/RBDC-08-125Eduardo_Bittar.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2013.
210
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Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948
reconheceu a dignidade a todos indistintamente, pois
“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”; Artigo 1º “Todas as pessoas
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas
de razão e consciência e devem agir em relação umas às
outras com espírito de fraternidade”, ou seja, todos são
iguais em dignidade, pois a dignidade da pessoa está
vinculada à condição humana de cada ser enquanto
indivíduo, assim como a dimensão comunitária social de
todas as pessoas, justamente por socializarem (conviverem)
na coletividade.211
E que serve de fundamento a todos os outros
direitos, e tem inclusive uma dupla dimensão, uma negativa,
de não ofender a dignidade e outra prestacional, no sentido
de promovê-la.212 Essa dupla dimensão diz respeito, por um
lado, tanto na “expressão da autonomia da pessoa humana
(vinculada à ideia de autodeterminação no que diz com as
decisões essenciais a respeito da própria existência)”, e diz
respeito também, por outro lado, à “necessidade de sua
SARLET, Ingo Wolfgang (org). Dimensões da Dignidade: ensaios de
filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009. p.23-24.
211

Referem Luiz Esdon Fachin e Carlos E. p.Ruzyk: “O princípio da
garantia da dignidade da pessoa humana, fundamento de todos os demais,
também possui dupla dimensão, negativa e prestacional: negativa no
sentido de que o Estado e os particulares têm o dever de se eximirem de
ofensas à dignidade, em uma ordem de ideias protetiva; prestacional, na
medida que há o dever de promoção da dignidade da pessoa. Ambas as
dimensões se dirigem tanto às relações entre Estado e cidadãos quanto nas
relações interprivadas”. FACHIN, Luiz Edson; RUZYK, Carlos Eduardo
Pianovski. Direitos Fundamentais, dignidade da pessoa humana e o novo
Código Civil: uma análise crítica. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org).
Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2003. p.98.
212

Marcia Andrea Bühring

111

proteção (assistência) por parte da comunidade e do
Estado, especialmente quando fragilizada ou até mesmo principalmente - quando ausente à capacidade de
autodeterminação”.213
Possui, ainda, um substrato axiológico e conteúdo
normativo,214 é valor que atrai a realização dos direitos, “é
dignificar o homem, é ela que se revela como o seu valor
supremo, o valor que a dimensiona e humaniza”. E, no que
tange à proteção dos direitos fundamentais, “não há que ter
limites”.215 A dignidade da pessoa humana na Constituição
SARLET, Ingo Wolfgang (org). Dimensões da Dignidade: ensaios de
filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009. p.30-31.
213

Destaca Maria Celina Bodin de Moraes: “O princípio constitucional visa
a garantir o respeito e a proteção da dignidade humana não apenas no
sentido de assegurar um tratamento humano e não degradante, e tampouco
conduz ao mero oferecimento de garantias à integridade física do ser
humano. Dado o caráter normativo dos princípios constitucionais,
princípios que contêm os valores ético-jurídicos fornecidos pela
democracia, isto vem a significar a completa transformação do direito civil,
de um direito que não mais encontra nos valores individualistas de outrora
o seu fundamento axiológico”. MORAES, Maria Celina Bodin de.
Conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo
normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org). Constituição, Direitos
Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2003. p.116.
214

Apenas a titulo de curiosidade: Maria Celina Moraes ainda refere p. 147:
“Albert Einstein foi o primeiro a identificar a relatividade de todas as
coisas: do movimento, da distância, da massa, do espaço, do tempo. Mas
ele tinha em mente um valor geral e absoluto, em relação ao qual valorava a
relatividade: a constância, no vácuo, da velocidade da luz. Seria o caso, creio
eu, de usar esta analogia, para expressar que também no Direito, hoje, tudo
se tornou relativo, ponderável, em relação, porém, ao único princípio capaz
de dar harmonia, equilíbrio e proporção ao ordenamento jurídico de nosso
tempo: a dignidade da pessoa humana, onde quer que ela, ponderados
os interesses contrapostos, se encontre”.
SILVA, José Afonso da. Interpretação Constitucional. I Seminário de
Direito Constitucional Administrativo de 30 de maio a 03 de junho de
2005. Tribunal de Contas de São Paulo. Disponível em:
215
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Federal de 1988, aparece de forma concomitante como
fundamento da República e como fim da Ordem
Econômica e Financeira que está representado nas
diferentes Constituições de diferentes países.216
<http://www.tcm.sp.gov.br/legislacao/doutrina/> Acesso em: 21 jun.
2011.
Peter Haberle, traz curiosamente nas Constituições de diferentes países,
como o termo dignidade aparece ou no Preâmbulo ou artigos como
fundamento:
216

1) Em 1917, na Constituição do México, houve a primeira referência
constitucional à dignidade da pessoa humana, onde esse estava dentre os
valores que deveriam nortear o sistema educacional daquele país.
2) Alemanha: (23/05/1949); Artigo 1º da Lei Fundamental atual, que
postula o respeito aos direitos humanos: “A dignidade da pessoa humana é
inviolável. Toda autoridade pública terá o dever de respeitá-la e protegê-la”.
3) Itália: (27/12/1947) Art. 3º); “Todos os cidadãos têm a mesma
dignidade e são iguais perante a lei”.
4) Portugal: (25/04/1976 e revisão de 1989) Em 1976, a Constituição de
Portugal, com as sucessivas reformas de 1982 e 1989, conceitua por sua vez
em seu artigo 1º como “uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa
humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e
solidária”.
5) Espanha: (1978) A Constituição da Espanha, em seu artigo 10.1 “a
dignidade da pessoa, os direitos invioláveis que lhe são inerentes, o livre desenvolvimento da
personalidade, o respeito à lei e aos direitos dos demais são fundamentos da
ordem política e da paz social”. Tradução livre: (Articulo 10.1 “La dignidad
de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los
demás son fundamento del ordem político y de la paz social.")
6) França: “Na França, o princípio da dignidade da pessoa humana não se
encontra explícito no texto constitucional de 1958, apesar da sua tradição
em proteger os direitos individuais, tendo sido objeto de criação
hermenêutica do Conselho Constitucional, que lhe conferiu caráter de
princípio implícito”.
7) Em 1994, na Bélgica, - revisão constitucional. Artigo 23 que “cada um tem
o direito de levar uma vida de acordo com a dignidade da pessoa humana”.
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Conforme aduz Eros Grau sobre a concomitância:
Tal significa, por um lado, que o Brasil - República
Federativa do Brasil - define-se como entidade política
constitucionalmente organizada, tal como a constitui o
texto de 1988, enquanto assegurada, ao lado da
soberania, da cidadania, dos valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa e do pluralismo político, a dignidade da
pessoa humana. Por outro lado, significa que a ordem
econômica mencionada pelo art. 170, caput do texto
constitucional, - isto é, mundo do ser, relações
econômicas ou atividade econômica (em sentido amplo)
deve ser dinamizada tendo em vista a promoção da
existência digna de que todos devem gozar.217

8) Constituição da República da Croácia - 1990; Preâmbulo da Constituição
da Bulgária, Constituição da Romênia, Lei Constitucional da República da
Letônia, Constituição da República da Eslovênia – 1991; Constituição da
República da Estônia, Constituição da República da Lituânia, Constituição
da República da Eslováquia, Preâmbulo da Constituição da República
Tcheca – 1992; e, Constituição da Federação da Rússia – 1993.
Mencionam, ainda, a dignidade da pessoa humana, as Constituições da
Irlanda, Índia, Peru e Venezuela, todas em seu preâmbulo, e da Grécia
(artigo 2º), Cabo Verde (artigo 1º), China (artigo 38), Colômbia (artigo 1º),
Cuba (artigo 8º), Peru (artigo 4º), Bolívia (artigo 6º II), Chile (artigo 1º),
Guatemala (artigo 4º) e Namíbia (preâmbulo e artigo 8º). Constituição da
Rússia de 1993, rompendo com a tradição das anteriores Constituições da
União Soviética, passou a prever expressamente, em seu artigo 12-, que “a
dignidade da pessoa humana é protegida pelo Estado. Nada pode justificar seu
abatimento”. Ver: HÄBERLE, Peter. A dignidade humana como
fundamento da comunidade estatal. Trad. De. Ingo Wolfgang Sarlet e
Pedro S.M. Aleixo In: Dimensões da Dignidade: ensaios de filosofia do
direito e direito constitucional. Org. Ingo Wolfgang Sarlet. 2. ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p.46-47.
E mais: “A dignidade da pessoa humana comparece, assim, na Constituição
de 1988, duplamente: no art. 1º como princípio político constitucionalmente
conformador (Canotilho); no art. 170, caput, como princípio constitucional
impositivo (Canotilho) ou diretriz (Dworkin) – ou ainda, direi eu, como normaobjetivo.” GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição
de 1988. (Interpretação e Crítica) 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p.196.
217
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O horror (nazista) vivenciado outrora, fez com que
a dignidade da pessoa humana se tornasse um postulado
das Constituições,218 também no Brasil, enquanto
fundamento. Assim sendo, o principal direito fundamental
constitucionalmente garantido, considerando o “primeiro
fundamento de todo o sistema constitucional posto e o
último arcabouço da guarida dos direitos individuais”.219
No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da
dignidade da pessoa humana só obteve lugar de destaque com
a Constituição Federal de 1988, que logo em seu artigo 1°,
dispõe: “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
fundamento”, inciso III - a dignidade da pessoa humana.

