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Epígrafes
A busca constante por uma autenticidade possível confere dignidade e sentido à
nossa vida.
Ernest Sarlet (1932-2006)

A dignidade humana está em vossas mãos: conservai-a. (Der Menschheit Würde ist
in eure Hand gegeben, bewahret sie!)
Friedrich von Schiller (1789)



Notas prévias (9ª edição)
Que a dignidade da pessoa humana segue ocupando um lugar de destaque no cenário jurídico brasileiro já se pode

perceber, embora seja apenas um entre tantos indicadores, pelo interesse demonstrado nas publicações sobre o tema, que
igualmente crescem em quantidade e qualidade, propiciando um permanente e qualificado diálogo e gerando o desafio de
uma monitoração constante dos novos aportes trazidos por todos os que se tem integrado à comunidade aberta dos
intérpretes da constituição, onde a dignidade pontifica como princípio e valor fundamental e estruturante. Nesta
perspectiva, novamente considerando o pouco tempo transcorrido desde a edição anterior, esgotada em menos de um ano,
optamos por não fazer alterações significativas no texto, limitando-nos essencialmente a uma atualização bibliográfica,
uma revisão do texto e algum ajuste pontual, de modo que se trata de uma edição revista e atualizada, mas não
propriamente ampliada, salvo por algumas páginas, em parte dedicada à incorporação de bibliografia mais recente ou não
considerada em edições anteriores. De qualquer modo, cremos que o compromisso com a permanente atenção ao tema e
seu desenvolvimento, segue sendo mantido e esperamos que a obra – mas acima de tudo o tema! – sigam encontrando
receptividade.

Porto Alegre, janeiro de 2011.
Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet



Notas prévias das edições anteriores
Notas prévias (8ª edição)
Considerando que também a sétima edição desta obra esgotou em um ano, mais uma vez deixamos de realizar

grandes mudanças no texto, limitando-nos a uma revisão e atualização bibliográfica, sem deixar de efetuar algumas
inserções importantes relativamente a alguns aspectos, especialmente quanto à inclusão de algumas referências
bibliográficas mais recentes e relevantes. Da mesma forma, algumas passagens que antes constavam em nota de rodapé
foram transferidas, com algum ajuste, para o corpo do texto. Com isso, pretendemos honrar a tradição de efetivamente
buscar – ainda que não uma substancial ampliação – pelo menos uma atualização do texto, e não simplesmente uma
reimpressão. De outra parte, impõe-se, novamente e sempre, um profundo agradecimento pela confiança depositada no
trabalho pela comunidade científica e pelos leitores de um modo geral, o que tem servido de estímulo para o contínuo
aperfeiçoamento da obra.

Porto Alegre, janeiro de 2010.

Notas prévias (7ª edição)
Esgotada em menos de um ano, também a sexta edição da obra não foi objeto de ajustes substanciais. De qualquer

modo, mais uma vez foram inseridas novas referências bibliográficas e jurisprudenciais, atualizando o texto em relação
aos novos títulos publicados sobre o tema, mas também agregando referências sobre aspectos já versados. Da mesma
forma, no que diz com o conteúdo propriamente dito, houve alguns acréscimos, e alguns pontos foram melhor
esclarecidos, mas não se pode, dada a extensão das inserções, falar de uma edição realmente ampliada, ainda que
efetivamente revista e atualizada. Além disso, renovamos os nossos agradecimentos pela generosa acolhida da obra.

Notas prévias (6ª edição)
Considerando que também a quinta edição desta obra esgotou em um ano, mais uma vez deixamos de realizar

grandes mudanças no texto, limitando-nos a uma revisão e atualização bibliográfica, sem deixar de efetuar algumas
inserções importantes relativamente a alguns aspectos, especialmente quanto à inclusão de algumas referências
bibliográficas mais recentes e relevantes. Com isso, pretendemos honrar a tradição de efetivamente buscar pelo menos
uma atualização do texto, e não simplesmente uma reimpressão. Na seleção do material e na indicação de algumas
impropriedades remanescentes em termos de digitação, contamos com a colaboração de Rita Dostal Zanini e Virgínia
Felippe dos Santos, Mestres em Direito e Doutorandas na Alemanha, respectivamente em Heidelberg e Munique, sendo
ambas credoras da nossa gratidão pelo eficiente auxílio que prestaram.

De outra parte, impõe-se mais uma vez um profundo agradecimento pela confiança depositada no trabalho pela
comunidade científica e pelos leitores de um modo geral, o que tem servido de estímulo para o contínuo aperfeiçoamento
da obra.

Porto Alegre, janeiro de 2008.

Notas preliminares (5ª edição)
A rapidez com que mais uma vez esgotou a edição anterior novamente contribuiu para que nesta quinta edição –

embora a miríade de aspectos passíveis de desenvolvimento – nos tenhamos restringido a uma revisão do texto e uma
atualização e ampliação pontual, mediante a inserção de algumas referências bibliográficas novas ou mesmo ainda não
consideradas, bem como por meio de alguns ajustes no que diz com o conteúdo, que, mesmo limitadamente, nos
permitiram explicitar melhor alguns argumentos e agregar outros, tudo no intuito de aperfeiçoar o texto e fazê-lo
merecedor da contínua confiança do público leitor.

Porto Alegre, outubro de 2006.

Notas prévias (4ª edição)
Tendo em conta que a terceira edição da obra, onde foram efetuadas inserções importantes, além de uma

significativa atualização bibliográfica e jurisprudencial, esgotou em menos de um ano, limitamo-nos, nesta quarta edição,
apenas a uma revisão do texto e uma atualização no que diz com algumas notas de rodapé, o acréscimo de algumas
poucas observações e de algumas referências bibliográficas.

Tal registro deve ser tomado como uma advertência aos que eventualmente possam ser levados a acreditar em uma
alteração substancial do texto da terceira edição.

De outra parte, impõe-se mais uma vez um profundo agradecimento à confiança depositada no trabalho pela
comunidade científica e dos leitores de um modo geral, assim como no que diz com o eficiente trabalho da equipe da
Livraria do Advogado Editora.

Porto Alegre, outubro de 2005.



Notas prévias e agradecimentos (3ª edição)
Em face da receptividade encontrada pelo presente trabalho, que por si só já nos torna devedores de uma nota de

gratidão a todos os que nos honraram com a leitura e eventual referência, impõe-se – por ocasião da publicação desta
terceira edição e transcorridos já mais de três anos da aparição deste livro – sejam efetuados alguns registros, tanto no
que diz respeito ao trabalho em si, quanto no concernente aos apoios recebidos ao longo deste tempo, e que não poderiam
deixar de receber uma pública referência e agradecimento. No concernente ao conteúdo da obra propriamente dito, mais
uma vez tivemos a oportunidade de proceder a uma efetiva atualização bibliográfica e jurisprudencial, que resultou tanto
na inserção de um número expressivo de informações tanto no corpo do texto, quanto nas notas de rodapé, de tal sorte
que houve uma significativa ampliação mesmo em relação à segunda edição, ainda que não se tenha agregado um novo
capítulo à versão original. Quanto aos posicionamentos adotados, estes seguem substancialmente inalterados, muito
embora se tenha procurado, em alguns pontos, alcançar uma maior clareza e desenvolvido mais algumas das nossas
ideias.

Relativamente aos indispensáveis agradecimentos, cumpre expressar o nosso reconhecimento para com o
fundamental apoio (institucional e humano) recebido do Instituto Max-Planck de Direito Social Estrangeiro e Internacional
(Munique, Alemanha), onde – ao longo de alguns períodos de investigação, na condição de pesquisador e bolsista –
tivemos a oportunidade de encontrar boa parte do material utilizado na preparação desta terceira edição. Do Instituto
Max-Planck de Munique, onde temos a honra de atuar como correspondente científico e representante brasileiro, são
especialmente merecedores de referência as pessoas dos Professores Hans-Friedrich Zacher, Bernd Baron von Maydell
e Ulrich Becker, além dos pesquisadores Bernd Schulte, Eva-Maria Hohnerlein e Alexander Graser e das funcionárias
Vera Rossburg (secretária executiva da direção) e Cristiane Hensel (bibliotecária). Christian Walter, do Instituto Max-
Planck de Direito Público Internacional e Estrangeiro (Heidelberg, Alemanha), também é credor de nossa gratidão por ter
facilitado em muito a coleta de material bibliográfico efetuada na biblioteca do Instituto. Da mesma forma preciosa a
pesquisa realizada na biblioteca do Georgetown Law Center (Washington-DC, EUA) agradecendo especialmente ao
Prof. Mark Tushnet, que nos franqueou o acesso às instalações e biblioteca desta prestigiada instituição de ensino jurídico.
Ainda no que diz respeito à coleta de doutrina e jurisprudência, mais uma vez contamos com o apoio competente e
dedicado da ora Mestranda e bolsista (CAPES) Selma Rodrigues Petterle, além da colaboração da acadêmica Mariane
Kliemann Fuchs, bolsista em nível de iniciação científica (PUC-RS). Por fim, mas não em último lugar, somos gratos a
todos os colegas da academia, amigos, alunos e operadores do Direito que, de algum modo e nas mais diversas
oportunidades, nos brindaram com a indicação da obra, alguma referência (ainda que crítica) e/ou com a leitura e
discussão do texto, tudo a contribuir para o que esperamos esteja a ser uma constante reconstrução e aperfeiçoamento da
obra.

Porto Alegre, agosto de 2004.
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Prefácio (1ª edição)
Vive o Brasil uma fase de efervescência espiritual e de fecunda produtividade na esfera das letras jurídicas. Basta

assinalar o que se passa na faixa que vai de São Paulo ao Rio Grande do Sul.
Com efeito, ao longo desta vasta região, despontam novos valores, novos nomes, novos talentos, novos engenhos; é

Flávia Piovesan e Marcelo Figueiredo na terra bandeirante; Clèmerson Clève no Paraná; Reinaldo Pereira e Ruy Samuel
Espíndola em Santa Catarina, e, de último, Ingo Wolfgang Sarlet e Alexandre Pasqualini no Rio Grande do Sul, ambos
formados à sombra do magistério de um jurista de consolidada reputação internacional, que é o Professor Juarez Freitas.

Quanto ao primeiro nome gaúcho de que se fez menção, a saber, o Dr. Ingo Sarlet, depara-se-me agora a honra de
prefaciar-lhe a monografia acerca do princípio da dignidade da pessoa humana. É trabalho que merece extrema atenção,
em razão tanto do tema como do autor que o versou.

Em verdade, fez o Dr. Sarlet há dois anos significativa aparição pública com livro que cedo já desponta como um
clássico na literatura jurídica do Brasil contemporâneo: “A Eficácia dos Direitos Fundamentais”.

A obra deu continuidade a outro estudo de vasta erudição e profundeza, estampado em língua alemã e intitulado “A
Problemática dos Direitos Fundamentais Sociais na Constituição Brasileira e na Lei Fundamental Alemã” (Die
Problematik der sozialen Grundrechte in der brasilianischen Verfassung und im deutschen Grundgesetz ). Foi esse
trabalho a tese de pós-graduação que lhe valeu o doutoramento pela Universidade de Munique, na Alemanha, título
conquistado com nota máxima de aprovação. Demais disso, no que toca à sua atividade profissional, o Dr. Ingo Sarlet a
reparte entre a magistratura, onde veste a toga de juiz do Estado, e o magistério, onde, na faculdade de leis, ministra as
aulas de sua especialização no campo do Direito Constitucional.

Desse jovem mestre e jurista vem agora a lume, conforme referimos, o trabalho sobre a dignidade da pessoa
humana, por si mesmo demonstrativo já da excelência da atualidade temática que orna o livro.

Poder-se-ia cuidar achar-se o leitor em presença apenas de uma daquelas matérias vistas, de ordinário, como
utópicas, abstratas, de feição puramente metafísica, referidas à região platônica das ideias e desatadas de laços mais
consistentes com as esferas reais da existência humana; matérias desenvolvidas, por conseguinte, em termos retóricos e
programáticos, habituais ao estilo de quem contempla tão-somente as categorias do dever-ser ideal e nelas coloca
consolativamente as esperanças do porvir. Não é bem assim, todavia.

A dignidade da pessoa humana, desde muito, deixou de ser exclusiva manifestação conceitual daquele direito natural
metapositivo, cuja essência se buscava ora na razão divina, ora na razão humana, consoante professavam em suas lições
de teologia e filosofia os pensadores dos períodos clássico e medievo, para se converter, de último, numa proposição
autônoma do mais subido teor axiológico, irremissivelmente presa à concretização constitucional dos direitos
fundamentais. É por essa direção pois que caminha o estudo do Dr. Sarlet.

Com efeito, parte ele de considerações teóricas e históricas sobre aquela noção-chave até trazê-la em busca de
concretude ao sistema jurídico vigente entre nós.

O pensamento constitucional do autor decerto converge no sentido de ver aquele axioma da liberdade reconhecido e
interpretado como a norma das normas dos direitos fundamentais, elevada assim ao mais alto posto da hierarquia jurídica
do sistema. Isto, depois de haver mostrado, com toda pertinência, que o princípio estabelece limites à ação do Estado e
protege a liberdade humana nos espaços onde ela tem sido mais violentada, agredida e ignorada por quantos abusam do
poder ou se arredam da fórmula cardeal do Estado de Direito, a qual reside toda na intransponibilidade da fronteira que a
razão constituinte traçou entre a autoridade e o arbítrio.

O ensaio do Dr. Ingo Sarlet é, sem dúvida, luminosa projeção de claridade por onde se mede o alcance que tem e
deve ter sempre aquele valor principiológico como direito positivo na compreensão e aplicação de mandamentos
constitucionais.

Basta, aliás, a mais breve reflexão sobre o artigo inaugural do texto supremo do regime e já se deduzirá, de imediato,
a excepcional importância que ao sobredito princípio lhe deu o constituinte de 1988. Fê-lo de estatura tão elevada quanto
os princípios da soberania, da cidadania, do pluralismo, do reconhecimento social e axiológico ao trabalho e à livre
iniciativa, classificados também como componentes medulares das instituições do nosso sistema constitucional de poder.

Introduzir, de conseguinte, o princípio da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental na consciência, na
vida e na praxis dos que exercitam a governação e dos que, enquanto entes da cidadania, são do mesmo passo titulares e
destinatários da ação de governo, representa uma exigência e imperativo de elevação institucional e de melhoria
qualitativa das bases do regime.

É o que se preconiza numa sociedade açoitada de inumeráveis lesões aos direitos fundamentais e de freqüente
desrespeito às garantias mais elementares do cidadão livre, aquele que se prepara para compor os quadros da democracia



participativa do futuro.
A leitura desse ensaio do Dr. Ingo Sarlet é nessa linha de reflexões o primeiro passo de uma preparação teórica dos

que, abrindo a Constituição, almejam decifrar-lhe o sentido axiológico e determinar igualmente os parâmetros
hermenêuticos de sua compreensão. Estes residem todos, a meu ver, numa síntese substantiva, cifrada no princípio da
dignidade da pessoa humana.

Parece-me – e nisso há de convir também o Autor pelas premissas estabelecidas em seu primoroso trabalho – que o
princípio em tela é, por conseqüência, o ponto de chegada na trajetória concretizante do mais alto valor jurídico que uma
ordem constitucional abriga.