Art. 170 CF/88 – “A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do
consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de
seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades
regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento
favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei.
SEELMANN, Kurt. Pessoa e dignidade da pessoa humana na filosofia
de HEGEL. Trad. De Rita Dostal Zanini. In: Dimensões da Dignidade:
ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. Org. Ingo
Wolfgang Sarlet. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p.107.
218

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Principio da Dignidade da Pessoa
Humana. São Paulo: Ed. Saraiva, 2002. p.45.
219
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Portanto, a pessoa é um bem, e a dignidade a
valoração desse bem,220 assim também a dignidade da
pessoa humana, que nasce com ela, é inata, inerente,221
concedendo unidade aos direitos e garantias fundamentais,
à vista disso, inerente às personalidades humanas, além de
valor espiritual e moral.222

Aduz: “É preciso, pois, aprofundar o conceito de dignidade da pessoa
humana. A pessoa é um bem, e a dignidade, o seu valor. O direito do
século XXI não se contenta com os conceitos axiológicos formais, que
podem ser usados retoricamente para qualquer tese. Mal o século XX se
livrou do vazio do ‘bando dos quatros’ – os quatro conceitos jurídicos
indeterminados: função social, ordem pública, boa-fé, interesse público –
preenchendo-os, pela lei, doutrina e jurisprudência, com alguma diretriz
material, surge agora, no século XXI, problema idêntico com a expressão
‘dignidade da pessoa humana’” AZEVEDO, Antônio Junqueira.
Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. Revista dos
Tribunais, São Paulo, v. 91, n. 797, mar./2002. p.11-26.
220

Aduz Rizzatto Nunes: "É ela, a dignidade, o primeiro fundamento de
todo o sistema constitucional posto e o último arcabouço da guarida dos
direitos individuais... [...] Dignidade é um conceito que foi elaborado no
decorrer da história e chega ao início do século XXI repleta de si mesma
como valor supremo, construído pela razão jurídica. ‘A dignidade nasce
com a pessoa. É lhe inata. Inerente à sua essência’” NUNES, Luiz Antonio
Rizzatto. Principio da Dignidade da Pessoa Humana. São Paulo: Ed.
Saraiva, 2002. p.49.
221

Bem refere Alexandre de Moraes: “A dignidade da pessoa humana
concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às
personalidades humanas. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das
concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade
individual. A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da
própria 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”. MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 13. ed. São
Paulo: Atlas, 2003. p.75.
222
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A Carta Magna de 1988, foi a primeira que realmente
tratou da dignidade como fundamento da República, é a
primeira Carta que teve a intenção de promover a
dignidade,223 e que vem respaldado também na Carta dos
direitos fundamentais da União Europeia de 2000, em seu
artigo 1º refere: “A dignidade do ser humano é inviolável.
Deve ser respeitada e protegida”.224 Por tudo isso, foi eleito
princípio universal.
O grande referencial teórico da modernidade, sem
dúvida é Immanuel Kant, cuja concepção de dignidade
merece atenção, vez que, com a sua fundamentação da
metafísica dos costumes, na qual os princípios morais
devem ser valorizados para que possam assumir papel de
“leis universais”.225 Sem dúvida houve por parte de
“Apesar de referência ao tema da dignidade da pessoa humana – ainda
que de modo incipiente e num outro contexto – nas Constituições
brasileiras de 1934, 1946 e de 1967, a primeira Constituição a tratar do
princípio da dignidade da pessoa humana, enquanto fundamento da
República e do Estado Democrático de Direito em que ele se constitui, foi
a de 1988. Assim, temos que ao dar ao princípio esta formulação a
Constituição brasileira de 1988 avançou significativamente rumo à sua
plena normatividade jurídica. Além disso, a Constituição de 1988 ao
instituir um amplo sistema de direitos e garantias fundamentais, buscou não
só preservar, mas, acima de tudo, promover a dignidade da pessoa
humana”. MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da pessoa
humana: princípio constitucional fundamental. Curitiba, PR: Juruá, 2003.
p.123.
223

CARTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO
EUROPEIA.
Disponível
em:
<http://www.
europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2011.
224

Aduz: “[...] o imperativo universal do dever poderia também exprimir-se
da seguinte forma: age como se a máxima da tua ação devesse se tornar,
pela tua vontade, lei universal da natureza. [...] Uma pessoa que, por uma
série de adversidades, chegou ao desespero e sente desapego à vida, mas
está ainda bastante em posse da razão para indagar a si mesma se não será
talvez contrário ao dever para consigo atentar contra a própria vida.
Procuremos, agora, saber se a máxima de sua ação se poderia tornar em lei
universal da natureza. A sua máxima, contudo, é a seguinte: por amor de
mim mesmo admito um princípio, o de poder abreviar a minha vida, caso
225
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Immanuel Kant uma valorização da vida humana, tendo
considerado o ser humano “como fim sem si mesmo, e
jamais como instrumento de submissão a outrem”, advertese que para tanto, os princípios que são morais não
poderem servir “como leis universais”226, pois o ser
humano227 possui um fim em si mesmo,228 pois não se pode

esta, prolongando-se, me ameace mais com desgraças do que me prometa
alegrias. Trata-se agora de saber se tal princípio do amor de si mesmo pode
se tornar lei universal da natureza. Mas logo, se vê que uma natureza cuja
lei fosse destruir a vida em virtude do mesmo sentimento cuja
determinação é suscitar sua conservação se contradiria a si mesma e não
existiria como natureza”. KANT, Immanuel. Fundamentação da
metafísica dos costumes e outros escritos. tradução de Leopoldo
Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2004. p.52.
Imperativo categórico da ética kantiana, “Age apenas segundo uma
máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei
universal”. KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos
costumes e outros escritos. tradução de Leopoldo Holzbach. São Paulo:
Martin Claret, 2004. p.52.
226

Refere: “[...] supondo que haja alguma coisa cuja existência em si mesma
tenha um valor absoluto e que, como fim em si mesma, possa ser o
fundamento de determinadas leis, nessa coisa, e somente nela, é que estará
o fundamento de um possível imperativo categórico, quer dizer, de uma lei
prática. Agora eu afirmo: o homem – e, de uma maneira geral, todo o ser
racional – existe como fim em si mesmo, e não apenas como meio para uso
arbitrário desta ou daquela vontade. Em todas as suas ações, pelo contrário,
tanto nas direcionadas a ele mesmo como nas que o são a outros seres
racionais, deve ser ele sempre considerado simultaneamente como fim”.
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e
outros escritos. tradução de Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin
Claret, 2004. p.58.
227

O imperativo prático: "age de tal maneira que possas usar a
humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro,
sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio".
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e
outros escritos. tradução de Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin
Claret, 2004. p.59.
228

118

Direitos Humanos e Fundamentais: Volume 1

“dispor do homem em minha pessoa para o mutilar,
degradar ou matar”.229
Ou seja, adverte novamente para a ideia de lei
universal, e não como meio, mas um fim, em si mesmo,
pois “todos os seres racionais estão submetidos a essa lei
que ordena que cada um deles jamais se trate a si mesmo ou
aos outros simplesmente como meios, mas sempre
simultaneamente como fins em si”.230 Esse princípio
universal é a dignidade da pessoa humana.
Sobre essa formulação - do homem como fim em si
mesmo - merece destaque o seguinte questionamento: “o
que significa tratar a pessoa simultaneamente como fim e o
que significaria tratá-la como mero meio?” Responde
Thadeu Weber, é uma questão de consentimento,231 pois
“tratar a humanidade na sua pessoa como fim implica tratar
o ser humano ou os seres racionais como fins”. Melhor
dizendo a “humanidade implica distintas capacidades,
como a der agir por meio de princípios incondicionais; a de
exercer a liberdade; e de agir de modo não imediato; a de
entender o mundo”.232 E esse princípio incondicional é a
dignidade da pessoa humana.
Todavia, a melhor passagem da obra de Immanuel
Kant, se dá quando apresenta um “conceito de dignidade”
quando adverte que no “reino dos fins tudo tem um preço
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e
outros escritos. tradução de Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin
Claret, 2004. p.60.
229

KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e
outros escritos. tradução de Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin
Claret, 2004. p.64.
230

WEBER, Thadeu. Autonomia e dignidade da pessoa humana em Kant.
Revista de Direitos Fundamentais & Justiça, Porto Alegre,. Hs
Editora, nº 9 out./dez. 2009. p.236.
231

WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia Política: Hegel e o Formalismo
Kantiano. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009. p.55.
232
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ou uma dignidade”, entende-se: se tem preço, pode ter
equivalência, se não tem preço, tem um valor moral
interno: a dignidade, pois, não é instrumento, é fim em si
mesmo. Veja-se:
No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma
dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser
substituída por algo equivalente; por outro lado, a coisa
que se acha acima de todo preço, e por isso não admite
qualquer equivalência, compreende uma dignidade. [...] o
que se faz condição para alguma coisa que seja fim em si
mesma, isso não tem simplesmente valor relativo ou
preço, mas um valor interno, e isso quer dizer,
dignidade. Ora, a moralidade é a única condição que
pode fazer de um ser racional um fim em si mesmo, pois
só por ela lhe é possível ser membro legislador do reino
dos fins. Por isso, a moralidade e a humanidade
enquanto capaz de moralidade são as únicas coisas
providas de dignidade.233 (grifou-se)

Por outro lado, a autonomia é o fundamento do
conceito de dignidade humana, de Immanuel Kant,234 e
mesmo o ser humano como “legislador universal” não
deixa de se submeter a ela235, ou seja, a dignidade da pessoa
humana como abordada por Immanuel Kant, representa a
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e
outros escritos. tradução de Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin
Claret, 2004. p.65.
233

“autonomia é, pois, o fundamento da dignidade da natureza humana e
de toda a natureza racional”. KANT, Immanuel. Fundamentação da
metafísica dos costumes e outros escritos. tradução de Leopoldo
Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2004. p.66.
234

“[...] toda a dignidade da humanidade consiste precisamente nessa
capacidade de ser legislador universal, se bem que sob a condição de estar
ao mesmo tempo submetido a essa mesma legislação”. KANT, Immanuel.
Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos.
tradução de Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2004. p.70.
235
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“autonomia do ente racional” para que pudessem ser
formulados “princípios morais universais”, isso se deve ao
fato do ser humano, não ter preço, pois - fim em si mesmo
- e não instrumento.
Nesse sentido, autonomia refere Norberto Bobbio,
“se entende a faculdade de dar a si mesmo, é certo que a
vontade moral é por excelência uma vontade autônoma”.236
E, de acordo com Perez Luño,
a dignidade da pessoa humana constitui não apenas a
garantia negativa de que a pessoa não será objeto de
ofensas ou humilhações, mas implica também, num
sentido positivo, o pleno desenvolvimento da
personalidade de cada indivíduo.237

Traz-se esse importante princípio para um contexto
mais atual, importante destacar que a advertência feita por
Ingo Wolfgang Sarlet, que enfatiza a importância de
Immanuel Kant, que completou o processo de
secularização da dignidade
Construindo sua concepção a partir da natureza racional
do ser humano, Kant sinala que a autonomia da
vontade, entendida como a faculdade de determinar a si
mesmo e agir em conformidade com a representação de
certas leis, é um atributo apenas encontrado nos seres
racionais, constituindo-se no fundamento da dignidade
da natureza humana. [...] segundo Kant, [...] a qualidade
peculiar e insubstituível da pessoa humana, ‘no reino dos
fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade’. Quando
uma coisa tem um preço, pode pôr-se em vez dela
BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no pensamento de Emanuel
Kant. Trad. de Alfredo Fait. Brasília: Editora Universidade de Brasília,
1997. p.62.
236

Tradução livre de: LUÑO, Antonio Enrique Pérez Luño. Derechos
Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 5. ed. Madrid: Tecnos,
1995. p.318.
237
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qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa
está acima de todo o preço, e portanto não permite
equivalente, então tem ela dignidade.238

E mais, afirma Ingo Wolfgang Sarlet, que é no
pensamento de Immanuel Kant “que a doutrina jurídica
mais expressiva - nacional e alienígena - ainda hoje parece
estar identificando as bases de uma fundamentação e, de
certa forma, de uma conceituação da dignidade da pessoa
humana”, 239 ou simplesmente dignidade humana.240
Só que questiona até que ponto tal concepção, pode
ser adotada sem que haja reservas ou adequações frente a
atual evolução social e econômica,241 por lógico, necessita a
concepção Kantiana da dignidade e de adequações, pois
vive-se em outro momento histórico, diferente de quando
adotada tal concepção, mas ainda assim, resgata enquanto
valor - a dignidade. Uma vez que, a concepção Kantiana,
não pode permanecer no sentido “de que a dignidade da
pessoa humana, esta (pessoa) considerada como fim, e não
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos
fundamentais na Constituição Federal de 1988. 7. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2009. p.35-36.
238

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos
fundamentais na Constituição Federal de 1988. 7. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2009. p.35-36.
239

Traça Ingo Wolfgang Sarlet importante diferenciação entre a dignidade
humana e dignidade da pessoa humana, veja-se: “É também nessa
perspectiva que há, de fato, como traçar uma distinção ente a dignidade
humana (aqui no sentido da dignidade reconhecida a todos os seres
humanos, independentemente de sua condição pessoal, concreta) e
dignidade da pessoa humana, concretamente considerada, no contexto de
seu desenvolvimento social e moral”. SARLET, Ingo Wolfgang (org).
Dimensões da Dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito
constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p.28.
240

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos
fundamentais na Constituição Federal de 1988. 7. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2009. p.38.
241
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como meio, repudia (veja-se repudia) toda e qualquer
espécie de coisificação e instrumentalização do ser
humano”.242 243
Com propriedade, adverte Elida Séguim, que a
dignidade representa “a mola propulsora da intangibilidade
da vida humana”.
O homem deve ser respeitado em sua dignidade, em seu
valor de fim e não de meio, pois a dignidade da pessoa
humana, que, como consectário, impõe a elevação do ser
humano ao centro de todo o sistema jurídico, no sentido
de que as normas são feitas para a pessoa e sua
realização existencial. Nossa Carta Magna elevou a tutela
e promoção da pessoa humana a um valor máximo do
ordenamento, estatuindo que a dignidade do homem é
inviolável, sendo mola propulsora da intangibilidade da
vida humana [..].244

Por outro lado, Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
aborda o conceito de dignidade, também inspirado em Kant,
mas que avançou. Inclusive se afirma, ele afasta-se de Kant,
pois viu o processo histórico como o “processo de

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos
fundamentais na Constituição Federal de 1988. 7. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2009. p.40.
242

Para Günther Dürig, citado por Ingo Sarlet, a dignidade da pessoa
humana “pode ser considerada atingida sempre que a pessoa concreta for
rebaixada a objeto, a mero instrumento, tratada como uma coisa, ou seja,
sempre que a pessoa for descaracterizada e desconsiderada como sujeito de
direitos”. DÜRIG, Günter. Der Grundsatz der Menschnwürde. In: AÖR,
n° 81, 1956. p.127. apud SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa
Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988.
2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p.59.
243

SÉGUIN, Elida. Biodireito. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2005. p.50.
244
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concretização ou realização de Idéia da liberdade”.245 E trouxe
também a eticidade, ou seja, moralidade objetiva, como o
nível da “mediação social da liberdade”. A pessoa e sua
dignidade na filosofia de Hegel,246 trazem novos aspectos.247 E
conclui Kurt Sellmann:
Só se consegue enquadrar Hegel com dificuldade na
tríade da ‘teoria da prestação’, ‘teoria da dádiva’ e ‘teoria
do reconhecimento’ da dignidade da pessoa humana.
Sua concepção de dignidade da pessoa humana deixa-se
compreender, mais provavelmente, como uma diretriz
WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia Política: Hegel e o Formalismo
Kantiano. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009. p.63ss.
245

Adverte Kurt Seelmann: "No que diz respeito, em primeiro lugar, ao
reconhecimento como pessoa e como sujeito na Filosofia do Direito,
Hegel apanha inteiramente elementos da compreensão kantiana, porém
classifica-os de forma diferente e complementa-os. Objeto do dever de
respeito é, para Hegel, por um lado, a auto-referência, igual em todos, do
ser idêntico, também para além do tempo, assim, como, por outro lado, a
própria referência à subjetividade, desde que diferenciada”. SEELMANN,
Kurt. Pessoa e dignidade da pessoa humana na filosofia de HEGEL. Trad.
De Rita Dostal Zanini. In: Dimensões da Dignidade: ensaios de
filosofia do direito e direito constitucional. Org. Ingo Wolfgang Sarlet.
2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p.112.
246