Ponto de chegada também na escala evolutiva do direito em sede de positivação, porquanto o Direito, depois de ser
direito natural, com a teologia e a metafísica, direito positivo com a dogmática e, finalmente, à míngua doutra dicção mais
adequada, direito interpretativo com a hermenêutica, ocupa, por derradeiro, o universo dos valores, o mundo novo dos
princípios, o extenso campo das formulações axiológicas da razoabilidade que são o fundamento normativo, por
excelência, dos sistemas abertos, onde nem sempre a lógica axiomático-dedutiva do formalismo positivista tem serventia
ou cabimento, substituída, designadamente, em questões constitucionais, por métodos argumentativos e axiológicos
desenvolvidos pela Nova Hermenêutica.

Toda a problemática do poder, toda a porfia de legitimação da autoridade e do Estado no caminho da redenção social
há de passar, de necessidade, pelo exame do papel normativo do princípio da dignidade da pessoa humana. Sua densidade
jurídica no sistema constitucional há de ser portanto máxima e se houver reconhecidamente um princípio supremo no trono
da hierarquia das normas, esse princípio não deve ser outro senão aquele em que todos os ângulos éticos da personalidade
se acham consubstanciados.

Demais disso, nenhum princípio é mais valioso para compendiar a unidade material da Constituição que o princípio da
dignidade da pessoa humana.

Quando hoje, a par dos progressos hermenêuticos do direito e de sua ciência argumentativa, estamos a falar, em sede
de positividade, acerca da unidade da Constituição, o princípio que urge referir na ordem espiritual e material dos valores é
o princípio da dignidade da pessoa humana.

A unidade da Constituição, na melhor doutrina do constitucionalismo contemporâneo, só se traduz
compreensivelmente quando tomada em sua imprescritível bidimensionalidade, que abrange o formal e o axiológico, a
saber, forma e matéria, razão e valor.

Ambos os termos conjugados assinalam, com a revolução hermenêutica, o momento definitivo da supremacia
principiológica dos conteúdos constitucionais sobre os conteúdos legislativos ordinários da velha dogmática e ao mesmo
tempo exprimem a ascensão da legitimidade material que põe em grau de menor importância, por carência de préstimo
superior nas soluções interpretativas da Constituição, o formalismo positivista e legalista do passado, peculiar à dogmática
jurídica do século XIX. Formalismo que interpretava regras, e não princípios. Por isso mesmo, mais atento ao texto das
leis que ao Direito propriamente dito.

Daquele binômio deriva, em suma, a reconciliação da dogmática com a hermenêutica, fundamentando assim, fora do
âmbito especificamente constitucional, em termos genéricos, a legitimidade do novo Direito, mais propínquo à vida que à
utopia, mais chegado e permeável, portanto, à hegemonia do princípio que consagra a dignidade da pessoa humana.

Assinale-se, por derradeiro, que as formas democráticas do modelo participativo direto são politicamente em nosso
tempo as mais compatíveis com o emprego e a concretização daquele princípio no constitucionalismo do século XXI.

Enfim, sem o livro do Dr. Sarlet, tão rápidas e fugazes reflexões não me teriam ocorrido. É monografia de leitura
fácil, instrutiva, proveitosa, vazada nos copiosos mananciais de erudição do distintíssimo autor. Honra as letras jurídicas do
Rio Grande do Sul e se recomenda, por igual, a quantos buscam os caminhos morais da regeneração nacional e não
podem, na crise do sistema, que é a crise das instituições do Estado democrático de Direito, prescindir de tão nobre
princípio: o princípio da dignidade da pessoa humana.

Fortaleza, agosto de 2000.
Prof. Dr. Paulo Bonavides



Apresentação (1ª edição)
O direito constitucional brasileiro tem evoluído de modo surpreendente nos últimos anos. Se é certo que, em 1988,

ganhamos uma nova Constituição, não é menos certo que naquele tempo não contávamos ainda, de forma generalizada,
com uma dogmática constitucional sofisticada a ponto de dar conta da nova realidade político-jurídica que se inaugurava.
Os estudos de direito constitucional, provavelmente em virtude do longo período autoritário, limitavam-se, em geral, a
narrativas das vicissitudes políticas pelas quais o país passava, à historiografia da experiência constitucional de outros
povos, ou, finalmente, à descrição política de determinadas instituições. Eventualmente a investigação atravessava o
campo dos conceitos manejados pela filosofia política. O direito constitucional, portanto, era conduzido como história,
como ciência política ou como filosofia política. Eram poucos aqueles que, na docência, pretendiam praticar verdadeira
dogmática jurídica. A época não ajudava. A falta de um saber jurídico consistente talvez tenha contribuído para a
fragilidade da normatividade da Constituição em vigor. O descompromisso com sua eficácia, a ausência de um
sentimento constitucional ou de uma vontade de Constituição, que somente agora começam a desenvolver-se na
república, são determinantes da cultura jurídica até então alheia à força normativa da Lei Fundamental.

Hoje, felizmente, o panorama nacional mudou significativamente. Há excelentes centros acadêmicos espalhados por
todo o país, dedicados ao estudo do direito constitucional. A doutrina brasileira, nesse campo, refinou-se. Há uma nova
geração de constitucionalistas no Brasil que, sobre manter a tradição de prestígio da melhor doutrina nacional, situa-se em
lugar de destaque no plano internacional. Curiosamente, quando temos (não mais como exceção) boa doutrina
constitucional, ensaia-se o desmoronamento do edifício constitucional, tal o grau de corrosão que sofre o seu núcleo de
identidade, mercê do irracional processo de revisionismo pelo qual, nos últimos anos, temos passado. Por isso, a defesa
intransigente da Lei Fundamental, em particular da Constituição dos Direitos Fundamentais, substancia compromisso
inarredável dos constitucionalistas. Cumpre, em momentos difíceis, mesmo contra a maré, tomar partido da Constituição
contra os vários discursos (jurídicos, políticos, econômicos, etc.) que insistem (às vezes com ingenuidade e boa-fé, outras
tantas com os piores propósitos) em promover a erosão de sua posição fundante.

Ingo Wolfgang Sarlet reside, com autoridade, na casa da melhor doutrina. Doutor em Direito, Magistrado no Rio
Grande do Sul, berço de grandes juristas, Ingo é, também, Professor de Direito Constitucional na Escola Superior da
Magistratura (AJURIS) e no Curso de Mestrado em Direito oferecido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUC/RS), este conduzido com sabedoria pelo respeitado publicista Juarez Freitas. Escreveu, antes da
presente obra, importante livro dedicado ao tema da Eficácia dos direitos fundamentais (Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 1998) que, inobstante tratar-se de publicação recente, é já um dos clássicos da literatura constitucional
brasileira. Sinto-me, por suas qualidades como ser humano e como jurista, deveras orgulhoso pelo fato de tê-lo como
amigo e interlocutor. No campo do Direito Constitucional, temos manifestado preocupações semelhantes. Neste
particular, aliás, lembro que as Escolas de Direito Público do Rio Grande do Sul guardam forte identidade com as
Cátedras de Direito Constitucional e de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do
Paraná.

Agora, o Professor Ingo Wolfgang Sarlet explora, monograficamente, o rico território da dignidade da pessoa
humana. Princípio constitucional da maior importância, a dignidade da pessoa humana volta a desafiar a atenção do jurista
que, em outros momentos, sobre ele teve ocasião de se debruçar. O texto ora publicado, sintético e denso, foi enriquecido
pelo tempero da mais autorizada doutrina. Nem por isso, entretanto, foi elaborado desprezando-se os predicamentos de
clareza e transparência. Da manufatura esmerada e cuidadosa derivam as inequívocas qualidades da obra ora
apresentada. Quanto às idéias sustentadas, o autor não se peja de tomar partido. Aliás, as teses devem ser sustentadas às
claras, e esta é postura de Ingo. Daí por que o Direito Constitucional que desenvolve não pode ser tomado como neutro,
asséptico, despido de compromisso. Antes, é o contrário que se manifesta no desenrolar de sua manifestação discursiva.
Não há lugar, imagino, na caneta do Professor Ingo, para a dogmática constitucional prisioneira da razão do Estado, onde
o cidadão é acessório, e os direitos fundamentais, concessão. De modo inverso, procura desenvolver uma racionalidade
jurídica emancipatória, decorrente de renovado tipo de olhar incidente sobre a fenomenologia constitucional. Está-se a
referir, portanto, a uma dogmática constitucional emancipatória e principiológica, que toma o Estado não como
realidade em si justificada, mas, antes, como construção voltada à integral satisfação dos direitos fundamentais,
especialmente dos direitos fundamentais demandantes de atuação positiva. Neste compasso, o Estado, desde o prisma
jurídico, só guarda sentido quando a serviço da dignidade da pessoa humana. Logo, não são os direitos fundamentais que
haverão de ficar à disposição do Estado (em particular das maiorias ocasionais). Antes, é o Estado que haverá de
permanecer à disposição dos direitos fundamentais, sendo certo que a concretização destes substancia eloqüente meio de
legitimação daquele. A lógica, como se vê, inverte-se totalmente.

O direito constitucional do homem, do cidadão, da dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais, afasta-se
daquele centrado, exclusivamente, na figura do Estado, dele dependente, criatura servindo o criador, instrumento de
governo que dá satisfação aos interesses das maiorias conjunturais. O primeiro é o direito constitucional crítico,
emancipatório, principiológico e repersonalizador. O segundo é o direito constitucional do status quo, dogmatista,



positivista, cativo do princípio majoritário, mero instrumento da atuação estatal. O primeiro põe a dignidade da pessoa
humana em lugar exterior ao debate político, tendo por acertado que a política haverá de servir a dignidade da pessoa
humana. O segundo deixa a dignidade da pessoa humana à disposição do debate político e, portanto, à mercê dos humores
políticos contingentes. São posturas distintas. Compõem histórias jurídicas apartadas. Cada qual é responsável pela sua
opção metodológica.

Ingo, de modo determinado, sem perder, entretanto, o senso de responsabilidade que se cobra do cientista e a
prudência própria do magistrado, aceita o convite de Cazuza. Ele mostra a sua cara. Propõe a defesa da dignidade da
pessoa humana, reconhecendo na Constituição a existência, a respeito, de disposição dotada de força normativa capaz de
reclamar eficácia. O como, o quanto e o quando, estas são questões próprias da dogmática constitucional. A vereda
explorada, com precisão e talento, por Ingo.

Tudo o mais que for dito sobre a obra em questão constitui excesso. O livro é eloqüente por si mesmo. Então,
cumpre encerrar estas linhas para deixar o leitor se encantar com a narrativa. Não poderia, porém, concluir sem
parabenizar o autor e a Editora pela oportuna publicação. O direito constitucional brasileiro agradece.

Curitiba, outubro de 2000.
Prof. Dr. Clèmerson Merlin Clève

Titular de Direito Constitucional da
Faculdade do Brasil e da UFPR



1. Considerações preliminares
Na verdade, duvido que haja, para o ser pensante, minuto mais decisivo do que aquele em que, caindo-lhe a venda dos olhos,
descobre que não é um elemento perdido nas oscilações cósmicas, mas que uma universal vontade de viver nele converge e se
hominiza.
O Homem, não centro estático do Mundo – como ele se julgou durante muito tempo, mas eixo e flecha da evolução – o que é
muito mais belo.

Teilhard de Chardin1

A bela e expressiva frase do teólogo, filósofo, antropólogo e paleontólogo francês Pierre Teilhard de Chardin,
escolhida para figurar no início deste livro, encerra múltiplos sentidos e suscita outras tantas interpretações, correndo até
mesmo o risco de sujeitar-se à crítica de um excessivo antropocentrismo. Contudo, não sendo o nosso intento empreender
uma análise do pensamento citado, guiou-nos prioritariamente a maneira pela qual o autor soube expressar, ao menos no
nosso sentir, a umbilical e genética convergência e vinculação (mas não necessária fungibilidade) entre as noções de
dignidade, vida e humanidade que também nós recolhemos como diretriz nuclear do nosso estudo. Assim, ainda que a
dignidade – ao menos não nesta passagem – não tenha sido expressamente referida, ela encontra-se latente e pressuposta
no texto, como de resto, em tudo que diz com a essência do ser humano.

Por sua vez, passando a centrar a nossa atenção na dignidade da pessoa humana, desde logo há de se destacar que a
íntima e, por assim dizer, indissociável – embora altamente complexa e diversificada2 – vinculação entre a dignidade da
pessoa humana e os direitos fundamentais já constitui, por certo, um dos postulados nos quais se assenta o direito
constitucional contemporâneo. Tal ocorre mesmo nas ordens constitucionais onde a dignidade ainda não tenha sido
expressamente reconhecida no direito positivo e até mesmo – e lamentavelmente não são poucos os exemplos que
poderiam ser citados – onde tal reconhecimento virtualmente se encontra limitado à previsão no texto constitucional, já
que, forçoso admiti-lo – especialmente entre nós – que o projeto normativo, por mais nobre e fundamental que seja, nem
sempre encontra eco na praxis ou, quando assim ocorre, nem sempre para todos ou de modo igual para todos.

De qualquer modo, acreditamos – recolhendo aqui a lição de Cármen Lúcia Antunes Rocha – que a previsão no
texto constitucional acaba por ser imprescindível, muito embora por si só não tenha o condão de assegurar o devido
respeito e proteção à dignidade.3 Com efeito, diante do compromisso assumido formalmente pelo Constituinte, pelo menos
– nas hipóteses de violação dos deveres e direitos decorrentes da dignidade da pessoa – restará uma perspectiva
concreta, ainda que mínima, de efetivação por meio dos órgãos jurisdicionais, enquanto e na medida em que se lhes
assegurar as condições básicas para o cumprimento de seu desiderato.

Por outro lado, se virtualmente incontroversa a existência de um liame entre a dignidade da pessoa e os direitos
fundamentais, o consenso, por sua vez – como logo teremos oportunidade de demonstrar –, praticamente se limita ao
reconhecimento da existência e da importância desta vinculação. Quanto ao mais – inclusive no que diz com a própria
compreensão do conteúdo e significado da dignidade da pessoa humana na e para a ordem jurídica – trata-se de tema
polêmico e que tem ensejado farta discussão em nível doutrinário e até mesmo jurisprudencial. De fato, como bem
averbou Antonio Junqueira de Azevedo, o acordo a respeito das palavras “dignidade da pessoa humana” infelizmente não
afasta a grande controvérsia em torno do seu conteúdo.4 Além disso, em se levando em conta que a dignidade, acima de
tudo, diz com a condição humana do ser humano,5 cuida-se de assunto de perene relevância e atualidade, tão perene e
atual for a própria existência humana. Aliás, apenas quando (e se) o ser humano viesse ou pudesse renunciar à sua
condição é que se poderia cogitar da absoluta desnecessidade de qualquer preocupação com a temática ora versada.
Todavia, justamente pelo fato de que a dignidade vem sendo considerada (pelo menos para muitos e mesmo que não
exclusivamente) qualidade intrínseca e indissociável de todo e qualquer ser humano e certos de que a destruição de um
implicaria a destruição do outro, é que o respeito e a proteção da dignidade da pessoa (de cada uma e de todas as
pessoas) constituem-se (ou, ao menos, assim o deveriam) em meta permanente da humanidade, do Estado e do Direito.

É precisamente sobre as relações entre a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais que pretendemos
tecer algumas considerações, destacando pelo menos parte das inúmeras facetas e problemas que este casamento feliz –
mas nem por isto imune a crises e tensões – desafia a todos os que se ocupam de seu estudo.

Notas do capítulo 1
1P. Teilhard de Chardin, O Fenômeno Humano, p. 11.

2Tal como aponta A. Gewirth, “Human Dignity as the Basis of Rights”, in: M. J. Meyer e W. A. Parent (Ed), The Constitution of Rights, p. 10.

3Cf. C.L. Antunes Rocha, O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social, in: Interesse Público nº 4, p. 26.

4Cf. A J. de Azevedo, “Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana”, in: Revista dos Tribunais, vol. 797, março de 2002, p. 12.

5Neste sentido, o entendimento de M-L Pavia, Le principe de dignité de la personne humaine: um noveau principe constitutionnel, in: R.
Cabrillac/M.A.Frison-Roche/T. Revet (Dir), Droits et Libertés Fondamenteaux, p. 105.



2. Conteúdo e significado da noção de dignidade (da pessoa)
humana
2.1. Antecedentes: algumas notas sobre a dignidade da pessoa no âmbito da evolução do pensamento
ocidental
Antes de nos fixarmos na dimensão jurídico-constitucional da dignidade da pessoa humana, objeto precípuo deste

trabalho, e mesmo sabedores de que aqui estaremos apenas oferecendo uma abordagem genérica e inevitavelmente
incompleta, especialmente considerando tudo o que já se escreveu sobre o tema, cumpre seja empreendida a tentativa de
uma aproximação com o conteúdo e significado da própria noção de dignidade da pessoa,6 já que anterior ao seu
reconhecimento no âmbito do direito positivo e até mesmo determinante desta. Ademais, importa lembrar que também
para a dignidade da pessoa humana aplica-se a noção referida por Bernard Edelman, de que qualquer conceito (inclusive
jurídico) possui uma história, que necessita ser retomada e reconstruída, para que se possa rastrear a evolução da simples
palavra para o conceito e assim apreender o seu sentido.7

Embora não se possa – e nem se pretenda! – reconstruir aqui em detalhes a trajetória da noção de dignidade da
pessoa humana no pensamento filosófico ao longo dos tempos, buscar-se-á pelo menos identificar e apresentar alguns
momentos, autores e concepções relevantes e habitualmente referidos neste contexto. Por outro lado, importa destacar
desde logo, na esteira do que leciona Eduardo Bittar, que “a ideia de dignidade da pessoa humana hoje, resulta, de certo
modo, da convergência de diversas doutrinas e concepções de mundo que vêm sendo construídas desde longa data na
cultura ocidental”.8 Já por tal razão (mas não apenas por isso) uma – ainda que sumária – análise na perspectiva histórica
e filosófica se faz necessária.

Assim, sem adentrarmos, ainda, o problema do significado que se pode hoje atribuir à dignidade da pessoa humana,
cumpre ressaltar, de início, que a ideia do valor intrínseco da pessoa humana deita raízes já no pensamento clássico e no
ideário cristão. Muito embora não nos pareça correto, inclusive por nos faltarem dados seguros quanto a este aspecto,
reivindicar – no contexto das diversas religiões professadas pelo ser humano ao longo dos tempos – para a religião cristã
a exclusividade e originalidade quanto à elaboração de uma concepção de dignidade da pessoa, o fato é que tanto no
Antigo quanto no Novo Testamento9 podemos encontrar referências no sentido de que o ser humano foi criado à imagem
e semelhança de Deus, premissa da qual o cristianismo extraiu a consequência – lamentavelmente renegada por muito
tempo por parte das instituições cristãs e seus integrantes (basta lembrar as crueldades praticadas pela “Santa
Inquisição”) – de que o ser humano – e não apenas os cristãos – é dotado de um valor próprio e que lhe é intrínseco, não
podendo ser transformado em mero objeto ou instrumento.10

No pensamento filosófico e político da antiguidade clássica, verifica-se que a dignidade (dignitas) da pessoa humana
dizia, em regra, com a posição social ocupada pelo indivíduo e o seu grau de reconhecimento pelos demais membros da
comunidade, daí poder falar-se em uma quantificação e modulação da dignidade, no sentido de se admitir a existência de
pessoas mais dignas ou menos dignas.11 Por outro lado, já no pensamento estóico, a dignidade era tida como a qualidade
que, por ser inerente ao ser humano, o distinguia das demais criaturas, no sentido de que todos os seres humanos são
dotados da mesma dignidade, noção esta que se encontra, por sua vez, intimamente ligada à noção da liberdade pessoal de
cada indivíduo (o Homem como ser livre e responsável por seus atos e seu destino), bem como à ideia de que todos os
seres humanos, no que diz com a sua natureza, são iguais em dignidade.12 Com efeito, de acordo com o jurisconsulto,
político e filósofo romano Marco Túlio Cícero, é a natureza quem prescreve que o homem deve levar em conta os
interesses de seus semelhantes, pelo simples fato de também serem homens, razão pela qual todos estão sujeitos às
mesmas leis naturais, de acordo com as quais é proibido que uns prejudiquem aos outros,13 passagem na qual (como, de
resto, encontrada em outros autores da época) se percebe a vinculação da noção de dignidade com a pretensão de
respeito e consideração a que faz jus cada ser humano. Assim, especialmente em relação a Roma – notadamente a partir
das formulações de Cícero, que desenvolveu uma compreensão de dignidade desvinculada do cargo ou posição social – é
possível reconhecer a coexistência de um sentido moral (seja no que diz às virtudes pessoais do mérito, integridade,
lealdade, entre outras, seja na acepção estóica referida) e sociopolítico de dignidade (aqui no sentido da posição social e
política ocupada pelo indivíduo).14

No que diz com a concepção vigente neste período (mas que, de certa forma, segue presente nos dias de hoje,
quando se fala na dignidade de cargos e funções, na honra e imagem da pessoa no seu contexto social, etc.),15 importa
destacar, recolhendo aqui a lição de Paolo Becchi, que no mundo romano antigo, a noção de dignidade humana adquire –
precisamente por influência do pensamento de Cícero, primeiro a ressaltar ambas as acepções – um duplo significado,
visto que, por um lado o homem possui uma dignidade que decorre de sua posição mais alta na hierarquia da natureza, já
que é o único ser racional dentre os animais, o que lhe assegura uma posição especial no universo (sentido absoluto da
dignidade), ao passo que, já em outro sentido, relativo, a dignidade está vinculada à posição social do indivíduo, posição
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esta que poderá ser alterada ao longo de sua existência.16

Como bem lembra Marco Ruotolo, no pensamento de Cícero e no pensamento greco-romano, a dignidade assume
uma dupla significação, como dote (dádiva) e como “conquista”, no sentido de ser também o resultado de um fazer, um
agir na esfera social, o que também corresponde à concepção dominante na tradição cristã, onde é possível distinguir
entre uma dignidade ontológica (ou inata), visto que decorrente da condição de o ser humano ter sido feito à imagem e
semelhança de Deus, e uma dignidade existencial ou adquirida, correspondente a circunstância de se levar uma vida de
acordo com os ditames da religião Cristã.17

Na primeira fase do cristianismo, quando este havia assumido a condição de religião oficial do Império, destaca-se o
pensamento do Papa São Leão Magno, sustentando que os seres humanos possuem dignidade pelo fato de que Deus os
criou à sua imagem e semelhança, e que, ao tornar-se homem, dignificou a natureza humana, além de revigorar a relação
entre o Homem e Deus mediante a voluntária crucificação de Jesus Cristo.18 Logo depois, no período inicial da Idade
Média, Anicio Manlio Severino Boécio, cujo pensamento foi (em parte) posteriormente retomado por São Tomás de
Aquino, formulou, para a época, um novo conceito de pessoa e acabou por influenciar a noção contemporânea de
dignidade da pessoa humana ao definir a pessoa como substância individual de natureza racional.19

Mesmo no auge do medievo – de acordo com a lição de Klaus Stern – a concepção de inspiração cristã e estóica
seguiu sendo sustentada, destacando-se Tomás de Aquino, o qual, fortemente influenciado também por Boécio, chegou a
referir expressamente a expressão “dignitas humana”, secundado, já em plena Renascença e no limiar da Idade Moderna,
pelo humanista italiano Pico della Mirandola, que, partindo da racionalidade como qualidade peculiar inerente ao ser
humano, advogou ser esta a qualidade que lhe possibilita construir de forma livre e independente sua própria existência e
seu próprio destino.20 Com efeito, no pensamento de Tomás de Aquino, restou afirmada a noção de que a dignidade
encontra seu fundamento na circunstância de que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas também
radica na capacidade de autodeterminação inerente à natureza humana, de tal sorte que, por força de sua dignidade, o ser
humano, sendo livre por natureza, existe em função da sua própria vontade.21 Já no contexto antropocêntrico
renascentista e sem renunciar à inspiração dos principais teóricos da Igreja Católica, Giovanni Pico della Mirandola, no
seu opúsculo sobre a dignidade do homem, ao justificar a ideia da grandeza e superioridade do homem em relação aos
demais seres, afirmou que, sendo criatura de Deus, ao homem (diversamente dos demais seres, de natureza bem definida
e plenamente regulada pelas leis divinas) foi outorgada uma natureza indefinida, para que fosse seu próprio árbitro,
soberano e artífice, dotado da capacidade de ser e obter aquilo que ele próprio quer e deseja.22

Para a afirmação da ideia de dignidade humana, foi especialmente preciosa a contribuição do espanhol Francisco de
Vitoria, quando, no século XVI, no limiar da expansão colonial espanhola, sustentou, relativamente ao processo de
aniquilação, exploração e escravização dos habitantes dos índios e baseado no pensamento estoico e cristão, que os
indígenas, em função do direito natural e de sua natureza humana – e não pelo fato de serem cristãos, católicos ou
protestantes – eram em princípio livres e iguais, devendo ser respeitados como sujeitos de direitos, proprietários e na
condição de signatários dos contratos firmados com a coroa espanhola.23 Foi precisamente no âmbito do pensamento
jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII, a concepção da dignidade da pessoa humana, assim como a ideia do direito
natural em si, passou por um processo de racionalização e laicização, mantendo-se, todavia, a noção fundamental da
igualdade de todos os homens em dignidade e liberdade.

Muito embora na obra de Hugo Grócio e Thomas Hobbes, dois dos autores mais destacados do período (em especial
no que diz com o pensamento político e jurídico) a dignidade tenha sido objeto de referência, foi apenas em Samuel
Pufendorf que se pode constatar um passo efetivo em termos de ruptura com a tradição anterior e a elaboração do que se
pode considerar uma primeira formulação tipicamente secular e racional da dignidade da pessoa humana, com
fundamento na liberdade moral como característica distintiva do ser humano,24 ainda que elementos de tal concepção,
como já demonstrado, possam ser reconduzidos a desenvolvimentos anteriores. Com efeito, ao passo que para Grócio a
dignidade humana se manifesta no âmbito do direito à sepultura, no que guarda relação com o respeito com o cadáver,25

para Hobbes, a dignidade, numa acepção que remonta em parte ao período clássico, no sentido da dignidade como
representando o valor do indivíduo no contexto social, está essencialmente vinculada ao prestígio pessoal e dos cargos
exercidos pelos indivíduos, cuidando-se, portanto, de um valor atribuído pelo Estado e pelos demais membros da
comunidade a alguém.26 Recorrendo às palavras do próprio Hobbes, “o valor de um homem, tal como o de todas as
outras coisas, é seu preço; isto é, tanto quanto seria dado pelo uso de seu poder. Portanto não absoluto, mas algo que
depende da necessidade e do julgamento de outrem. Um hábil condutor de soldados é de alto preço em tempo de guerra
presente ou iminente, mas não o é em tempo de paz. Um juiz douto e incorruptível é de grande valor em tempo de paz,
mas não o é tanto em tempo de guerra. E tal como nas outras coisas, também no homem não é o vendedor, mas o
comprador quem determina o preço. Porque mesmo que um homem (como muitos fazem) atribua a si mesmo o mais alto
valor possível, apesar disso seu verdadeiro valor não será superior ao que lhe for atribuído pelos outros”.27 Logo mais



adiante, Hobbes afirma que “o valor público de um homem, aquele que lhe é atribuído pelo Estado, é o que os homens
vulgarmente chamam dignidade. E esta sua avaliação se exprime através de cargos de direção, funções judiciais e
empregos públicos, ou pelos nomes e títulos introduzidos para a distinção de tal valor”.28 Assim, ainda que não se vá
aprofundar o tópico, verifica-se que – embora com outro significado e fundamentação – a noção de reconhecimento,
posteriormente desenvolvida em Hegel e muitos dos sucessores, assim como a tradicional vinculação entre honra, imagem
e dignidade, de alguma forma se faz presente durante toda a trajetória de afirmação e reconstrução da noção de dignidade
da pessoa humana.

Já para Samuel Pufendorf, a noção de dignidade não está fundada numa qualidade natural do homem e tampouco
pode ser identificada com a sua condição e prestígio na esfera social, assim como não pode ser reconduzida à tradição
cristã, de acordo com a qual a dignidade é concessão divina. Pufendorf sustenta que mesmo o monarca deveria respeitar
a dignidade da pessoa humana, considerada esta como a liberdade do ser humano de optar de acordo com sua razão e
agir conforme o seu entendimento e sua opção.29 Neste sentido, como bem registra Paolo Bechi, a concepção de
Pufendorf distingue-se da de outros pensadores da época, como é o caso de Pascal, pois este reconduz a dignidade à
capacidade racional, de pensamento, do ser humano, ao passo que Pufendorf vincula a dignidade à liberdade moral, pois é
esta – e não a natureza humana em si – que confere dignidade ao homem.30 Foi, contudo, com Immanuel Kant, cuja
concepção de dignidade parte da autonomia ética31 do ser humano, que, de certo modo, se completa o processo de
secularização32 da dignidade, que, de vez por todas, abandonou suas vestes sacrais.33 Com isto, vale notar, não se está a
desconsiderar a profunda influência (ainda que expurgada da fundamentação teológica) do pensamento cristão,
especialmente dos desenvolvimentos de Boécio e São Tomás de Aquino (notadamente no que diz com a noção de pessoa
com substância individual de natureza racional e da relação mesmo entre liberdade e dignidade) sobre as formulações
kantianas.34

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.35 Em
síntese e no que diz com o presente tópico, é possível acompanhar Thadeu Weber quando refere que autonomia e
dignidade estão, notadamente no pensamento de Kant, intrinsecamente relacionados e mutuamente imbricados, visto que a
dignidade pode ser considerada como o próprio limite do exercício do direito de autonomia, ao passo que este não pode ser
exercido sem o mínimo de competência ética.36

Com base nesta premissa, Kant sustenta que “o Homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como um
fim em si mesmo, não simplesmente como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. Pelo contrário, em todas
as suas ações, tanto nas que se dirigem a ele mesmo como nas que se dirigem a outros seres racionais, ele tem sempre de
ser considerado simultaneamente como um fim… Portanto, o valor de todos os objetos que possamos adquirir pelas
nossas ações é sempre condicional. Os seres cuja existência depende, não em verdade da nossa vontade, mas da
natureza, têm contudo, se são seres irracionais, apenas um valor relativo como meios e por isso se chamam coisas, ao
passo que os seres racionais se chamam pessoas, porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, quer
dizer, como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, por conseguinte, limita nessa medida todo o
arbítrio (e é um objeto de respeito)”.37

Ainda segundo Kant, afirmando 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 qualquer outra como
equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto não permite equivalente, então tem ela
dignidade… Esta apreciação dá pois a conhecer como dignidade o valor de uma tal disposição de espírito e põe-na
infinitamente acima de todo o preço. Nunca ela poderia ser posta em cálculo ou confronto com qualquer coisa que tivesse
um preço, sem de qualquer modo ferir a sua santidade”.38

Neste contexto, comentando a distinção entre dignidade (como valor não mensurável economicamente) e coisas,
passíveis de quantificação econômica, Jeremy Waldrom observa que tanto a expressão latina dignitas quanto o termo
alemão würde (de acordo com o autor, ambos utilizados por Kant sem que haja clareza a respeito de serem sempre
utilizados como sinônimos) não significam “naturalmente”, sem que lhes seja outorgado tal sentido técnico-filosófico, o
mesmo que um valor sem preço, no sentido de um valor intrínseco, infungível, próprio de cada ser humano, cuidando-se,
ainda na acepção de Waldrom, de um uso eminentemente estipulativo da expressão dignidade, que implica o
reconhecimento de que os seres humanos possuem um valor com certo caráter normativo, mas não utilitário.39 Se, na
esteira do que igualmente sugere Waldrom, a concepção de Kant (que concilia e relaciona a dimensão axiológica –
dignidade como valor intrínseco – com a noção de autonomia e racionalidade e moralidade, concebidas como fundamento
e mesmo conteúdo da dignidade) se revela mais adequada para uma fundamentação dos direitos humanos e fundamentais
do que para a determinação do seu conteúdo (dos direitos), isto é, para a identificação de quais são exatamente esses
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direitos,40 é questão que aqui deixaremos em aberto. Mais adiante, todavia, ainda que não se pretenda aprofundar tal
perspectiva, já na esfera da construção de um conceito jurídico-constitucional de dignidade da pessoa humana, serão
apontados alguns elementos que permitem identificar, em linhas gerais, não apenas um possível âmbito de proteção da
dignidade na sua condição de princípio e fundamento de direitos fundamentais, mas também suas conexões com os
diversos direitos fundamentais consagrados no plano constitucional.