E mais: “Podem ser encontrados, em Hegel, novos aspectos recolhidos
da dignidade da pessoa humana, quais sejam, a dignidade a pessoa humana
como um ordenar-se na natureza, ou a dignidade da pessoa humana como
o respeito à contingência humana? Em verdade, apenas indiretamente. O
conceito hegeliano de dignidade da pessoa humana tem algo a ver, na seara
da Filosofia da Religião, com o auto-ordenar-se, todavia não diretamente na
natureza ou na contingência, mas na interação feita sob a retirada de
intransigências da subjetividade particular. No sentido de uma limitação da
determinação sempre particular isso também pode conduzir a um deixar
valer a natureza e a contingência, mas muito pouco no sentido daquela
falácia naturalista[...]” SEELMANN, Kurt. Pessoa e dignidade da pessoa
humana na filosofia de HEGEL. Trad. De Rita Dostal Zanini. In:
Dimensões da Dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito
constitucional. Org. Ingo Wolfgang Sarlet. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009. p.117.
247
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no sentido da proteção da possibilitação de realizar
prestações - e não como uma compensação por tais
prestações. O reconhecimento recíproco é o
fundamento da dignidade e, ao mesmo tempo, a
consequência da opção por um estado juridicamente
ordenado. A problemática da proteção e, com isso, a
dimensão jurídica no terceiro plano, aquele da dignidade
em sentido enfático, não chegou a ter um significado em
Hegel.248

Para Georg Wilhelm Friedrich Hegel, “a
possibilidade de dar-se a si próprio a lei implica a mediação
das vontades dos outros; busca-se o universal através da
mediação”.249 Sendo que o próprio Hegel mostra um
caminho:
Com efeito, a natureza da humanidade consiste em
esforçar-se por alcançar um acordo com os outros, e sua
existência reside somente na instituição da comunidade
das consciências. O anti-humano, o animal, consiste em
permanecer no sentimento e em não poder comunicarse senão por meio do sentimento.250

Inclusive, aponta uma dignidade por si e à dignidade
em si, (noções de Hegel), para uma evolução para uma

SEELMANN, Kurt. Pessoa e dignidade da pessoa humana na filosofia
de HEGEL. Trad. De Rita Dostal Zanini. In: Dimensões da Dignidade:
ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. Org. Ingo Wolfgang
Sarlet. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p.118.
248

WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia Política: Hegel e o Formalismo
Kantiano. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009. p.79.
249

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito;
Estética: a Idéia e o Ideal; Estética: o Belo Artístico e o Ideal; Introdução à
História da Filosofia. Traduções de Henrique Cláudio de Lima Vaz,
Orlando Vitorino, Antônio Pinto de Carvalho. São Paulo: Abril Cultural,
1980 (Os pensadores).
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dignidade “para nós”, comenta Béatrice Maurer, ou seja,
um consenso social.251
Merece destaque também, os diferentes sentidos
que são apresentados para a dignidade, segundo Ronald
Dworkin, a ideia de que “as pessoas têm o direito de não
navegar na indignidade, não deve ser tratada em suas
culturas e nas comunidades é visto como um sinal de falta
de respeito.” Ademais, “toda sociedade civilizada tem
normas e convenções que definem esse tipo de indignidade,
e que diferem de lugar para lugar e de tempos em
tempos”,252ou ainda, vinculada a indignidade, momento do
Traz:“A consciência só alcança o conhecimento absoluto quando as
noções para si e em si coincidem. Ela apenas o alcançará após um longo
percurso que é a fenomenologia do espírito.[...] A dignidade pra si é a
concepção que se faz da dignidade. Essa concepção pessoal da dignidade
para si é condicionada pela educação, pelo contexto social, pela imagem
que os outros fazem de si, etc. Ela é perfeitamente capaz de progredir. Para
chegar, no entanto, a uma concepção de dignidade mais próxima da
verdade, o indivíduo deve aceitar questioná-la permanentemente, fazendo-a
evoluir até a ‘dignidade para nós’ e tentar fazer com que ela evolua rumo ao
em si. Hegel incluía nesse ‘para nós’, sempre por ocasião de sua reflexão
sobre a consciência, a comunidade dos filósofos. Ampliamos seus
propósitos no sentido de um ‘para nós’ social. Esse ‘para nós’ representa os
diferentes atores de uma sociedade: tanto os grupos de pressão, os
intelectuais, as comunidades religiosas, como o legislador, o juiz, etc. A
dignidade ‘para nós’ expressa, assim, um certo consenso social”.
MAURER, Béatrice. Notas sobre o respeito da dignidade da pessoa
humana... ou pequena fuga incompleta em torno de um tema central. Trad.
De Rita Dostal Zanini. In: Dimensões da Dignidade: ensaios de
filosofia do direito e direito constitucional. Org. Ingo Wolfgang Sarlet. 2.
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p.128-129.
251

Tradução livre de: “las personas tienen derecho a no surfir la
indignidad, a no ser tratadas de manera que en sus culturas o comunidades
se entiende como una muestra de carência de respeto”. Ademais,
“cualquier sociedad civilizada tiene estándares y convenciones que definen
esta clase de indignidad, y que difieren de lugar a lugar y de época en
época”. DWORKIN, Ronald. El Domínio de la Vida: Una Discusión
Acerca del Aborto, la Eutanásia y la Libertad Individual. Tradução de
Ricardo Caracciolo e Victor Ferreres. 1ª reimp. Barcelona: Ariel, 1998.
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qual emergira a preocupação atual de dignidade na
modernidade, um legado à pós-modernidade.253
Pode-se observar ainda com Ronal Dworkin, que a
“dignidade tem a voz ativa e voz passiva, e que os dois
estão ligados”,254 conectados, pois representam um valor
intrínseco da vida humana. A voz ativa é da dignidade e a
voz passiva da indignidade. Toda pessoa merece ser tratada
com dignidade e ter respeitada a vida humana.255 Portanto,
p.305. Traz dois casos concretos: o caso dos presos e o caso dos dementes,
e comenta sobre a dignidade, como limpeza, higiene.
“O tema da ‘dignidade da pessoa humana’ portanto, vem melhor
explicitado a partir da modernidade, e é como tal que se entrega a história
contemporânea, para ser tornado um princípio fulcral dos direitos. No
entanto, o fosso da indignidade, ou seja, o conhecimento da máxima
capacidade humana de destruição da dignidade (utilizando-se de todos os
artifícios da razão, como tortura, tecnologia, ciência, urbanismo, higienismo
social, etc), com auxílio da própria razão, só surgiria com a experiência da
Segunda Guerra Mundial, marco histórico-existencial de um giro de
concepções que haveria de reorientar as políticas internacionais (a partir da
noção de DIDH fundada no pós-guerra, com o Tribunal de Nuremberg, a
formação da ONU e a criação da Declaração Universal dos Direitos
Humanos), bem como as próprias concepções filosóficas de mundo. É isto
que faz com que a noção de dignidade pareça responder, num momento
pós-moderno de reflexões, ao anúncio de uma identidade, ou de um termo
comum, entre as diversas ideologias e linhas de pensamento
contemporâneas”. BITTAR, Eduardo C. B. Ética, Cidadania e
Constituição: O direito à dignidade e a condição humana. Disponível em:
<http://www.esdc.com.br/
RBDC/RBDC-08/RBDC-08-125Eduardo_Bittar.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2013.
253

Tradução livre de: “la dignidad tiene tanto una voz activa como una
voz pasiva, y que las dos están conectadas”. DWORKIN, Ronald. El
Domínio de la Vida: Una Discusión Acerca del Aborto, la Eutanásia y la
Libertad Individual. Tradução de Ricardo Caracciolo e Victor Ferreres. 1ª
reimp. Barcelona: Ariel, 1998. p.307.
254

Tradução livre de: “que el derecho de una persona a que se la trate con
dignidad es el derecho a que otros reconozcan sus intereses críticos
genuinos: que reconozcan que es el tipo de criatura y que se encuentra en la
posición moral con respecto a la cual es intrínseca y objetivamente
importante la forma como transcurre su vida. La dignidad es un aspecto
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o conceito de dignidade não é universal, comenta Ronald
Dworkin, que qualquer sociedade civilizada tem seus
próprios padrões e convenções a respeito do que constitui
a dignidade, critérios que variam conforme o local e a
época, pois é aferido conforme a prática social e jurídica de
cada comunidade.256
Merece destaque ainda, a concepção de Jurgen
Habermas de dignidade humana, que encontra relação
tanto no plano moral, como jurídico, afirma: “Equivale a
afirmar que a dignidade humana somente encontra sentido
nas relações interpessoais de reconhecimento recíproco”.
Afirma mais, a inviolabilidade da dignidade humana “não se
confunde com indisponibilidade da vida humana”.257 Por
derradeiro, a maior contribuição, certamente está no
“processo de individualização como processo social”, ou
seja, “construção da identidade pessoal acontece pela vida
social, por uma trama de relações de reconhecimento que
as pessoas estabelecem entre si”.258
central del valor que hemos estado examinando [...]: la importância
intrínseca de la vida humana”. DWORKIN, Ronald. El Domínio de la
Vida: Una Discusión Acerca del Aborto, la Eutanásia y la Libertad
Individual. Tradução de Ricardo Caracciolo e Victor Ferreres. 1ª reimp.
Barcelona: Ariel, 1998. p.308-310.
Tradução Livre de: DWORKIN, Ronald. El Domínio de la Vida: Una
Discusión Acerca del Aborto, la Eutanásia y la Libertad Individual.
Tradução de Ricardo Caracciolo e Victor Ferreres. 1ª reimp. Barcelona:
Ariel, 1998. p.305.
256