É justamente no pensamento de Kant que a doutrina jurídica mais expressiva – nacional e estrangeira – ainda hoje
parece estar identificando as bases de uma fundamentação e, de certa forma, de uma conceituação da dignidade da
pessoa humana.41 Até que ponto, contudo, tal concepção efetivamente poderá ser adotada sem reservas ou ajustes na
atual quadra da evolução social, econômica e jurídica constitui, sem dúvida, desafio fascinante, que, todavia, refoge aos
estreitos limites deste estudo. Assim, poder-se-á afirmar – apenas para não deixar intocado este ponto – que tanto o
pensamento de Kant quanto todas as concepções que sustentam ser a dignidade atributo exclusivo da pessoa humana –
encontram-se, ao menos em tese, sujeitas à crítica de um excessivo antropocentrismo, notadamente naquilo em que
sustentam que a pessoa humana, em função de sua racionalidade (não é à toa que Blaise Pascal, já em meados do século
XVII, chegou a afirmar que “não é do espaço que devo procurar minha dignidade, mas da ordenação do meu
pensamento”42) ocupa um lugar privilegiado em relação aos demais seres vivos.43 Para além disso, sempre haverá como
sustentar a dignidade da própria vida de um modo geral, ainda mais numa época em que o reconhecimento da proteção do
meio ambiente como valor fundamental indicia que não mais está em causa apenas a vida humana, mas a preservação de
todos os recursos naturais, incluindo todas as formas de vida existentes no planeta, ainda que se possa argumentar que tal
proteção da vida em geral constitua, em última análise, exigência da vida humana e de uma vida humana com dignidade,
tudo a apontar para o reconhecimento do que se poderia designar de uma dimensão ecológica ou ambiental da dignidade
da pessoa humana.

Tais questionamentos, por sua vez, nos remetem à controvérsia em torno da atribuição de dignidade e/ou direitos aos
animais e demais seres vivos, que, de resto, já vem sendo reconhecida por alguma doutrina. Sem que se vá desenvolver o
ponto, desde logo nos parece que a tendência contemporânea de uma proteção constitucional e legal da fauna e flora, bem
como dos demais recursos naturais, inclusive contra atos de crueldade praticados pelo ser humano, revela no mínimo que
a própria comunidade humana vislumbra em determinadas condutas (inclusive praticadas em relação a outros seres vivos)
um conteúdo de indignidade. Da mesma forma, considerando que nem todas as medidas de proteção da natureza não
humana têm por objeto assegurar aos seres humanos sua vida com dignidade (por conta de um ambiente saudável e
equilibrado) mas já dizem com a preservação – por si só – da vida em geral e do patrimônio ambiental, resulta evidente
que se está a reconhecer à natureza um valor em si, isto é, intrínseco. Se com isso se está a admitir uma dignidade da vida
para além da humana, tal reconhecimento não necessariamente conflita (nem mesmo por um prisma teológico, ousaríamos
sugerir), com a noção de dignidade própria e diferenciada – não necessariamente superior e muito menos excludente de
outras dignidades – da pessoa humana, que, à evidência, somente e necessariamente é da pessoa humana.44

Verifica-se, portanto, que também nesta perspectiva a dignidade da pessoa humana (independentemente, no nosso
sentir, de se aceitar, ou não, a tese da dignidade da vida não humana) há de ser compreendida como um conceito
inclusivo, no sentido de que a sua aceitação não significa privilegiar a espécie humana acima de outras espécies, mas sim,
aceitar que do reconhecimento da dignidade da pessoa humana resultam obrigações para com outros seres e
correspondentes deveres mínimos e análogos de proteção.45

De outra parte, a concepção kantiana, ao menos se interpretada restritivamente, acaba por remeter à pergunta (que,
de resto, ainda não obteve resposta consensual) sobre o início e o fim da dignidade da pessoa, além de toda uma gama de
outros questionamentos que aqui não temos condições nem temos a intenção de desenvolver e que tanta relevância tem
assumido no âmbito da biotecnologia e do assim designado “biodireito”, notadamente no que diz com a proteção jurídica do
embrião (e do patrimônio genético da pessoa em geral) em face de toda a sorte de manipulações,46 assim como nas
questões vinculadas à dignidade no final da vida, especialmente naquilo que envolve a discussão em torno da viabilidade e
dos limites da eutanásia.47 De qualquer modo, incensurável, isto sim, como teremos oportunidade de demonstrar no
próximo segmento, é a permanência da concepção kantiana no sentido de que a dignidade da pessoa humana, esta
(pessoa) considerada como fim, e não como meio, repudia toda e qualquer espécie de coisificação e instrumentalização do
ser humano.

Se é verdade que as formulações de Kant sobre a dignidade (a despeito de uma série de críticas formuladas ao longo
do tempo, a começar pela sempre lembrada advertência de Schopenhauer, para quem a fórmula de Kant é vazia de
sentido, insuficiente e até mesmo problemática, podendo servir de fundamento para qualquer coisa)48 marcaram uma
guinada decisiva no âmbito do pensamento filosófico e passaram a influenciar profundamente também a produção jurídica,
também é certo que sempre existiram importantes contrapontos, dentre os quais cumpre destacar a noção desenvolvida
por Hegel na sua Filosofia do Direito, sustentando, de certo modo, a partir de uma perspectiva escolástica – tal qual
encontrada em Tomás de Aquino – que a dignidade constitui – também (mas não exclusivamente, ao que nos parece) –
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uma qualidade a ser conquistada.49

Neste contexto, convém seja colacionada a lição de Kurt Seelmann, para quem o mais apropriado seria falar que ao
pensamento de Hegel (e não apenas na sua Filosofia do Direito) encontra-se subjacente uma teoria da dignidade como
viabilização de determinadas prestações. Tal teoria, além de não ser incompatível com uma concepção ontológica da
dignidade (vinculada a certas qualidades inerentes à condição humana), significa que uma proteção jurídica da dignidade
reside no dever de reconhecimento de determinadas possibilidades de prestação, nomeadamente, a prestação do respeito
aos direitos, do desenvolvimento de uma individualidade e do reconhecimento de um autoenquadramento no processo de
interação social50 Como, ainda, bem refere o autor colacionado, tal conceito de dignidade não implica a desconsideração
da dignidade (e de sua proteção) no caso de pessoas portadoras de deficiência mental ou gravemente enfermas, já que a
possibilidade de proteger determinadas prestações não significa que se esteja a condicionar a proteção da dignidade ao
efetivo implemento de uma dada prestação, já que também aqui (de modo similar – como poderíamos acrescentar – ao
que se verificou relativamente ao pensamento Kantiano, centrado na capacidade para a autodeterminação inerente a
todos os seres racionais) o que importa é a possibilidade de uma prestação.51

Na condição de um dos expoentes (se não o expoente) do idealismo filosófico alemão do século XIX, Hegel – aqui
na interpretação outorgada por Carlos Ruiz Miguel – acabou por sustentar uma noção de dignidade centrada na ideia de
eticidade (instância que sintetiza o concreto e o universal, assim como o individual e o comunitário), de tal sorte que o ser
humano não nasce digno – já que Hegel refuta uma concepção estritamente ontológica da dignidade –, mas torna-se digno
a partir do momento em que assume sua condição de cidadão.52 Nesta perspectiva, não é à toa que na filosofia do Direito
de Hegel já se faz presente a concepção de que a dignidade é (também) o resultado de um reconhecimento, noção esta
consubstanciada – não só, mas especialmente – na máxima de que cada um deve ser pessoa e respeitar os outros como
pessoas (sei eine Person und respektiere die anderen als Personen ).53 Tal reconhecimento, ainda que experimentado
em um contexto concreto e determinado, não se mostra inconciliável com a noção de que o ser humano é como tal
reconhecido independentemente das suas relações sociais, já que a capacidade jurídica (a competência de ser sujeito de
direitos) é igual em e para todas as pessoas,54 de tal sorte que há mesmo quem – neste particular igualmente atrelado, ao
que tudo indica, o pensamento de Hegel, vislumbre na capacidade de ser sujeito da atribuição de direitos (no sentido da
noção de personalidade jurídica) e não mero objeto de direitos a própria nota distintiva da dignidade da pessoa humana.55

A despeito de alguns pontos em comum, já perceptíveis a partir destas, sumárias referências, Hegel afasta-se de Kant e,
com isso, da expressiva maioria dos autores – entre outros aspectos – notadamente ao não fundar a sua concepção de
pessoa e dignidade em qualidades (ou faculdades) inerentes a todos os seres humanos, além de não condicionar a
condição de pessoa, sujeito e dignidade à racionalidade.56 Que as reflexões de Hegel acabaram alcançando uma
influência nada desprezível nos desenvolvimentos posteriores, aqui não será objeto de análise, mas há de ser consignado,
bastando já uma breve referência à ênfase dada por vários autores à dimensão histórico-cultural da dignidade, como é o
caso de um Niklas Luhmann e um Peter Häberle, bem como à fundamentação da dignidade na capacidade comunicativa
do ser humano e/ou no reconhecimento recíproco, como dão conta, entre outros, as teorizações de Jürgen Habermas e
Axel Honneth, o que será objeto de menção e algum desenvolvimento logo mais adiante.

Após traçada esta sumária evolução no âmbito da construção de uma concepção filosófica e secularizada de
dignidade, que encontrou em Kant o seu mais aclamado (mas não único) expoente, e mesmo considerando a existência de
diversos autores de renome, tais como Marx, Merleau-Ponty e Skinner, que tenham negado qualquer tentativa de
fundamentação religiosa ou metafísica da dignidade da pessoa humana,57 bem como apesar das desastrosas experiências
pelas quais tem passado a humanidade, de modo especial no decorrer do assim intitulado “breve século XX”,58 o fato é
que esta – a dignidade da pessoa humana – continua, talvez mais do que nunca, a ocupar um lugar central no pensamento
filosófico, político e jurídico, do que dá conta a sua já referida qualificação como valor fundamental da ordem jurídica, para
expressivo número de ordens constitucionais, pelo menos para as que nutrem a pretensão de constituírem um Estado
democrático de Direito.59 Da concepção jusnaturalista – que vivenciava seu apogeu justamente no século XVIII –
remanesce, indubitavelmente, a constatação de que uma ordem constitucional que – de forma direta ou indireta –
consagra a ideia da dignidade da pessoa humana, parte do pressuposto de que o homem, em virtude tão somente de sua
condição humana e independentemente de qualquer outra circunstância, é titular de direitos que devem ser reconhecidos e
respeitados por seus semelhantes e pelo Estado.60 Da mesma forma, acabou sendo recepcionada, especialmente a partir
e por meio do pensamento cristão e humanista,61 uma fundamentação metafísica da dignidade da pessoa humana, que, na
sua manifestação jurídica, significa uma última garantia da pessoa humana em relação a uma total disponibilidade por
parte do poder estatal e social.62 Vale registrar, todavia, a arguta observação de Otfried Höffe, no sentido de que uma
vinculação da noção de dignidade da pessoa à tradição judaico-cristã ou mesmo à cultura europeia, poderia justificar a
crítica de que a dignidade não constitui um conceito e postulado intercultural e secularizado, o que, por sua vez, acabaria
sendo um obstáculo à própria universalização e – neste sentido – um fator impeditivo de uma globalização da dignidade
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num contexto multicultural,63 aspecto que voltará a ser referido em outro contexto. Se a busca de um fundamento
religioso para a dignidade da pessoa humana e para os direitos humanos que lhe são correlatos está necessariamente
vinculada a uma concepção estrita de religião ou determinadas tradições religiosas, ou mesmo se um fundamento religioso
pode, ao fim e ao cabo, corresponder a uma concepção não religiosa (secular) de dignidade da pessoa humana, é apenas
mais uma questão que aqui deixaremos propositalmente em aberto, mas que segue reclamando atenção e
desenvolvimento.64

2.2. A noção de dignidade da pessoa na perspectiva jurídico-constitucional: tentativas de aproximação e
concretização
Ainda que as considerações até agora tecidas já possam ter lançado alguma luz sobre o significado e o conteúdo da

dignidade da pessoa humana, não há como negar, de outra parte, que uma conceituação clara do que efetivamente seja
esta dignidade, inclusive para efeitos de definição do seu âmbito de proteção como norma jurídica fundamental, se revela
no mínimo difícil de ser obtida, isto sem falar na questionável (e questionada) viabilidade de se alcançar algum conceito
satisfatório do que, afinal de contas, é e significa a dignidade da pessoa humana hoje, não sendo evidentemente à toa que
já houve quem – ao referir-se à dignidade humana – falou de uma “tese não interpretada” (Theodor Heuss)65. Tal
dificuldade, consoante exaustiva e corretamente destacado na doutrina, decorre certamente (ao menos também) da
circunstância de que se cuida de conceito de contornos vagos e imprecisos,66 caracterizado por sua “ambigüidade e
porosidade”,67 assim como por sua natureza necessariamente polissêmica,68 muito embora tais atributos não possam ser
exclusivamente atribuídos à dignidade da pessoa. Assim, embora com a devida cautela, há como acompanhar José de
Melo Alexandrino quando bem averba, em passagem ora transcrita na íntegra, que “o princípio da dignidade da pessoa
humana parece pertencer àquele lote de realidades particularmente avessas à claridade, chegando a dar a impressão de
se obscurecer na razão directa do esforço despendido para o clarificar”.69

Uma das principais dificuldades, todavia – e aqui recolhemos a lição de Michael Sachs – reside no fato de que no
caso da dignidade da pessoa, diversamente do que ocorre com as demais normas jusfundamentais, não se cuida de
aspectos mais ou menos específicos da existência humana (integridade física, intimidade, vida, propriedade, etc.), mas,
sim, de uma qualidade tida como inerente ou, como preferem outros, atribuída a todo e qualquer ser humano, de tal sorte
que a dignidade – como já restou evidenciado – passou a ser habitualmente definida como constituindo o valor próprio que
identifica o ser humano como tal, definição esta que, todavia, acaba por não contribuir muito para uma compreensão
satisfatória do que efetivamente é o âmbito de proteção da dignidade,70 na sua condição jurídico-normativa.

Mesmo assim, tal como consignou um arguto estudioso do tema, não restam dúvidas de que a dignidade é algo real, já
que não se verifica maior dificuldade em identificar claramente muitas das situações em que é espezinhada e agredida,71

ainda que não seja possível estabelecer uma pauta exaustiva de violações da dignidade.72 Com efeito, não é à toa que já
se afirmou até mesmo ser mais fácil desvendar e dizer o que a dignidade não é do que expressar o que ela é.73 Além
disso, verifica-se que a doutrina e a jurisprudência – notadamente no que diz com a construção de uma noção jurídica de
dignidade74 – cuidaram, ao longo do tempo, de estabelecer alguns contornos basilares do conceito e concretizar o seu
conteúdo, ainda que não se possa falar, também aqui, de uma definição genérica e abstrata consensualmente aceita, isto
sem falar no ceticismo manifesto de alguns no que diz com a própria possibilidade de uma concepção jurídica dignidade,
aspecto que, por sua vez, voltará a ser referido.75 76 Neste contexto, costuma apontar-se corretamente para a
circunstância de que a dignidade da pessoa humana (por tratar-se, à evidência – e nisto não diverge de outros valores e
princípios jurídicos – de categoria axiológica aberta) não poderá ser conceituada de maneira fixista, ainda mais quando se
verifica que uma definição desta natureza não harmoniza com o pluralismo e a diversidade de valores que se manifestam
nas sociedades democráticas contemporâneas,77 razão pela qual correto se afirmar que (também aqui) nos deparamos
com um conceito em permanente processo de construção e desenvolvimento.78 Assim, há que reconhecer que também o
conteúdo da noção de dignidade da pessoa humana, na sua condição de conceito jurídico-normativo, a exemplo de tantos
outros conceitos de contornos vagos e abertos, reclama uma constante concretização e delimitação pela práxis
constitucional, tarefa cometida a todos os órgãos estatais.79

Tal constatação, todavia, não significa que, consoante apontam diversas vozes críticas, se deva renunciar pura e
simplesmente à busca de uma fundamentação e legitimação da noção de dignidade da pessoa humana e nem que se deva
abandonar a tarefa permanente de construção de um conceito que possa servir de referencial para a concretização, já que
não se deve olvidar que a transformação da dignidade em uma espécie de tabu (considerando-a como uma questão
fundamental que dispensa qualquer justificação), somada à tentação de se identificar apenas em cada caso concreto (e
em face de cada possível violação) o seu conteúdo, pode de fato resultar em uma aplicação arbitrária e voluntarista da
noção de dignidade.80 Na tentativa, portanto, de rastrear argumentos que possam contribuir para uma compreensão não
necessariamente arbitrária e, portanto, apta a servir de baliza para uma concretização também no âmbito do Direito,
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cumpre salientar, inicialmente e retomando a ideia nuclear que já se fazia presente até mesmo no pensamento clássico –
que a dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é irrenunciável e inalienável, constituindo elemento que
qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado, de tal sorte que não se pode cogitar na possibilidade de
determinada pessoa ser titular de uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade.81 Assim, compreendida como
qualidade integrante e irrenunciável da própria condição humana,82 a dignidade 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 reconhecida e atribuida a cada ser humano como algo que lhe é inerente. Ainda nesta linha de
entendimento, houve até mesmo quem afirmasse que a dignidade representa “o valor absoluto de cada ser humano, que,
não sendo indispensável, é insubstituível”,83 o que, como se verá mais adiante, não afasta a possibilidade de uma
abordagem de cunho crítico e não inviabiliza, ao menos não por si só, eventual relativização da dignidade, notadamente na
sua condição jurídico-normativa e em alguma de suas facetas.

Assim, vale lembrar que a dignidade evidentemente não existe apenas onde é reconhecida pelo Direito e na medida
que este a reconhece.84 Todavia, importa não olvidar que o Direito poderá exercer papel crucial na sua proteção e
promoção, não sendo, portanto, completamente sem fundamento que se sustentou até mesmo a desnecessidade de uma
definição jurídica da dignidade da pessoa humana, na medida em que, em última análise, se cuida do valor próprio, da
natureza do ser humano como tal.85 No entanto, quando se cuida de aferir a existência de ofensas à dignidade, não há
como prescindir – na esteira do que leciona González Pérez – de uma clarificação quanto ao que se entende por dignidade
da pessoa, justamente para que se possa constatar e, o que é mais importante, coibir eventuais violações.86 Em verdade,
como nos lembra o mesmo autor, a dignidade é tida como intangível pelo fato de que assim foi decidido, na medida e no
sentido em que se decidiu, o que demonstra como se pode chegar a resultados tão díspares e até mesmo conflitantes entre
si, na aplicação concreta da noção de dignidade da pessoa.87

Neste contexto, bem refutando a tese de que a dignidade não constitui um conceito juridicamente apropriável e que
não caberia – como parece sustentar Habermas88 – em princípio, aos Juízes ingressar na esfera do conteúdo ético da
dignidade, relegando tal tarefa ao debate público que se processa notadamente na esfera parlamentar, assume relevo a
percuciente observação de Denninger, no sentido de que – diversamente do filósofo, para quem, de certo modo, é fácil
exigir uma contenção e distanciamento no trato da matéria – para a jurisdição constitucional, quando provocada a intervir
na solução de determinado conflito versando sobre as diversas dimensões da dignidade, não existe a possibilidade de
recusar a sua manifestação, sendo, portanto, compelida a proferir uma decisão, razão pela qual já se percebe que não há
como dispensar uma compreensão (ou conceito) jurídica da dignidade da pessoa humana, já que desta – e à luz do caso
examinado pelos órgãos judiciais – haverão de ser extraídas determinadas consequências jurídicas.89

Além disso, como já frisado, não se deverá olvidar que a dignidade – ao menos de acordo com o que parece ser a
opinião largamente majoritária – independe das circunstâncias concretas, já que inerente a toda e qualquer pessoa
humana, visto que, em princípio, todos – mesmo o maior dos criminosos – são iguais em dignidade, no sentido de serem
reconhecidos como pessoas – ainda que não se portem de forma igualmente digna nas suas relações com seus
semelhantes, inclusive consigo mesmos. Assim, mesmo que se possa compreender a dignidade da pessoa humana – na
esteira do que lembra José Afonso da Silva – como forma de comportamento (admitindo-se, pois, atos dignos e indignos),
ainda assim, exatamente por constituir – no sentido aqui acolhido – atributo intrínseco da pessoa humana (mas não
propriamente inerente à sua natureza, como se fosse um atributo físico!) e expressar o seu valor absoluto, é que a
dignidade de todas as pessoas, mesmo daquelas que cometem as ações mais indignas e infames, não poderá ser objeto de
desconsideração.90 Aliás, não é outro o entendimento que subjaz ao art. 1º da Declaração Universal da ONU (1948),
segundo o qual “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e consciência,
devem agir uns para com os outros em espírito e fraternidade”, preceito que, de certa forma, revitalizou e universalizou –
após a profunda barbárie na qual mergulhou a humanidade na primeira metade deste século – as premissas basilares da
doutrina kantiana.

Na feliz formulação de Jorge Miranda, o fato de os seres humanos (todos) serem dotados de razão e consciência
representa justamente o denominador comum a todos os homens, expressando em que consiste sua igualdade.91 Também
o Tribunal Constitucional da Espanha, inspirado igualmente na Declaração Universal, manifestou-se no sentido de que “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 dos demais”.92

Nesta mesma linha, situa-se a doutrina de Günter Dürig, considerado um dos principais comentadores da Lei
Fundamental da Alemanha da segunda metade do século XX. Segundo este renomado autor, a dignidade da pessoa
humana consiste no fato de que “cada ser humano é humano por força de seu espírito, que o distingue da natureza
impessoal e que o capacita para, com base em sua própria decisão, tornar-se consciente de si mesmo, de autodeterminar
sua conduta, bem como de formatar a sua existência e o meio que o circunda”.93
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Assim, à luz do que dispõe a Declaração Universal da ONU, bem como considerando os entendimentos colacionados
em caráter exemplificativo, verifica-se que o elemento nuclear da noção de dignidade da pessoa humana parece continuar
sendo reconduzido – e a doutrina majoritária conforta esta conclusão – primordialmente à matriz kantiana, centrando-se,
portanto, na autonomia e no direito de autodeterminação da pessoa (de cada pessoa).94 Nesta mesma linha de
entendimento, Gomes Canotilho refere que o princípio material que subjaz à noção de dignidade da pessoa humana
consubstancia-se “no princípio antrópico que acolhe a ideia pré-moderna e moderna da dignitas-hominis (Pico della
Mirandola) ou seja, do indivíduo conformador de si próprio e da sua vida segundo o seu próprio projeto espiritual (plastes
et fictor)”.95

Importa, contudo, ter presente a circunstância de que esta liberdade (autonomia) é considerada em abstrato, como
sendo a capacidade potencial que cada ser humano tem de autodeterminar sua conduta, não dependendo da sua efetiva
realização no caso da pessoa em concreto, de tal sorte que também o absolutamente incapaz (por exemplo, o portador de
grave deficiência mental) possui exatamente a mesma dignidade que qualquer outro ser humano física e mentalmente
capaz.96 Ressalte-se, por oportuno, que com isso não estamos a sustentar a equiparação, mas a intrínseca ligação entre as
noções de liberdade e dignidade, já que, como ainda teremos ocasião de melhor analisar, a liberdade e, por conseguinte,
também o reconhecimento e a garantia de direitos de liberdade (e dos direitos fundamentais de um modo geral),
constituem uma das principais (senão a principal) exigências da dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, há quem aponte para o fato de que a dignidade da pessoa não deve ser considerada, pelo menos não
exclusivamente, como algo inerente à natureza humana (no sentido de uma qualidade inata pura e simplesmente), isto na
medida em que a dignidade possui também um sentido cultural, sendo fruto do trabalho de diversas gerações e da
humanidade em seu todo, razão pela qual as dimensões natural e cultural da dignidade da pessoa se complementam e
interagem mutuamente, refutando-se a tese de que a dimensão ontológica da dignidade possa ser equiparada a uma
dimensão por assim dizer biológica.97 98 Tal circunstância, importa consignar, que já havia sido reconhecida pelo Tribunal
Constitucional Federal da Alemanha, em referencial decisão,99 restou igualmente consagrada em outras ordens
constitucionais. Com efeito, de acordo com a seguinte passagem extraída de decisão do Tribunal Constitucional de
Portugal, revelando esta inequívoca dimensão histórico-cultural da dignidade da pessoa humana e que aqui se amolda
perfeitamente, “a idéia de dignidade da pessoa humana, no seu conteúdo concreto – nas exigências ou corolários em que
se desmultiplica – não é algo puramente apriorístico, mas que necessariamente tem de concretizar-se histórico-
culturalmente”.100 Neste contexto, importa mencionar que a dignidade da pessoa humana, como símbolo lingüístico que
também é (e como tal tem sido utilizada), não tendo, como já frisado, um conteúdo universal e fixo, no sentido de
representar uma determinada e imutável visão de mundo e concepção moral, dificilmente poderá ser traduzida por uma
fórmula que tenha a pretensão de ser “a verdadeira” noção de dignidade da pessoa humana, mas acaba, pelo menos em
parte, sendo permanente objeto de reconstrução e repactuação quanto ao seu conteúdo e significado.101 Ainda a respeito
deste ponto, vale registrar a lição de Ernst Benda, de acordo com o qual, para que a noção de dignidade não se desvaneça
como mero apelo ético, impõe-se que seu conteúdo seja determinado no contexto da situação concreta da conduta estatal
e do comportamento de cada pessoa humana.102

É justamente neste sentido que assume particular relevância a constatação de que 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,
que voltará a ser referida oportunamente.103

Recolhendo aqui a lição de Podlech, poder-se-á afirmar que, na condição de limite da atividade dos poderes públicos,
a dignidade necessariamente é algo que pertence a cada um e que não pode ser perdido ou alienado, porquanto, deixando
de existir, não haveria mais limite a ser respeitado (este sendo considerado o elemento fixo e imutável da dignidade).
Como tarefa (prestação) imposta ao Estado, a dignidade da pessoa reclama que este guie as suas ações tanto no sentido
de preservar a dignidade existente, quanto objetivando a promoção da dignidade, especialmente criando condições que
possibilitem o pleno exercício e fruição da dignidade, sendo portanto dependente (a dignidade) da ordem comunitária, já
que é de se perquirir até que ponto é possível ao indivíduo realizar, ele próprio, parcial ou totalmente, suas necessidades
existenciais básicas ou se necessita, para tanto, do concurso do Estado ou da comunidade (este seria, portanto, o elemento
mutável da dignidade), constatação esta que remete a uma conexão com o princípio da subsidiariedade, que assume uma
função relevante também neste contexto.104 105

Como bem apontam Karl-Heinz Ladeur e Ino Augsberg, numa perspectiva negativa, se pode reconhecer – na
dignidade da pessoa humana – uma espécie de “Sinal de Pare”, no sentido de uma barreira absoluta e intransponível (um
limite!) inclusive para os atores estatais, protegendo a individualidade e autonomia da pessoa contra qualquer tipo de
interferência por parte do Estado e de terceiros, de tal sorte a assegurar o papel do ser humano como sujeito de direitos.
Já no que diz com o conteúdo material desta dignidade (seja na dimensão negativa, seja na positiva, poderíamos agregar) e
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as suas efetivas consequências jurídicas, este acaba por adquirir eficácia e efetividade apenas na sua relação com as
condições sociais vigentes, de tal sorte que dela (da dignidade da pessoa humana na condição de princípio constitucional)
não se pode extrair nenhuma decisão de caráter metafísico sobre a natureza humana, visto se tratar, neste contexto, de
uma construção dotada de sentido eminentemente jurídico-prático.106

Desde logo, percebe-se (ao menos assim o esperamos) que com o reconhecimento de uma dimensão cultural e
prestacional da dignidade não se está a aderir à concepção da dignidade como prestação,107 ao menos não naquilo em
que se sustenta ser a dignidade não um atributo ou valor inato e intrínseco ao ser humano, mas sim, eminentemente uma
condição conquistada pela ação concreta de cada indivíduo, não sendo tarefa dos direitos fundamentais assegurar a
dignidade, mas sim, as condições para a realização da prestação.108 Com efeito, para Luhmann – tido como principal
representante desta corrente – a pessoa alcança (conquista) sua dignidade a partir de uma conduta autodeterminada e da
construção exitosa da sua própria identidade.109 Tal concepção, que chegou a ser qualificada como um equívoco
sociológico (ein soziologisches Missverständnis),110 também não corresponde às exigências do estado constitucional e
de sua cultura, já que também aquele que nada “presta” para si próprio ou para os outros (tal como ocorre com o
nascituro, o absolutamente incapaz, etc.) evidentemente não deixa de ter dignidade e, para além disso, não deixa de ter o
direito de vê-la respeitada e protegida.111 Para além disso, aponta-se para o fato de que o problema da concepção de
Luhmann reside mais propriamente na circunstância de que a tarefa do Estado em proteger o processo de formação da
personalidade restaria inviabilizada em se atribuindo esta proteção apenas ao resultado e expressão da construção da
identidade.112 Assim, muito embora não se possa afirmar – por questão de justiça – que Luhmann tenha sustentado a
ausência ou a perda da dignidade para aqueles que não se encontram em condições de construí-la por suas próprias
forças (tendo tido inclusive o mérito de destacar a necessária dimensão social e comunicativa da dignidade), o fato é que
a concepção da dignidade como prestação, no sentido ora criticado e levada ao extremo, acaba por colocar
desnecessariamente em risco uma proteção jurídica efetiva da dignidade da pessoa humana.113