HABERMAS, Jürgen. El Futuro de la Naturaleza Humana. Hacia
una Eugenesia Liberal? Tradução de R. S. Carbó. Barcelona: Paidós Ibérica,
2002. p.50-51.
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Tradução livre de:“En su versión destranscedentalizada, la “voluntad
libre” de Kant ya no es una propiedad de seres inteligibles caída del cielo.
La autonomía es más bien una conquista precaria de las existencias finitas,
existencias que solo teniendo presente su fragilidad física y su dependencia
social pueden obtener algo así como “fuerzas”. HABERMAS, Jürgen. El
Futuro de la Naturaleza Humana. Hacia una Eugenesia Liberal?
Tradução de R. S. Carbó. Barcelona: Paidós Ibérica, 2002. p.51-53.
258
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Nesse contexto da dignidade como limite e tarefa
aduz Ingo Wolfgang Sarlet, como dimensão defensiva e
prestacional:
A dignidade da pessoa humana é simultaneamente limite
e tarefa dos poderes estatais e, no nosso sentir, da
comunidade em geral, de todos e de cada um, condição
dúplice esta que também aponta para uma paralela e
conexa dimensão defensiva e prestacional, da dignidade.
Como limite, a dignidade implica não apenas que a
pessoa não pode ser reduzida à condição de mero objeto
da ação própria ou de terceiros, mas também o fato de a
dignidade gera direitos fundamentais (negativos) contra
atos que a violem ou a exponham a graves ameaças.259

Noutra seara, o respeito pela dignidade da pessoa
humana, afirma Chaïm Perelman, que “a noção de direitos
humanos implica que se trata de direitos atribuíveis a cada
ser humano enquanto tal, que esses direitos são vinculados
à qualidade do ser humano, não fazendo distinção entre
eles e não se estendendo a mais além”. Afirma ainda, que
cada pessoa tem uma dignidade que lhe é própria e “merece
respeito enquanto sujeito moral livre, autônomo e
responsável”.260 Muito embora refira Carmem Lúcia
Antunes Rocha, o conceito da dignidade da pessoa humana
seja de difícil determinação, vez que, “em permanente
processo de construção e de desenvolvimento”.261

SARLET, Ingo Wolfgang (org). Dimensões da Dignidade: ensaios de
filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009. p.32.
259

PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. Trad. Maria E. Galvão. São
Paulo: Martins Fontes, 2002. p.400-401.
260

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O Princípio da Dignidade da Pessoa
Humana e a Exclusão Social. In: Revista Interesse Público, Porto Alegre,
n° 04, 1999. p.24.
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Por tudo, chega-se a um conceito contemporâneo
da dignidade da pessoa humana trazido por Ingo Wolfgang
Sarlet, cuja
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 direitos e
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e
desumano, como venham a lhe garantir as condições
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de
propiciar e promover sua participação ativa coresponsável nos destinos da própria existência e da vida
em comunhão dos demais seres humanos.262

E é justamente essa fronteira, enquanto “limite
ultrapassado” com o significado de um valor como a
dignidade da pessoa humana, que lhe é inerente, e deve ser
respeitado pelo Estado e a comunidade bem como o
complexo de direitos e deveres fundamentais assegurados
pela Carta Constitucional para que a saúde seja realmente
integral a todos.
Mas a dignidade não pode ser pensada para o sujeito
(apenas o Eu) e sim também ao Outro enquanto meta a
seguir, principalmente no contexto atual e multicultural, no
qual se vive, pois a dignidade (e sua proteção) enquanto
valor e qualidade intrínseca e indissociável do ser humano é
“meta permanente da humanidade, do Estado e do
Direito”.263 Sendo que os princípios jurídicos fundamentais
SARLET, Ingo Wolfgang (org). Dimensões da Dignidade: ensaios de
filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009. p.37.
262

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos
Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 2. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2002. p.27-28.
263
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capazes de concretizar a dignidade, são a igualdade, a
liberdade, a integridade física e moral e da
solidariedade,264entre outros.
A dignidade da pessoa humana é o fundamento de
posições jurídico subjetivas, das normas definidoras de
direitos e garantias com deveres fundamentais,265 dignidade
é “simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais”, é
respeito e proteção da integridade do ser humano, é
garantia de condições justas e adequadas de vida, de
igualdade, de respeito a identidade, é condição inexorável
da democracia que funda o direito (nacional e
internacional) é por fim, “limite material ao poder de
reforma constitucional”.266
Portanto, a dignidade não é inalienável, expressão
cunhada por Béatrice Maurer, são relativos, evoluem em
MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito e Dignidade Humana:
Substrato axiológico e Conteúdo Normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang
(org). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p.116ss.
264

Comenta Ingo Wolfgang Sarlet: “A dignidade da pessoa humana (no
caso, o artigo 1°, inciso III, da Constituição de 1988), contém não apenas
mais de uma norma, mas que esta(s), para além de seu enquadramento na
condição de posições jurídico-subjetivas, isto é, norma(s) definidora(s) de
direitos e garantias, mas também de deveres fundamentais”. SARLET,
Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 9.ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p.72-73.
265

Refere Ingo Wofgang Sarlet: “Não restam dúvidas de que todos os
órgãos, funções e atividades estatais encontram-se vinculados ao princípio
da dignidade da pessoa humana, impondo-lhes-se um dever de respeito e
de proteção, que se exprime, tanto na obrigação por parte do Estado de
abster-se de ingerências na esfera individual que sejam contrárias à
dignidade pessoal, quanto no dever de protegê-la (a dignidade pessoal de
todos os indivíduos) contra agressões oriundas de terceiros, seja qual for a
procedência, vale dizer, inclusive, contra agressões oriundas de outros
particulares, especialmente – mas não exclusivamente – dos assim
denominados poderes sociais (ou poderes privados)”. SARLET, Ingo
Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 9.ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2005. p.72-73. p.105-112.
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razão dos costumes.267 (diria mais, os costumes em área de
fronteira são próprios do lugar, do contexto no qual as
pessoas encontram-se inseridas, ou até mesmo não
inseridas) nesse vazio fronteiriço.
Afirme-se: A dignidade da pessoa humana é um
direito inerente ao ser humano, é qualidade integrante e
irrenunciável da própria condição humana, não pode e não
deve ser retirada, pois é intrínseco, é atributo, é o esteio do
Estado Democrático de Direito, é condição de democracia.
Por outro lado, o intérprete jurídico, tem invocado
o princípio da dignidade da pessoa humana, pois “é a razão
de ser do direito, ele se bastaria sozinho para estruturar o
sistema jurídico”.268
A dignidade é atributo individual da pessoa humana,
é princípio geral do direito, é conquista revelada pela
história, é valor fundamental, é portanto, valor absoluto. É
ponto de “partida e chegada”, adverte José Joaquim Gomes
Canotilho, é “verdadeiro superprincípio a orientar tanto o
Direito Internacional como o Direito Interno”.269 É um
valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos
Aduz Béatrice Maurer: “Na linguagem comum, a dignidade foi
empregada primeiramente no sentido de ‘alta função, cargo ou titulo
eminente’. Nessa acepção social, relativa ao lugar ocupado na sociedade em
função dos méritos pessoais ou das funções exercidas, a ‘dignidade-honra’,
exige o respeito. Assim compreendida, a dignidade não é inalienável: da
mesma forma que é conferida alguém, pode ser retirado [...] Os direitos e
deveres vinculados a essa dignidade são, então, extremamente relativos e
evoluem em função dos costumes”. MAURER, Béatrice. Notas sobre o
respeito da dignidade da pessoa humana... ou pequena fuga incompleta em
torno de um tema central. Trad. De Rita Dostal Zanini. In: Dimensões da
Dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional.
Org. Ingo Wolfgang Sarlet. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2009. p.122.
267

NERY, Rosa Maria de Andrade. Pensamento jurídico e teoria geral
do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p.235.
268

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e
Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p.416-417.
269
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fundamentais do homem,270 desde o direito à vida.271 É o
“valor jurídico mais elevado” dentro do ordenamento
constitucional, figurando como “valor jurídico supremo”. E
acrescenta Peter Haberle a dignidade é o “fim supremo de
todo o Direito”, ou como “determinação da inviolabilidade
da dignidade humana, que está na base de todos os direitos
fundamentais”.272
Adverte Ingo Wolfgang Sarlet que a dignidade deve
ser compreendida como a
qualidade integrante e, em princípio, irrenunciável do
própria condição humana, pode (e deve) ser
reconhecida, respeitada, promovida e protegida, não
podendo, contudo (no sentido ora empregado) ser
criada, concedida ou retirada (embora possa ser violada),
já que existe - ou é reconhecida como tal - em cada ser
humano como algo que lhe é inerente. E mais: “A
dignidade é um valor espiritual e moral inerente à
pessoa, que se manifesta singularmente na
autodeterminação consciente e responsável da própria
vida e que leva consigo a pretensão ao respeito por parte