Fechado o parêntese e na perspectiva já sinalizada (dignidade como limite e tarefa), sustenta-se que uma dimensão
dúplice da dignidade manifesta-se enquanto simultaneamente expressão da autonomia da pessoa humana (vinculada à
ideia de autodeterminação no que diz com as decisões essenciais a respeito da própria existência), bem como da
necessidade de sua proteção (assistência) por parte da comunidade e do Estado, especialmente quando fragilizada ou até
mesmo – e principalmente – quando ausente a capacidade de autodeterminação.114 Assim, a dignidade, na sua
perspectiva assistencial (protetiva) da pessoa humana, poderá, dadas as circunstâncias, prevalecer em face da dimensão
autonômica, de tal sorte que, todo aquele a quem faltarem as condições para uma decisão própria e responsável (de modo
especial no âmbito da biomedicina e bioética) poderá até mesmo perder – pela nomeação eventual de um curador ou
submissão involuntária a tratamento médico e/ou internação – o exercício pessoal de sua capacidade de
autodeterminação, restando-lhe, contudo, o direito a ser tratado com dignidade (protegido e assistido).115

Tal concepção encontra-se, de resto – e reconhecidamente – embasada na doutrina de Dworkin, que, demonstrando
a dificuldade de se explicar um direito a tratamento com dignidade daqueles que, dadas as circunstâncias (como ocorre
nos casos de demência e das situações nas quais as pessoas já não logram sequer reconhecer insultos a sua autoestima
ou quando já perderam completamente sua capacidade de autodeterminação), ainda assim devem receber um tratamento
digno.116 Dworkin, portanto, parte do pressuposto de que a dignidade possui “tanto uma voz ativa quanto uma voz passiva
e que ambas encontram-se conectadas”, de tal sorte que é no valor intrínseco (na “santidade e inviolabilidade”) da vida
humana,117 de todo e qualquer ser humano, que encontramos a explicação para o fato de que mesmo aquele que já
perdeu a consciência da própria dignidade merece tê-la (sua dignidade) considerada e respeitada.118 O próprio Dworkin,
por sua vez, acaba reportando-se direta e expressamente à doutrina de Kant, ao relembrar que o ser humano não poderá
jamais ser tratado como objeto, isto é, como mero instrumento para realização dos fins alheios, destacando, todavia, que
tal postulado não exige que nunca se coloque alguém em situação de desvantagem em prol de outrem, mas sim, que as
pessoas nunca poderão ser tratadas de tal forma que se venha a negar a importância distintiva de suas próprias vidas.119

Neste contexto, vale registrar, ainda, que mesmo Kant nunca afirmou que o homem, num certo sentido, não possa ser
“instrumentalizado” de tal sorte que venha a servir, espontaneamente e sem que com isto venha a ser degradado na sua
condição humana, à realização de fins de terceiros, como ocorre, de certo modo, com todo aquele que presta um serviço a
outro. Com efeito, Kant refere expressamente que o Homem constitui um fim em si mesmo e não pode servir
“simplesmente como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade”.120 Ainda nesta perspectiva, já se apontou –
com razão, no nosso sentir – para o fato de que o desempenho das funções sociais em geral encontra-se vinculado a uma
recíproca sujeição, de tal sorte que a dignidade da pessoa humana, compreendida como vedação da instrumentalização
humana, em princípio proíbe a completa e egoística disponibilização do outro, no sentido de que se está a utilizar outra
pessoa apenas como meio para alcançar determinada finalidade, de tal sorte que o critério decisivo para a identificação de
uma violação da dignidade passa a ser (pelo menos em muitas situações, convém acrescer) o do objetivo da conduta, isto
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é, a intenção de instrumentalizar (coisificar) o outro.121

Assim, seguindo uma tendência que parece estar conduzindo a uma releitura e recontextualização da doutrina de
Kant (ao menos naquilo em que aparentemente se encontra centrada exclusivamente na noção de autonomia da vontade
e racionalidade), vale reproduzir a lição de Dieter Grimm, eminente publicista e Magistrado germânico, ao sustentar que a
dignidade, na condição de valor intrínseco do ser humano, gera para o indivíduo o direito de decidir de forma autônoma
sobre seus projetos existenciais e felicidade e, mesmo onde esta autonomia lhe faltar ou não puder ser atualizada, ainda
assim ser considerado e respeitado pela sua condição humana.122

Ainda no que diz com a tentativa de clarificação do sentido da dignidade da pessoa humana, importa considerar que
apenas a dignidade de determinada (ou de determinadas) pessoa é passível de ser desrespeitada, inexistindo atentados
contra a dignidade da pessoa em abstrato.123 Vinculada a esta ideia, que – como visto – já transparecia no pensamento
kantiano, encontra-se a concepção de que a dignidade constitui atributo da pessoa humana individualmente considerada, e
não de um ser ideal ou abstrato, razão pela qual não se deverá confundir as noções de dignidade da pessoa e de dignidade
humana, quando esta for referida à humanidade como um todo.124 Registre-se, neste contexto, o significado da
formulação adotada pelo nosso Constituinte de 1988, ao referir-se à dignidade da pessoa humana como fundamento da
República e do nosso Estado democrático de Direito.125 Neste sentido, bem destaca Kurt Bayertz, na sua dimensão
jurídica e institucional, a concepção de dignidade humana tem por escopo o indivíduo (a pessoa humana), de modo a evitar
a possibilidade do sacrifício da dignidade da pessoa individual em prol da dignidade humana como bem de toda a
humanidade ou na sua dimensão transindividual.126

Por outro lado, pelo fato de a dignidade da pessoa encontrar-se ligada à condição humana de cada indivíduo, não há
como descartar uma necessária dimensão comunitária (ou social) desta mesma dignidade de cada pessoa e de todas as
pessoas, justamente por serem todos iguais em dignidade e direitos (na iluminada fórmula da Declaração Universal de
1948) e pela circunstância de nesta condição conviverem em determinada comunidade ou grupo. O próprio Kant – ao
menos assim nos parece – sempre afirmou (ou, pelo menos, sugeriu) o caráter intersubjetivo e relacional da dignidade da
pessoa humana, sublinhando inclusive a existência de um dever de respeito no âmbito da comunidade dos seres humanos.
Para o filósofo de Königsberg, “é verdade que a humanidade poderia subsistir se ninguém contribuísse para a felicidade
dos outros, contanto que também lhes não subtraísse nada intencionalmente; mas se cada qual se não esforçasse por
contribuir na medida das suas forças para os fins de seus semelhantes, isso seria apenas uma concordância negativa e
não positiva com a humanidade como um fim em si mesmo. Pois se um sujeito é um fim em si mesmo, os seus fins têm de
ser quanto possível os meus, para aquela idéia poder exercer em mim toda a sua eficácia”.127

Neste mesmo contexto, assume relevo a lição de Pérez Luño, que, na esteira de Werner Maihofer e, de certa forma,
também retomando a noção kantiana, sustenta uma dimensão intersubjetiva da dignidade, partindo da situação básica do
ser humano em sua relação com os demais (do ser com os outros), ao invés de fazê-lo em função do homem singular,
limitado a sua esfera individual,128 sem que com isto – importa frisá-lo desde logo – se esteja a advogar a justificação de
sacrifícios da dignidade pessoal em prol da comunidade. Quanto a este ponto, assim como relativamente à possibilidade de
se estabelecerem restrições à liberdade e autonomia pessoal, bem como à própria dignidade, ainda teremos oportunidade
de nos pronunciar.

Seguindo – ao menos assim o parece – esta linha de entendimento, vale lembrar a lição de Franck Moderne,
referindo que, para além de uma concepção ontológica da dignidade – como qualidade inerente ao ser humano (que, de
resto, não se encontra imune a críticas) – importa considerar uma visão de caráter mais “instrumental”, traduzida pela
noção de uma igual dignidade de todas as pessoas, fundada na participação ativa de todos na “magistratura moral”
coletiva, não restrita, portanto, à ideia de autonomia individual, mas que – pelo contrário – parte do pressuposto da
necessidade de promoção das condições de uma contribuição ativa para o reconhecimento e proteção do conjunto de
direitos e liberdades indispensáveis ao nosso tempo.129 De qualquer modo, o que importa, nesta quadra, é que se tenha
presente a circunstância, oportunamente destacada por Gonçalves Loureiro, de que a dignidade da pessoa humana – no
âmbito de sua perspectiva intersubjetiva – implica uma obrigação geral de respeito pela pessoa (pelo seu valor intrínseco
como pessoa), traduzida num feixe de deveres e direitos correlativos, de natureza não meramente instrumental, mas sim,
relativos a um conjunto de bens indispensáveis ao “florescimento humano”.130

Em verdade – e tal aspecto consideramos deve ser destacado –, a dignidade da pessoa humana (assim como – na
esteira de Hannah Ahrendt – a própria existência e condição humana),131 sem prejuízo de sua dimensão ontológica e, de
certa forma, justamente em razão de se tratar do valor próprio de cada uma e de todas as pessoas, apenas faz sentido no
âmbito da intersubjetividade e da pluralidade. Aliás, também por esta razão é que se impõe o seu reconhecimento e
proteção pela ordem jurídica, que deve zelar para que todos recebam igual (já que todos são iguais em dignidade)
consideração e respeito por parte do Estado e da comunidade, o que, de resto, aponta para a dimensão política da
dignidade, igualmente subjacente ao pensamento de Hannah Ahrendt, no sentido de que a pluralidade pode ser
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considerada como a condição (e não apenas como uma das condições) da ação humana e da política.132 Na perspectiva
ora apontada, vale consignar a lição de Jürgen Habermas, considerando que a dignidade da pessoa, numa acepção
rigorosamente moral e jurídica, encontra-se vinculada à simetria das relações humanas, de tal sorte que a sua
intangibilidade (o grifo é do autor) resulta justamente das relações interpessoais marcadas pela recíproca consideração
e respeito.133 Para além disso, Habermas lembra que apenas no âmbito do espaço público da comunidade da linguagem, o
ser natural se torna indivíduo e pessoa dotada de racionalidade.134 Embora não exatamente na mesma perspectiva
proposta por Habermas, mas em sentido próximo, é possível acolher a tese de que a dignidade humana “é um
acontecimento que não se dá senão em um encontro humano, ou seja, na realização da liberdade ética”.135 Assim, como
bem destaca Hasso Hofmann, a dignidade necessariamente deve ser compreendida sob perspectiva relacional e
comunicativa, constituindo uma categoria da co-humanidade de cada indivíduo (Mitmenschlichkeit des Individuums),136

de tal sorte que, na esteira da lição de Peter Häberle, a consideração e reconhecimento recíproco da dignidade no âmbito
da comunidade pode ser definida como uma espécie de “ponte dogmática”, ligando os indivíduos entre si.137 Tais
considerações, conforme já anunciado, retomam aspectos da filosofia de Hegel e confirmam a tendência – correta
também no nosso entender – de se atribuir ao reconhecimento um papel central também no âmbito da dignidade da
pessoa humana e dos direitos fundamentais, como, por exemplo, se pode verificar na concepção teórica formulada por
autores como um Axel Honneth,138 mas que aqui não temos a pretensão de explorar.

Tais desenvolvimentos em torno da natureza relacional e comunicativa da dignidade da pessoa humana, ao mesmo
tempo em que acabaram contribuindo, consoante já referido, para a superação de uma concepção eminentemente
especista (biológica) – e, portanto, necessariamente reducionista e vulnerável – da peculiar e específica dignidade dos
seres humanos (que, por si só, não afasta uma possível consideração da dignidade da vida de um modo geral), permitem
vincular a igual dignidade de todas as pessoas humanas (assim como sua igualdade prima facie em direitos) também à
qualidade comum, recentemente apontada com ênfase por Francis Fukuyuma, de que como seres humanos “partilhamos
uma humanidade comum que permite a todo o ser humano se comunicar potencialmente com todos os demais seres
humanos no planeta e entrar numa relação moral com eles”.139

Outra indagação que desafia uma análise mais aprofundada diz com a já anunciada contextualização histórico-
cultural da dignidade da pessoa humana. Com efeito, é de perguntar-se até que ponto a dignidade não está acima das
especifidades culturais, que, muitas vezes, justificam atos que, para a maior parte da humanidade são considerados
atentatórios à dignidade da pessoa humana, mas que, em certos quadrantes, são tidos por legítimos, encontrando-se
profundamente enraizados na prática social e jurídica de determinadas comunidades. Em verdade, ainda que se pudesse
ter o conceito de dignidade como universal, isto é, comum a todas as pessoas em todos os lugares, não haveria como
evitar uma disparidade e até mesmo conflituosidade sempre que se tivesse de avaliar se uma determinada conduta é, ou
não, ofensiva da dignidade.140 Nesta linha de entendimento, parece situar-se o pensamento de Dworkin que, ao sustentar
a existência de um direito das pessoas de não serem tratadas de forma indigna, refere que qualquer sociedade civilizada
tem seus próprios padrões e convenções a respeito do que constitui esta indignidade, critérios que variam conforme o local
e a época.141

Neste contexto, basta lembrar a prática da pena de morte por expressivo número de estados norte-americanos,
considerada – embora não de forma unânime – constitucional pela Suprema Corte, que, por sua vez, tem entendido serem
inconstitucionais determinadas técnicas de executar a pena capital, com base na proibição da aplicação de penas cruéis e
desumanas (cruel and unusual punishment) prevista na oitava emenda de 1791. Neste sentido, em relativamente
recente decisão envolvendo recurso impetrado por um condenado à morte no estado de Washington, a Suprema Corte
reconheceu que a morte por enforcamento constitui prática atentatória à dignidade da pessoa humana, notadamente, pelo
fato de infligir – ao menos em relação aos outros meios utilizados (injeção letal e eletrocutamento) – sofrimento
desnecessário ao sentenciado, já que constatada a possibilidade maior de uma postergação do estado de inconsciência e
morte, com risco de asfixia lenta e até mesmo de decapitação parcial ou total, verificada em diversos casos.142 Assim, de
maneira que para nós (ao menos no que diz com a vedação constitucional da pena de morte vigente entre nós, salvo a
exceção de guerra declarada) se revela um tanto paradoxal, verifica-se que a pena de morte, em si mesma, parece não
ferir a dignidade, desde que aplicada dignamente?! Como se percebe desde logo, o problema da dignidade da pessoa, do
seu reconhecimento e proteção numa ambiência multicultural, constitui tema fascinante e que está longe de alcançar o
tratamento desejável, mas que, pelos seus desdobramentos peculiares, haverá de ser deixado em aberto neste estudo.143

Com base no que até agora foi exposto, verifica-se que reduzir a uma fórmula abstrata e genérica tudo aquilo que
constitui o conteúdo da dignidade da pessoa humana, em outras palavras, a definição do seu âmbito de proteção ou de
incidência (em se considerando sua condição de norma jurídica), não parece ser possível, o que, por sua vez, não significa
que não se possa ou deva buscar uma definição, que, todavia, acabará alcançando pleno sentido e operacionalidade em
face do caso concreto. Com efeito, para além dos aspectos ventilados, a busca de uma definição necessariamente aberta
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mas minimamente objetiva impõe-se justamente em face da exigência de um certo grau de segurança e estabilidade
jurídica, bem como para evitar que a dignidade continue a justificar o seu contrário.144 Como ponto de partida nesta
empreitada, vale citar a fórmula desenvolvida por Dürig, na Alemanha, para quem (na esteira da concepção kantiana) a
dignidade da pessoa humana poderia ser considerada atingida sempre que a pessoa concreta (o indivíduo) fosse rebaixada
a objeto, a mero instrumento, tratada como uma coisa, em outras palavras, sempre que a pessoa venha a ser
descaracterizada e desconsiderada como sujeito de direitos.145

Como bem consignou Michael Sachs, tal fórmula parte de uma definição da dignidade considerando seu âmbito de
proteção, traduzindo uma opção por uma perspectiva que prefere determinar este âmbito de proteção a partir de suas
violações no caso concreto.146 Esta concepção, muito embora largamente (mas não exclusivamente) acolhida e adotada
também – ao menos em expressivo número de decisões – pelo Tribunal Federal Constitucional da Alemanha,147 por
evidente não poderá oferecer uma solução global para o problema, já que não define previamente o que deve ser
protegido (e neste sentido também segue sendo uma fórmula “aberta”),148 mas permite a verificação, à luz das
circunstâncias do caso concreto, da existência de uma efetiva violação da dignidade da pessoa humana, fornecendo, ao
menos, um caminho a ser trilhado, de tal sorte que, ao longo do tempo, doutrina e jurisprudência encarregaram-se de
identificar uma série de posições que integram a noção de dignidade da pessoa humana e que, portanto, reclamam a
proteção pela ordem jurídica.149

O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral do
ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde não houver limitação do
poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem
reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana e esta (a pessoa), por
sua vez, poderá não passar de mero objeto de arbítrio e injustiças. Tudo, portanto, converge no sentido de que também
para a ordem jurídico-constitucional a concepção do homem-objeto (ou homem-instrumento), com todas as consequências
que daí podem e devem ser extraídas, constitui justamente a antítese da noção de dignidade da pessoa, embora esta, à
evidência, não possa ser, por sua vez, exclusivamente formulada no sentido negativo (de exclusão de atos degradantes e
desumanos), já que assim se estaria a restringir demasiadamente o âmbito de proteção da dignidade.150 Isto, por sua vez,
remete-nos ao delicado problema de um conceito minimalista ou maximalista (ótimo) de dignidade, aspecto que voltará a
ser referido oportunamente.

Do até agora exposto, há como sustentar, com segurança, o caráter multidimensional da dignidade da pessoa
humana, considerando sua dimensão ontológica (embora não necessariamente biológica), sua dimensão histórico-cultural e
sua dupla dimensão (ou função) negativa e prestacional, ao que se poderia ainda agregar a igualmente dupla dimensão
objetiva e subjetiva da dignidade, na condição de princípio e norma embasadora de direitos fundamentais, tema que,
embora não exatamente desenvolvido sob este rótulo (dimensão objetiva e subjetiva) será abordado mais adiante.151

Além disso e a partir das considerações já tecidas, embora a abertura e o caráter multidimensional da dignidade da
pessoa humana (e também justamente em função disso) a dignidade não tem sido e não é necessariamente uma fórmula
vazia e meramente retórica, ainda que assim muitas vezes tenha sido tratada, aspecto que voltará a ser objeto de nossa
atenção.

Por outro lado, encerramos esta etapa do nosso estudo ousando formular proposta de conceituação (jurídica) da
dignidade da pessoa humana que, além de reunir a dupla perspectiva ontológica e instrumental referida, procura destacar
tanto a sua necessária faceta intersubjetiva e, portanto, relacional, quanto a sua dimensão simultaneamente negativa
(defensiva) e positiva (prestacional). De outra parte, levando em conta o compromisso com uma noção inclusiva da
dignidade da pessoa humana, que implica também, além da compatibilidade com uma concepção afinada com as
diversidades culturais, consideramos também, na formulação do conceito, a necessária dimensão ecológica da dignidade.
Embora tal dimensão não seja equivalente em si ao reconhecimento de uma dignidade da vida não humana (pois ambas,
embora relacionadas, não se podem confundir), ela aponta, como já referido, a deveres para com a natureza.152

O conceito que se propõe, vale repisar, representa uma proposta em processo de reconstrução, visto que já sofreu
dois ajustes desde a primeira edição, com o intuito da máxima afinidade possível com uma concepção multidimensional,
aberta e inclusiva de dignidade da pessoa humana. Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana a qualidade
intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração
por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 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,153 além de propiciar e promover sua
participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais
seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida.
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Tal proposta conceitual, de outra parte, há de ser sempre testada à luz da relação entre a dignidade da pessoa
humana e os direitos fundamentais, visto ser no âmbito desta relação (dinâmica e recíproca) que o conteúdo tanto da
dignidade quanto dos direitos fundamentais – por mais que não haja uma identificação absoluta entre ambas as noções –
poderá ser devidamente concretizado e tornado operativo, apto a produzir as necessárias consequências na esfera
jurídica. É disso, entre outros aspectos, que tratam precisamente os desenvolvimentos subsequentes, aos quais
remetemos.

Notas do capítulo 2
6Cumpre registrar que o termo dignidade, aqui empregado como relacionado à pessoa humana, costuma ser utilizado em outras situações, de tal sorte que se
fala até mesmo em dignidade de certos cargos, funções, instituições. De outra parte, considerando a perspectiva jurídico-constitucional deste ensaio,
convém sinalar também, que mesmo no tocante ao conceito e conteúdo da noção de dignidade da pessoa humana, foi no âmbito da literatura jurídico-
constitucional que, em regra, acabou concentrando-se a coleta de material bibliográfico, muito embora a inserção gradativa, ao longo das diversas edições,
de aportes filosóficos.

7Cfr. B. Edelman, “La dignité de la personne humaine, un concept nouveau”, in: M.-L. Pavia et T. Revett (Dir), La dignité de la personne, p. 25.

8Cf. E. C. B. Bittar, “Hermenêutica e Constituição: a dignidade da pessoa humana como legado à pós-modernidade”, in: A. Almeida Filho; P. Melgaré
(Orgs.), Dignidade da Pessoa Humana. Fundamentos e Critérios Interpretativos. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 246-247.

9Basta lembrar aqui a conhecida passagem do livro de Genesis, de que Deus criou o Homem à sua imagem e semelhança, para governar sobre os demais seres
vivos e sobre a terra (Genesis 1: 26). Tal ideia, de resto, volta a aparecer de modo emblemático na Trajédia Grega Antígona, de Sófocles, na passagem onde
o Homem é apresentado como maior milagre na terra e como senhor de todos os seres vivos.

10C. Starck, in: Bonner Grundgesetz, p. 34-35, destacando, todavia, que não se haverá de encontrar na Bíblia um conceito de dignidade, mas sim, uma
concepção do ser humano que serviu e até hoje tem servido como pressuposto espiritual para o reconhecimento e construção de um conceito e de uma
garantia jurídico-constitucional da dignidade da pessoa, que, de resto, acabou passando por um processo de secularização, notadamente no âmbito do
pensamento Kantiano.

11Cf., dentre tantos, Podlech, in: Alternativ Kommentar, vol. I, p. 275. Aliás, também hoje ainda costuma se fazer uso desta dimensão específica da
dignidade, razão pela qual, na literatura francesa, há quem utilize a expressão “dignité honneur”. Neste sentido, v., entre outros, B. Maurer, Notes sur le
respect de la dignité humaine … ou petite fugue inachevée autour d’un thème central, in: A. Seriaux et. al. Le Droit, la Médicine et L’être Humain, p. 188.

12Entre nós, v. as belas páginas de F. K. Comparato, A afirmação histórica dos direitos humanos, especialmente p. 11 e ss., retratando a evolução da
noção de pessoa humana e sua dignidade. Também discorrendo sobre a evolução da noção de dignidade humana, v., E. R. Rabenhorst, Dignidade Humana e
Moralidade Democrática, p. 13 e ss. No mesmo sentido, v. R. Zippelius, in: Bonner Kommentar, p. 8-9, referindo-se ao pensamento do filósofo e político
romano Cícero. Também M. Renaud, A dignidade do ser humano como fundamentação ética dos direitos do homem, in: Brotéria nº 148 (1999), p. 137,
destaca o pensamento de Cícero, informando que este filósofo estóico conferiu à dignidade um sentido mais amplo, fundado na natureza humana e na
posição superior ocupada pelo ser humano no cosmos. Neste contexto, O. Höffe. Medizin ohne Ethik, p. 60, lembra que na China, por volta do século IV
a.C., o sábio confucionista Meng Zi afirmava que cada homem nasce com uma dignidade que lhe é própria, atribuída por Deus, e que é indisponível para o
ser humano e os governantes. Também G.Peces-Barba Martínez, La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho, p. 21 e ss., oferece uma série de
referências demonstrando que a noção de dignidade da pessoa, ainda que não diretamente referida sob este rótulo, já se encontrava subjacente a uma série de
autores da antiguidade, inclusive além das fronteiras do mundo clássico greco-romano e cristão ocidental. Aprofundando o tema da dignidade humana no
pensamento clássico, notadamente nas obras de Platão, Aristóteles, Cícero e Sêneca, v. A. Pele, La Dignidad Humana. Sus orígenes en el pensamiento
clásico, Madrid: Dykinson, 2010.

13Cf. M.T. Cícero, Dos Deveres, Livro III, VI. 27, p. 137.

14Cf. C.M. Ruiz, “The Idea of Human Dignity”, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts – Neue Folge, vol. 50, 2002, p. 282-4, que, de resto, apresenta a
evolução da noção de dignidade na esfera do pensamento teológico e filosófico. Em sentido similar, v. também U. Vincenti, Diritti e Dignità Umana, Bari:
Editori Laterza, 2009, p. 12 e ss.

15Buscando demonstrar – além de outros aspectos relevantes – que o princípio da dignidade da pessoa humana, tal qual compreendido atualmente,
corresponde, em termos gerais, muito mais à tradição dos “antigos” (a noção de dignidade vinculada a honra, imagem, posição social, respeito) do que a
uma concepção contemporânea, posterior a II Grande Guerra Mundial, v. S. Hennette-Vauchez, “A Human Dignitas? The Contemporary Principle of
Human Dignity as a Mere Reappraisal of an Ancient Legal Concept”, EUI Working Papers, LAW 2008/18, European University Institute, Department of
Law, p. 1-24 (http://cadmus.eui.eu)

16Cf. P. Becchi, “O princípio da dignidade humana”, in: Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, vol. 7, julho/setembro 2008. p. 192-93.

17Cf. M. Ruotolo, “Appunti sulla dignità umana”, in: Direitos Fundamentais & Justiça, n. 11, abr./jun. 2010, p. 125-26.

18Cf. V. C. F. dos Santos, A Dignidade da Pessoa Humana nas Decisões Judiciais: uma Exploração da Tradição Kantiana no Estado Democrático de
Direito Brasileiro, dissertação de mestrado, São Leopoldo, UNISINOS, 2007, p. 15-16.

19Cf., mais uma vez, os desenvolvimentos, devidamente documentados com referências extraídas da obra de Boécio, de V.C.F. dos Santos, A Dignidade da
Pessoa Humana nas Decisões Judiciais…, p. 16-17.

20Cf. K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, vol. III/1, p. 7.

21Cf. M. Herdegen, “Neuarbeitung von Art. 1 Abs.1 – Schutz der Menschenwürde”, in: Maunz-Dürig, Grundgesetz Kommentar, p. 7, mediante referência
direta a trechos extraídos da obra de Tomás de Aquino (no caso, a sua Summa Theologica)

22Cf. G. Picco della Mirandola, Discurso sobre a dignidade do homem, p. 52-3. Sobre a dignidade (da pessoa) humana no contexto e no pensamento
humanista da Renascença e na tradição cristã v., por todos e recentemente, R. Gröschner, S. Kirste e O.W. Lembcke (Ed.), Des Menschen Würde – entdeckt
und erfunden im Humanismus der italienischen Renaissance, Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, contendo um seleto elenco de contribuições sobre o tema.

23Cf. M. Kriele, Einführung in die Staatslehre, p. 212.

24Cf., aponta, por todos, P. Bechi, “O princípio da dignidade humana”, p. 194 e ss.

25Cf., referência de P. Bechi, idem, p. 194.

26V. aqui também a síntese de P. Bechi, “O princípio da dignidade humana”, p. 194.

27Cf. T. Hobbes, Leviatã, capítulo X, p. 54.

28Cf. T. Hobbes, idem, p. 54.



29Cf. também M. Kriele, Einführung in die Staatslehre, p. 214, bem como Podlech, Alternativ Kommentar, vol. I, p. 275. Para C. Starck, Menschenwürde
als Verfassungsgarantie…, p. 460, Pufendorf fundamenta sua concepção de dignidade na natureza social do ser humano, considerando a dignidade da pessoa
humana como a base da liberdade eticamente vinculada e da igualdade dos homens.

30Cf., novamente, P. Bechi, “O princípio da dignidade humana”, p. 194-95.

31Sobre a conexão entre as noções de autonomia, liberdade e dignidade em Kant, v., entre nós, especialmente e por último T. Weber, “Autonomia e
Dignidade da Pessoa Humana em Kant”, in: Direitos Fundamentais & Justiça, nº 9, out./dez, 2009, p. 232 e ss.

32Sobre as distinções entre uma concepção religiosa (cristã) e laica (secular) de dignidade, v., dentre outros, as ponderações de P. Cliteur e R. van Wissen,
“Human dignity as the foundation for human rights”, in: Rechtstheorie 35 (2004), p. 160-61, apontando duas diferenças essenciais: a) de acordo com a
tradição laica, a dignidade é autônoma, no sentido de não derivada de um criador; b) para a tese secular, a dignidade é “completa”, já que não se a pode
deduzir de uma percepção dos sentidos, que seria própria do pensamento cristão.

33Cf. G. Frankenberg, Autorität und Integration, p. 270, lembrando que a partir de Kant (embora com desenvolvimentos anteriores) o ponto de arquimedes
da moderna compreensão de dignidade passou a ser a autonomia ética, evidenciada por meio da capacidade de o homem dar-se as suas próprias leis.

34Cf. bem lembra V. C. F. dos Santos, A Dignidade da Pessoa Humana nas Decisões Judiciais…, p. 131.

35Kant, Fundamentos da Metafísica dos Costumes, in: Os Pensadores, p. 134 e 141. De acordo com a versão original em alemão, Kant, Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten, especialmente, p. 59 e 69.

36Cf. T. Weber, “Autonomia e Dignidade da Pessoa Humana em Kant”, op. cit., 233.