“O reconhecimento e proteção da dignidade da pessoa pelo Direito
resulta justamente de toda uma evolução do pensamento humano a
respeito do que significa este ser humano e de que é a compreensão do que
é ser pessoa e de quais os valores que lhe são inerentes que acaba por
influenciar ou mesmo determinar o modo pelo qual o Direito reconhece e
protege esta dignidade” SARLET, Ingo Wolfgang (org). Dimensões da
Dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p.16.
270

SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional positivo.
São Paulo: Malheiros, 2008. p.435.
271

HÄBERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da
comunidade estatal. Trad. De. Ingo Wolfgang Sarlet e Pedro S.M. Aleixo
In: SARLET, Ingo Wolfgang (org). Dimensões da Dignidade: ensaios de
filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009. p.54-55.
272
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dos demais”.273

Também podem ser terríveis os inconvenientes que
a dignidade da pessoa humana, levada ao absoluto, acaba
impondo aos seres humanos, ou seja, “a dignidade humana
como fardo humano” expressão utilizada por Ulfried
Neumann, quando adverte que pode ser utilizado o “direito
contra o respectivo titular”.274
Se, inicialmente a vida era tida como bem
constitucional maior,275 contemporaneamente há uma

273 SARLET,

Ingo Wolfgang (org). Dimensões da Dignidade: ensaios de
filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009. p.22.
NEUMANN, Ulfried. A dignidade humana como fardo humano – ou
como utilizar um direito contra o respectivo titular”. In: SARLET, Ingo
Wolfgang (org). Dimensões da Dignidade: ensaios de filosofia do direito
e direito constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
p.225-226.
274

Essa também é a advertência feita por Neviton Guedes “Mostra o autor
como a utilização sem limites (inflação) e a ontologização metafísica
(absolutização) do argumento da dignidade humana acabam por subtrair o
caráter jurídico-normativo desse princípio (vendando em absoluto, por
exemplo, a possibilidade em alguns países de pesquisas científicas de caráter
biológico e genético que poderiam pôr fim a diversas formas de sofrimento
humano). Com efeito, não há nada no Direito que não se submeta a
restrições e limites. Na verdade, limite e direito são conceitos que se
vinculam não apenas de forma antinômica, mas também essencialmente:
são contrários impossíveis de serem sequer pensados de forma absoluta ou
isolada. Segundo U. Neumann, “a alternativa a um modelo ontológico é
uma concepção na qual a dignidade humana não seja compreendida
substantivamente, mas de modo relacional; na qual a dignidade não resida
(apenas) na pessoa, mas (também) na interação entre pessoas.” GUEDES,
Néviton. Constituição e Poder: Os limites humanos da dignidade da
pessoa
humana.
Consultor
Jurídico:
Disponível
em:
<http://www.conjur.com.br/2012-out-29/constituicao-poder-limiteshumanos-dignidade-pessoa-humana>. Acesso em: 08 nov. 2012.
KLOEPFER, Michael. Vida e dignidade da pessoa humana. Trad. De
Rita Dostal Zanini. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org). Dimensões da
275

134

Direitos Humanos e Fundamentais: Volume 1

conjugação da vida e da dignidade da pessoa humana como
bens da vida, enquanto unidade, elo.276
Por outro lado, é interessante apontar ainda, que a
dignidade é o fundamento de todas as liberdades, segundo
Stephan Kirste,277 apresenta 4 argumentos: 1) a dignidade
humana no estado de sujeição, ou seja, a intocabilidade da
dignidade; 2) dignidade humana no estado negativo, isto é,
o direito de defesa e respeito da dignidade; 3) a dignidade
humana no estado positivo, ou seja, o direito de
participação e de realização, ou função trabalho - a
proteção da dignidade; 4) a dignidade humana no estado
ativo, isto é, os direitos de participação. E conclui:
A dignidade humana é o fundamento dos direitos
fundamentais e um princípio constitucional de uma
ordem jurídica que se constrói sobre a liberdade
individual. Esse desempenho fundante se realiza de uma
maneira que respeita a dignidade só se a sua realização é
confiada ao indivíduo como sujeito de ação, isto é, se a
dignidade é entendida como direito fundamental. A
dignidade do ser humano exige também que ela não seja
protegida contra ou sem a sua vontade, de uma maneira
paternalista. Assim, segue-se da dignidade um direito a
poder cooperar como sujeito na fundamentação dos
direitos em processos de participação democráticos e
outros, bem como na implementação deles em
procedimentos. Nessa focalização da subjetividade, é
Dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional.
2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p.145.
KLOEPFER, Michael. Vida e dignidade da pessoa humana. Trad. De
Rita Dostal Zanini. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org). Dimensões da
Dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional.
2.
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p.150.
276

KIRSTE, Stephan. A Dignidade da Pessoa Humana na
Jurisprudência do Tribunal Constitucional da Alemanha. Tradução:
Dr. Draiton Gonzaga de Souza e debatedor: Dr. Thadeu Weber. Palestra
PUC – Pontifícia Universidade Católica em 02.06.2011.
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certo que a dignidade humana não se transforma e
‘moeda barata’. 278

Também se sustenta uma “dimensão intersubjetiva
da dignidade (no sentido de funcionalização da
dignidade)”,279 cuja dignidade é “a própria condição da
existência humana”,280 e que não é somente inerente à
natureza humana, mas possui um sentido cultural, que
interagem e que se completam.281 A Constituição,282 é capaz
KIRSTE, Stephan. A Dignidade da Pessoa Humana na
Jurisprudência do Tribunal Constitucional da Alemanha. Tradução:
Dr. Draiton Gonzaga de Souza e debatedor: Dr. Thadeu Weber. Palestra
PUC – Pontifícia Universidade Católica em 02.06.2011.
278

“Vinculada a dimensão intersubjetiva, (e portanto, sempre relacional) da
dignidade da pessoa humana, que se tem podido sustentar, como
alternativa ou mesmo como tese complementar à tese ontológico-biológica,
a noção da dignidade como produto do reconhecimento da essencial
unicidade de cada pessoa humana e do fato de esta ser credora de um
dever de igual respeito à proteção no âmbito da comunidade humana”
SARLET, Ingo Wolfgang (org). Dimensões da Dignidade: ensaios de
filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009. p.26-27.
279

ARENDT, Hannah. A condição Humana. 10. ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2002. p.15.
280

HÄBERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da
comunidade estatal. Trad. De. Ingo Wolfgang Sarlet e Pedro S.M. Aleixo
In: SARLET, Ingo Wolfgang (org). Dimensões da Dignidade: ensaios de
filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009. p.54-55.
281

Claus-Wilhelm Canaris, em observação conclusiva aborda: “A influência
da Constituição pode ser aprendida com algumas poucas figuras
argumentativas, em verdade bastante simples. Elas presumivelmente são
utilizáveis na maioria dos ordenamentos jurídicos, o que lhes confere uma
dimensão internacional. Mas o perfil da solução dos problemas de cunho
material, concretos e individuais, continua sendo em larga escala uma
questão a ser solvida no âmbito do respectivo direito nacional”. CANARIS,
Claus Wilherm. A influência dos direitos fundamentais sobre o direito
privado na Alemanha, trad. Peter Naumann. In: SARLET, Ingo Wolfgang
282
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de “prescrever valores que fundamentam culturalmente
uma sociedade aberta”, ou seja, a “Carta Magna é um
processo aberto, um projeto para o presente e para o
futuro”.283 E que o Brasil é um país que reconhece a
dignidade da pessoa humana, juntamente com outros
direitos.284
A Constituição não configura a expressão apenas
“de um ser”, mas também e principalmente de “de um
dever ser” frase famosa de Konrad Hesse, pois “somente
uma Constituição que se vincule a uma situação histórica
pode se desenvolver. A norma constitucional somente
efetiva-se se procura construir um futuro baseado no
presente”.285 E é isso que se percebe, em área de fronteira
(org). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p.243.
HÄBERLE, Peter. Constituição é declaração de amor ao país.
Consultor Jurídico, Entrevista a Marília Scriboni e Rodrigo Haidar em 29
de maio de 2011.
283

HÄBERLE, Peter. Constituição é declaração de amor ao país.
Consultor Jurídico, Entrevista a Marília Scriboni e Rodrigo Haidar em 29
de maio de 2011. “O professor rejeita dois termos da moda para classificar
os países: 'emergente' e 'em desenvolvimento'. Para ele, essas expressões
levam em conta apenas o que chama de “economicização”. E dá como
exemplo o Brasil 'emergente' e o Peru 'em desenvolvimento': Pra mim
importa tão somente que o Brasil e o Peru sejam Estados constitucionais.
Em outras palavras, importa que eles são países que reconhecem a
dignidade da pessoa humana, que contêm um catálogo de direitos
humanos, que prezam a democracia pluralista, a divisão dos poderes, a
proteção das minorias, e que dispõem de uma jurisdição constitucional em
boas condições de funcionamento”. (grifou-se).
284

Refere mais: “A pretensão de eficácia de uma norma constitucional não
se confunde com as condições de sua realização; a pretensão de eficácia
associa-se a essas condições como elemento autônomo. A Constituição
não configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas também de um
dever ser; ela significa mais do que o simples reflexo das condições fáticas
de sua vigência, particularmente as forças sociais e políticas. Graças à
pretensão de eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e
conformação à realidade política e social. Determinada pela realidade social
285
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também, visto que o presente também é construído, com
base no passado.
A dignidade enquanto conceito - é aberto - que deve
ser reinterpretado constantemente, levando-se em
consideração, aspectos históricos, sociais, culturais, os
costumes, aspectos jurídicos. O que não pode ocorrer é o
desrespeito à dignidade, a exemplo de negar atendimento
hospitalar em caso de necessidade-urgência.
Nesse contexto, existem sim limites humanos da
dignidade da pessoa humana, aponta Néviton Guedes, que
a afirmação do “caráter absoluto do princípio da dignidade
humana não logrou oferecer solução uniforme a problemas
capitais de nossa convivência social”. Pois o ser humano
não é um ser isolado de tudo e de todos, o homem não
pode ser visto e interpretado “despido de sua sociabilidade,
como coisa-bastante-em-si”,286 e sim, como ser social que é,
e, ao mesmo tempo, determinante em relação a ela, não se pode definir
como fundamental nem a pura normatividade, nem a simples eficácia das
condições sócio-políticas e econômicas”. HESSE, Konrad. A força
normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre:
Sergio Fabris editor, 1991. p.14 e 15.
Adverte Neviton Guedes: “Nada obstante, ultimamente corre entre
estudiosos do Direito a perspectiva de um sonho impossível: o de ter
alcançado, no princípio da dignidade da pessoa humana, a quadratura do
círculo, o ponto arquimediano do conhecimento e da prática do Direito,
pois nesse princípio, afirma-se, cessaria toda necessidade de maior
fundamentação. Um princípio que, bastante em si mesmo, prescindiria de
qualquer justificativa e não admitiria qualquer limitação. Ao falar de
dignidade da pessoa humana, estaríamos diante de um princípio para
aquém e além do qual o Estado e a sociedade não poderiam ir. Nele se
originariam todas as premissas de fundamentação jurídica e toda a razão de
ser do Direito. [...] Seja em sua dimensão objetiva, seja como dimensão
subjetiva, o princípio da dignidade da pessoa humana significa - como ideia
básica - a proteção do valor pessoal intríseco de todos os seres humanos.
No Direito Constitucional, visando precisar o seu conteúdo, buscou-se na
conhecida fórmula kantiana, hoje repetida por quase todos os intérpretes, a
ideia de que a dignidade da pessoa humana consistiria na afirmação do ser
humano como fim em si mesmo, tornando proibida a sua degradação em
simples objeto ou meio de concretização de qualquer outro fim. [...]”.
286
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pois vive em sociedade, e por vezes, tem que se adaptar a
ela, com os que vivem no lugar, ainda que seja um lugar
incomum, único e diferente, um vazio fronteiriço. Pois
justamente uma das maiores, senão, a maior garantia, é o
respeito aos direitos humanos e fundamentais, e certamente
um desses direitos é à vida, assim como condições vivê-la
com dignidade é o que enfatiza Carlos Alberto Molinaro.287
Neste contexto, Stephan Kirste, apresenta ainda,
diferentes conceitos de dignidade, os que sustentam a) as
teorias extrajurídicas da dignidade humana: “teorias fortemente
influenciadas por pressupostos de direito natural
apresentam forte fundamentação extrajurídica da dignidade
humana. Com base na história filosófica do conceito, elas
sustentam o caráter pré-jurídico da dignidade”; b)
relativização formal da dignidade humana: consideram a
dignidade “não como um direito humano, mas como um
princípio ou valor objetivo”; c) relativização do conteúdo
da dignidade humana: “a diminuição do seu conteúdo
permite um fortalecimento do seu impacto formal como
um direito, especialmente como direito fundamental”.288
Noutra seara, a dignidade humana no direito
constitucional alemão, é apenas uma garantia mínima,
como refere Christian Starck enquanto “conceito-chave
constitucional para a relação do indivíduo com o

GUEDES, Néviton. Constituição e Poder: Os limites humanos da
dignidade da pessoa humana. Consultor Jurídico: Disponível em:
<http://www.conjur.com.br/2012-out-29/constituicao-poder-limiteshumanos-dignidade-pessoa-humana>. Acesso em: 08 nov. 2012.
MOLINARO, Carlos Alberto. Direito Ambiental. Proibição de
Retrocesso. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p.97-98.
287

KIRSTE, Stephan. A dignidade humana e o conceito de pessoa de
direito. Trad. de Luís Marcos Sander. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org).
Dimensões da Dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito
constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p.181-185.
288
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Estado”.289 Nesse ínterim, Peter Häberle menciona que ao
“rastrear” à jurisprudência alemã, “restam reforçadas a
referência e a vinculação comunitária da pessoa humana,
mas também sua individualidade”,290 é elemento fundante
do movimento de internacionalização dos direitos
humanos, “surgido a partir das violações sistemáticas
desses direitos ocorridos durante a Segunda Guerra
Mundial”.291
Na Carta dos Direitos Fundamentais da União
Europeia de 2000, o 1º capítulo é destinado à dignidade, e
traz logo no artigo 1º, que: “A dignidade do ser humano é
inviolável. Deve ser respeitada e protegida”.292 Ou seja, a
STARCK, Christian. Dignidade Humana como garantia constitucional:
o exemplo da Lei Fundamental alemã. Trad. De Rita Dostal Zanini. In:
SARLET, Ingo Wolfgang (org). Dimensões da Dignidade: ensaios de
filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009. p.181-185.
289

HÄBERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da
comunidade estatal. Trad. De. Ingo Wolfgang Sarlet e Pedro S.M. Aleixo.
In: SARLET, Ingo Wolfgang (org). Dimensões da Dignidade: ensaios de
filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009. p.54-55.
290

JACINTHO, Jussara Maria Moreno. Dignidade humana: princípio
constitucional. Curitiba, PR: Juruá Ed., 2006. p.250.
291

Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia de 2000. C 364 PT
Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 18.12.2000. Destaca em seu
PREÂMBULO:
292

“Os povos da Europa, estabelecendo entre si uma união cada vez mais
estreita, decidiram partilhar um futuro de paz, assente em valores comuns.
Consciente do seu património espiritual e moral, a União baseia-se nos
valores indivisíveis e universais da dignidade do ser humano, da liberdade,
da igualdade e da solidariedade; assenta nos princípios da democracia e do
Estado de direito. Ao instituir a cidadania da União e ao criar um espaço de
liberdade, de segurança e de justiça, coloca o ser humano no cerne da sua
acção. A União contribui para a preservação e o desenvolvimento destes
valores comuns, no respeito pela diversidade das culturas e das tradições
dos povos da Europa, bem como da identidade nacional dos EstadosMembros e da organização dos seus poderes públicos aos níveis nacional,
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primeira e mais relevante da preocupação da União
Europeia, e que deveria ser posta em prática, apontando
para a dimensão comunitária de dignidade para o futuro,
“um desenvolvimento mais reforçado dos deveres e
obrigações
decorrentes
da
dignidade
torna-se
293
imperativo”.
Se, como afirma Peter Häberle, que a cláusula da
dignidade humana “é ‘ativada’ no caso dos direitos de
pessoas desfavorecidas, carecedoras de proteção e de
minorias”,294
então,
acredita-se,
que
os
regional e local; procura promover um desenvolvimento equilibrado e
duradouro e assegura a livre circulação das pessoas, dos bens, dos serviços
e dos capitais, bem como a liberdade de estabelecimento. Para o efeito, é
necessário, conferindo-lhes maior visibilidade por meio de uma Carta,
reforçar a protecção dos direitos fundamentais, à luz da evolução da
sociedade, do progresso social e da evolução científica e tecnológica.
A presente Carta reafirma, no respeito pelas atribuições e competências da
Comunidade e da União e na observância do princípio da subsidiariedade,
os direitos que decorrem, nomeadamente, das tradições constitucionais e
das obrigações internacionais comuns aos Estados-Membros, do Tratado
da União Europeia e dos Tratados comunitários, da Convenção europeia
para a protecção dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais,
das Cartas Sociais aprovadas pela Comunidade e pelo Conselho da Europa,
bem como da jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. O gozo destes
direitos implica responsabilidades e deveres, tanto para com as outras
pessoas individualmente consideradas, como para com a comunidade
humana e as gerações futuras. Assim sendo, a União reconhece os direitos,
liberdades e princípios a seguir enunciados”.
HÄBERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da
comunidade estatal. Trad. De. Ingo Wolfgang Sarlet e Pedro S.M. Aleixo.
In: SARLET, Ingo Wolfgang (org). Dimensões da Dignidade: ensaios de
filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009. p.57.
293

HÄBERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da
comunidade estatal. Trad. De. Ingo Wolfgang Sarlet e Pedro S.M. Aleixo.
In: SARLET, Ingo Wolfgang (org). Dimensões da Dignidade: ensaios de
filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009. p.64.
294
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migrantes/deslocados/refugiados estão incluídos. E essa
preocupação vem demonstrada na posição que ocupa o
Brasil (84ª) posição entre 187 países no IDH 2011, (Índice
de Desenvolvimento Humano), o relatório do
Desenvolvimento Humano 2011, divulgado pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud),
classifica o país em 84ª posição (ainda que, segundo cálculo,
o país tenha melhorado 1(uma) posição em relação o ano
anterior de 2010),295 conforme mapa abaixo:

Veja-se: “O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil em
2011 é de 0,718 na escala que vai de 0 a 1. O índice é usado como
referência da qualidade de vida e desenvolvimento sem se prender apenas
em índices econômicos.[...] No ano passado, o Brasil aparecia classificado
como o 73º melhor IDH de 169 países, mas, segundo o Pnud, o país
estaria em 85º em 2010, se fosse usada a nova metodologia. Desta forma,
pode-se dizer que em 2011 o país ganhou uma posição no índice em
relação ao ano anterior, ficando em 84º lugar”. A título de contribuição
ainda: “O país com mais alto IDH em 2011 é a Noruega, que alcançou a
marca de 0,943. Os cinco primeiros colocados do ranking são, pela ordem,
Noruega, Austrália, Holanda, Estados Unidos e Nova Zelândia. Segundo o
Pnud, o pior IDH entre os países avaliados é o da República Democrática
do Congo, com índice 0,286. Os cinco últimos são Chade, Moçambique,
Burundi, Níger e República Democrática do Congo. A metodologia usada
pelo Pnud para definir o IDH passou por mudanças desde o relatório
divulgado em novembro de 2010. O índice que se baseia em dados como a
expectativa de vida, a escolaridade, a expectativa de escolaridade e a renda
média mudou a fonte de alguns dos dados usados na comparação. A
expectativa é ter os mais recentes dados comparáveis entre os diferentes
países”. IDH. G1. Brasil ocupa 84ª posição entre 187 países no IDH
2011.
Disponível
em:
<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/brasil-ocupa-84-posicaoentre-187-paises-no-idh-2011.html>. Acesso em: 27 ago. 2012.
295

Ver também: Relatório do Desenvolvimento Humano 2011
Sustentabilidade e Equidade: Um Futuro Melhor para Todos. Pdf (Instituto
Portugues de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD).); Publicado para o
Programa das Nacoes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). United
Nations Publications: http://unp.un.org. Acesso em: 27 ago. 2012.
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Figura 1 - Índice de Desenvolvimento Humano 2011

Fonte: IDH. G1296
IDH. G1. Brasil ocupa 84ª posição entre 187 países no IDH 2011.
Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/brasil296
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O índice se baseia em dados coletados nos
diferentes países, que dizem respeito à expectativa de vida,
(e aqui nem se faz a referência de vida digna, ou com
dignidade mínima) ao nível de escolaridade e sua
expectativa, além da renda média, entre outros fatores.
Em 2012, conforme ultimo registro, divulgado em
14.03.2013, o Brasil melhorou o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), como aponta o relatório
da Organização das Nações Unidas (ONU) todavia,
manteve a posição no ranking mundial, 85º lugar,297 sendo
que a maioria das nações também evoluiu, sendo
considerados para tanto, índices de renda, educação e
saúde.
Preocupante justamente porque, por um lado, existe
um esforço-articulação para melhorar esse ranking ano após
ano, (por vezes em vão). Por outro lado, um país ainda (em
desenvolvimento), de imensas áreas de terras, de imensos
aglomerados urbanos, de imensas fronteiras. Um país
próspero, de belezas (naturais e artificiais) imensas, mas
com grandes desigualdades econômicas e sociais, além de
uma vasta diferença cultural-identitária.

ocupa-84-posicao-entre-187-paises-no-idh-2011.html>. Acesso em: 27 ago.
2012.
OLIVEIRA, Mariana. Brasil melhora IDH, mas mantém 85ª
posição no ranking mundial. Publicado em: 14/03/2013. Disponível
em:
<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/03/brasil-melhora-idhmas-mantem-85-posicao-no-ranking-mundial.html>. Acesso em: 15 mai.
2013.
297
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Considerações finais
Os direitos humanos são de cunho internacional,
são os direitos inerentes a todo ser humano, são válidos
para todos os povos, em todos os tempos e termos, cuja
Declaração Universal de 1948, representa o grande marco
da consagração dessa universalização. Já os direitos
fundamentais são de cunho nacional, são
direitos
garantidos, especificados e limitados no âmbito da
Constituição Federal brasileira de 1988, (sendo por
exemplo) o direito a saúde ao mesmo tempo um direito
humano e também fundamental.
O Direito internacional dos direitos humanos vem a
reforçar os direitos que a Constituição Federal também
assegurou, com a Contituição Federal, houve efetiva
intenção de proteger e principalmente de promover os
direitos humanos e fundamentais no Brasil, ela conjuga um
duplo valor simbólico, enquanto marco jurídico da
transição democrática, com a ruptura jurídica, com o
regime militar de uma época triste da história do Brasil, de
1964 a 1985, enquanto institucionalização desses direitos
no país.
Muito embora haja uma diversidade terminológica
na abordagem dos direitos fundamentais, já que a própria
Constituição Federal apresenta ora expressões como
direitos humanos (artigo 4º, inciso II), ora direitos e
garantias fundamentais (Título II e artigo 5º, parágrafo 1º),
ora direitos e liberdades constitucionais (artigo 5º, inciso
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LXXI) ou ainda, ora direitos e garantias individuais (artigo
60, parágrafo 4º, inciso IV). Não importa, o fato é que
estão institucionalizados, enquanto direitos, e devem ser
efetivadosem termos práticos.
E, por isso, também a importância de se mencionar
ainda hoje as gerações ou dimensões de direitos, não como
categoria que sucede outra que chega ao fim, mas como
categoria que simultaneamente interage, se funde e se
coaduna a novos direitos emergentes. Entende-se
necessário sim, por tudo que foi abordado, de mencionar as
gerações-dimensões, pois, representam o fundamento do
direito. Frente ao estágio atual do desenvolvimento dos
direitos humanos e fundamentais na contemporaneidade,
são tanto valores indivisíveis quanto interdependentes, bem
como inerentes a pessoa humana.
São, portanto, o resultado personalizado e
positivado, um verdadeiro núcleo simbólico, de valores
básicos essenciais, de decisões, normas, e que englobam
conceitos materiais e formais, com a abertura da
Constituição a outros direitos fundamentais, mesmo fora
do catálogo. Vez que os direitos fundamentais no seu
sentido formal são definidos como os que receberam
acolhida, por parte do legislador constituinte, sendo
consagradas no catálogo dos direitos fundamentais. Já os
direitos fundamentais no sentido material são os que,
apesar de se estarem fora do catálogo, podem ser
equiparados a esses.
Os direitos de defesa, também são chamados de
direitos negativos, devem ser assegurados, segundo ditame
constitucional, pelo Estado e não devem ser violados por
esse, a exemplo do direito de ir e vir, de manifestação,
associação etc. Já os direitos de prestação, também
chamados de direitos positivos, (tem natureza
programática, mas não meramente programática) de exigirse do Estado o seu cumprimento, a exemplo do direito a
educação, saúde, previdência, trabalho.

146

Direitos Humanos e Fundamentais: Volume 1

Para entender a dignidade, é necessário entender a
pessoa, cujo conceito é antigo e sofreu, com o passar do
tempo, profundas inflexões de acordo com o tempo e
lugar. Contemporaneamente dignidade é um valor, uma
referência, é a matriz, o fundamento que identifica, qualifica
e caracteriza o ser humano, enquanto ser dotado de direitos
e deveres. A dignidade da pessoa humana é o principal
direito fundamental constitucionalmente garantido no
sistema brasileiro, fundamenta todo o sistema
constitucional.
Afirme-se: a dignidade é um direito inerente ao ser
humano, é qualidade integrante e irrenunciável da própria
condição humana, não pode e não deve ser retirada, pois é
intrínseca, é atributo, é o esteio do Estado Democrático de
Direito, é condição de democracia. Enquanto conceito - é
aberto - que deve ser reinterpretado constantemente,
levando-se em consideração, aspectos históricos, sociais,
culturais, econômicos e jurídicos. O que não pode ocorrer é
o desrespeito à dignidade, a exemplo de negar atendimento
hospitalar em caso de necessidade-urgência. O conceito de
dignidade também evolui em razão dos costumes, (diria
mais, os costumes em área de fronteira são próprios do
lugar, do contexto no qual as pessoas encontram-se
inseridas, ou até mesmo não inseridas) nesse lugar atípico, e
tão fantástico.
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