37Kant. Fundamentos…, p. 134-35. Para conferência com o original em alemão (Cf. Kant, Grundlegung …, p. 59-60): “nun sage ich: der Mensch, und
überhaupt jedes vernünftige Wesen, existiert als Zweck a n sich selbst, nicht bloss als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenenWillen, sondern
muss in allein sein, sowohl auf sich selbst, als auch auf andere vernünftige Wesen gerichteten Handlungen jederzeit zugleich als Zweck betrachtet werden…
Also ist der Wert aller durch unsere Handlungen zu erwerbenden Gegenstände jederzeit bedingt. Die Wesen, deren Dasein zwar nicht auf unseren Willen,
sondern der Natur beruht, haben dennoch, wenn sie vernunftlose Wesen sind, nur einen relativen Wert, als Mittel, und heissen daher Sachen, dagegen
vernünftige Wesen Personen genannt werden, weil ihre Natur sie schon als Zwecke a nn sich selbst, d.i. als etwas, dass nicht bloss als Mittel gebraucht
werden darf, auszeichnet, mithin so fern alle willkür einschränkt (und ein Gegenstand der Achtung ist)”.

38Kant, Fundamentos…, p. 140. De acordo com o original em alemão ,”Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis, oder eine Würde. Was einen
Preis hat, a n dessen Stelle kann auch etwas anderes, als Äquivalent, gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kei Äquivalent
verstattet, hat eine Würde… Diese Schätzung gibt also den Wert einer solchen Denckungsart als Würde zu erkennen, und setzt sie über allen Preis unendlich
weg, mit dem sie gar nicht in Anschlag und Vergleichung gebracht werden kann, ohne sich gleichsam an der Heiligkeit derselben zu vergreifen.” (Kant,
Grundlegung…, p. 68-69).

39Cf. J. Waldrom, “Dignity and Rank”, op. cit., p. 211-214.

40Cf., novamente, J. Waldrom, “Dignity and Rank”, op. cit., p. 214.

41Apenas a título meramente ilustrativo, a concepção Kantiana de dignidade da pessoa encontrou lugar de destaque, entre outros, nos seguintes autores.
Entre nós, v., por exemplo, as recentes e preciosas contribuições de C. L. Antunes Rocha, O princípio da dignidade da pessoa…, p. 23 e ss., e F. K.
Comparato, A afirmação histórica dos direitos humanos, p. 19 e ss, assim como os trabalhos de F. Ferreira dos Santos, Princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana, p. 20 e ss., e J. Afonso da Silva, A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia, in: RDA nº 212, p.
89 e ss. Na literatura lusitana, v., dentre outros, J. Miranda, Manual de Direito Constitucional, vol. IV, p. 188, bem como, P. Mota Pinto , O direito ao
livre desenvolvimento da personalidade, in: Portugal-Brasil ano 2000, p. 151, sem falar na expressiva maioria dos autores alemães, alguns dos quais já
referidos.

42B. Pascal, Pensamentos, 113 (348), p. 40. Igualmente destacando a importância da razão para a distinção entre o homem e os demais seres, Pascal (ob.
cit., p. 39, 111(339), averba que “Posso até conceber um homem sem mãos, sem pés, sem cabeça, pois é só a experiência que nos ensina que a cabeça é
mais necessária do que os pés. Mas não posso conceber um homem sem pensamento. Seria uma pedra ou um bicho”.

43O que se percebe, neste contexto, na esteira da lição de F. Moderne, La dignité de la personne comme principe constitutionnel dans les Constitutions
Portugaise et Française, in: J. Miranda (Org.), Perspectivas Constitucionais – Nos 20 anos da Constituição de 1976, vol. I, p. 199, é que a concepção de
dignidade da pessoa humana como constituindo qualidade distintiva do ser humano, por ser dotado de razão e consciência, encontra-se vinculada à tradição
do pensamento judaico-cristão, traduzindo, ademais, uma evidente noção de superioridade do ser humano.

44Dentre a doutrina disponível (e as referências não indiciam concordância com o conteúdo dos aportes de cada autor), remetemos – a título
exemplificativo – inicialmente ao clássico e altamente controverso contributo de P. Singer, Ética Prática, especialmente p. 65 e ss. Dentre os
desenvolvimentos mais recentes, v. o instigante mas equilibrado artigo de C. Sunstein, “The rights of animals”, in: The University of Chicago Law Review,
vol 70, 2003, p. 387 e ss., onde, embora não se tenha reconhecido propriamente uma dignidade dos animais, admite a possibilidade de se atribuir certos
direitos a determinadas categorias de animais, a depender, especialmente, de suas capacidades. Revelando seu ceticismo em relação ao reconhecimento de
uma autonomia dos animais em relação ao próprio ser humano, o autor prefere enfatizar a ideia de que os animais têm direito a uma vida decente, livre de
sofrimento e maus-tratos, o que, de qualquer modo, não se mostra completamente incompatível com alguns componentes da própria noção de dignidade.
Indispensável, de outra parte, a teorização de M. Nussbaum, Frontiers of Justice, especialmente no capítulo 6, p. 325-407. No que diz com a recepção desta
concepção pelo direito constitucional positivo, designadamente no tocante a uma noção ampliada e inclusiva de dignidade, vale mencionar o exemplo da
Constituição da Suíça, onde foi inserido um dispositivo impondo ao Estado o dever de respeitar a dignidade da criatura e a segurança do Homem, dos animais
e do meio-ambiente. Sobre o tema (precisamente comentando o mencionado dispositivo) v., entre outros, o recente contributo de H. Zaborowski e C. A.
Stumpf, “Menschenwürde versus Würde der Kreatur”, in: Rechtstheorie 36 (2005), p. 91-115. No âmbito da literatura em língua portuguesa, priorizando a
questão do reconhecimento de “direitos dos animais” v., por todos, F. Araújo, A hora dos direitos dos animais, Coimbra: Almedina, 2003. Já explorando a
noção de uma dignidade da vida e de um mínimo existencial ambiental, inclusive fazendo referência à nossas ponderações, v. T. Fensterseifer, “Dignidade e
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inspiração marxista, cumpre destacar, todavia, que não há como afirmar – e muito menos de modo generalizado – que estes estejam propriamente a negar a
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serem liberdade e igualdade ilusões do jusnaturalismo burguês, e mesmo afirmando a negativa da existência de direitos naturais (no sentido de inatos), já que
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66Neste sentido, dentre tantos, a lição de Maunz/Zippelius, Deutsches Staatsrecht, p. 179.

67Assim o sustenta C. L. Antunes Rocha, O princípio da dignidade da pessoa …, p. 24.

68Cf. F. Delpérée, O direito à dignidade humana, p. 153. Assim também M-L. Pavia, Le principe de dignité…, p. 99.
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Estado de Solidariedade. São Paulo: Elsevier, 2010, p. 55.
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(especialmente por seu cunho indeterminado e “nebuloso”), B. Mathieu, Reflexões sobre o Papel dos Direitos Fundamentais na Ordem Jurídica
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no tempo e no espaço, sofrendo o impacto da história e da cultura de cada povo, bem como de circunstâncias políticas e ideológicas”).

102Cf. E. Benda, “Die Menschenwürde ist Unantastbar”, in: ARSP nº 22 (1984), p. 23.

103A respeito da dignidade como limite e tarefa v., dentre tantos e mais recentemente, no contexto de uma dúplice função defensiva (negativa) e
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ainda não publicada. Por último, v. W. G. Di Lorenzo, Teoria do Estado de Solidariedade, op. cit., especialmente p. 101 e ss.

105Esta a lição de Podlech, in: Alternativ Kommentar, vol. I, p. 280-1.

106Cf. K.-H. Ladeur e I. Augsberg, Die Funktion der Menschenwürde im Verfassungstaat, Tübingen: Mohr-Siebeck, 2008, p. 10-12.

107Nesta quadra convém lembrar que, de modo geral e de acordo com a influente lição de H. Hofmann, Die versprochene Menschenwürde, p. 357 e ss., as
diversas teorias sobre a dignidade da pessoa, notadamente no que diz com o seu conteúdo e fundamentação, podem ser agrupadas em torno de duas
concepções, quais sejam, as teorias que compreendem a dignidade como dádiva (Mitgifttheorien), no sentido de que a dignidade constitui uma qualidade ou
propriedade peculiar e distintiva da pessoa humana (inata, ou fundada na razão ou numa dádiva divina), bem como as teorias assim denominadas de
prestacionais (Leistungstheorien), que veem na dignidade o produto (a prestação) da subjetividade humana. Sem que se vá aqui arrolar e dissecar as principais
concepções elaboradas no âmbito destas duas correntes e lembrando que mesmo esta classificação não se encontra imune à controvérsia, parece-nos – tal
como lembra o próprio Hofmann (ob. cit., p. 358), que, em verdade, não se verifica uma oposição fundamental entre ambas as teorias (dádiva e prestação),
já que ambas repousam, em última análise, no postulado da subjetividade e autonomia do indivíduo. A despeito disso, que ambas as concepções apresentam
aspectos passíveis de crítica, é ponto que já obteve e voltará a obter alguma atenção ao longo deste ensaio. Também mencionando a classificação proposta
por Hofmann, v., em língua portuguesa, a recente e importante contribuição de J. C. Gonçalves Loureiro, O direito à identidade genética …, p, 280-81,
referindo uma terceira concepção teórica extraída do texto de Hofmann, e que visualiza a dignidade como reconhecimento (Annerkennung). Muito embora
tal aspecto careça de maior digressão, parece-nos que Hofmann, após apresentar e discutir criticamente as duas concepções da dignidade como dádiva e
prestação, passa a propor uma noção de dignidade como reconhecimento, no sentido de que “a dignidade significa reconhecimento recíproco do outro no
que diz com a sua especifidade e suas peculiaridades como indivíduo…” (Die versprochene Menschenwürde, p. 370).

108Cf. a leitura de P. Häberle, Die Menschenwürde als Grundlage…, p. 836, referindo-se especificamente ao pensamento de Luhmann.

109Para Luhmann, Grundrechte als Institution, p. 60 e ss., adotando nitidamente uma perspectiva Hegeliana, assim como a liberdade, a dignidade é o
resultado e condição de uma exitosa autorre-presentação. Além disso, os conceitos de liberdade e dignidade constituem condições fundamentais para a
autorrepresentação do Homem como pessoa individual, o que, de resto, se processa apenas no contexto social, de tal sorte que a dignidade e a liberdade
referem-se a problemas específicos de comunicação.

110Cf. a crítica de C. Starck, in: Das Bonner Grundgesetz, p. 46, destacando que a dignidade não se restringe aos que logram construí-la pessoalmente, pois,
em sendo assim, poderá acabar sendo justificado – como a história já demonstrou – o sacrifício dos deficientes mentais, pessoas com deformidades físicas e
até mesmo dos “monstros espirituais” (os traidores da pátria e inimigos da classe).

111Cf. a ponderação de P. Häberle, Die Menschenwürde als Grundlage…, p. 838.

112Cf. M. Nettesheim, “Die Garantie der Menschenwürde Zwischen Metaphysischer Überhöhung und bloßem Abwägungstopos”, in: AÖR, nº 130 (2005),
p. 92.

113Cf., novamente, a lição de P. Häberle, Die Menschenwürde als Grundlage, … p. 838.

114Cf. M. Koppernock, Das Grundrecht auf bioethische Selbstbestimmung, p. 18-20.

115Assim também M. Koppernock, Das Grundrecht auf bioethische Selbstbestimmung, p. 19-20, salientando, neste mesmo contexto, que mesmo
presente, em sua plenitude, a autonomia da vontade (dignidade como capacidade de autodeterminação) esta poderá ser relativizada em face da dignidade na
sua dimensão assistencial (protetiva), já que, em determinadas circunstâncias, nem mesmo o livre consentimento autoriza determinados procedimentos, tal
como ocorre, v.g., com a extração de todos os dentes de um paciente sem qualquer tipo de indicação médica, especialmente quando o consentimento estiver
fundado na ignorância técnica. Até que ponto, nesta e em outras hipóteses até mesmo mais gravosas, é possível falar na presença de uma plena autonomia,



é, de resto, aspecto que refoge ao âmbito destas considerações, mas que, nem por isso, deixa de merecer a devida atenção.

116Cf. R. Dworkin, El dominio de la vida, p. 306-7.

117Embora – importa destacá-lo já neste momento – não se possa concordar com uma noção exclusivamente biológica da dignidade, não sendo poucas as
críticas que têm sido assacadas no âmbito da produção doutrinária, ao tematizar a assim designada “biologização” da dignidade, também é certo que a
desvinculação total entre vida e dignidade igualmente se revela incompatível com uma concepção suficientemente produtiva da dignidade e capaz de abarcar
os inúmeros e diversificados desafios que lhe são direcionados. Posicionando-se contrariamente a uma biologização, v., entre outros, U. Neumann, “Die
Tyrannei der Würde”, in: ARSP 84 (1998), p. 156 e ss., especialmente no contexto da problemática das manipulações genéticas, assim como, mais
recentemente, E. Denninger, “Embryo und Grundgesetz. Schutz des Lebens und der Menschenwürde vor Nidation und Geburt”, in: KritV 2003, p. 201 e ss.,
este aderindo à concepção de Habermas, no sentido de que a dignidade não decorre da natureza humana (não sendo, portanto, um atributo inato e natural,
tal como a cor dos olhos, etc.), mas sim do reconhecimento do valor intangível de cada pessoa no âmbito da reciprocidade das relações humanas. A
despeito dos diversos problemas vinculados à discussão ora retratada, deixaremos de desenvolver, pelo menos por ora, este ponto, que, de resto, será em
parte retomado mais adiante, quando do comentário a respeito das relações entre a dignidade e o direito à vida. Em sentido diverso, criticando
enfaticamente a tendência a uma desconexão entre vida e dignidade, v., dentre tantos, J. Isensee, “Der Grundrechtliche Status des Embryos. Menschewürde
und Recht auf Leben als Determinanten der Gentechnik”, in: Gentechnik und Menschenwürde, p. 62 e ss. Da mesma forma, aproximando-se aqui de
Habermas, mas sem deixar de reconhecer uma vinculação entre os atributos naturais da pessoa, registre-se o entendimento de O. Höffe, “Menschenwürde
als ethisches Prinzip”, in: Gentechnologie und Menschenwürde, p. 115, ao afirmar que se, por um lado, a dignidade consiste em um axioma, no sentido de
um princípio diretivo da moral e do direito, também é certo que a dignidade se refere a características biológicas da pessoa, sem contudo ser ela própria
(dignidade) uma destas características.

118Cf. R. Dworkin, El dominio de la vida, p. 307-9, que, nesta linha de entendimento, distingue o direito a um tratamento digno do direito à beneficência,
exemplificando tal distinção com a situação peculiar dos presos, que, por serem encarcerados, não são tratados de forma benéfica (já que o objetivo é a
prevenção de delitos para o benefício geral da comunidade), mas ainda assim, na condição de seres humanos, devem ser tratados com dignidade, não
podendo ser torturados, humilhados, assegurando-se-lhes um mínimo de privacidade e direitos básicos.

119Cf. R. Dworkin, El dominio de la vida, p. 310, referindo, com base no exemplo dos presos, que tal concepção impõe que, apesar das razões que levaram
ao encarceramento, que poderão exigir e justificar esta ofensa (a prisão), estas não autorizam que se venha a tratar o preso como mero objeto, à disposição
dos demais, como se apenas importasse a utilidade da prisão.

120Cf. Kant, Fundamentos …, p. 134-35.

121Cf. U. Neumann, “Die Tyrannei der Würde”, in: ARSP 84 (1998), p. 161. Explorando o tema da instrumentalização, propondo uma diferenciação
entre instrumentalização (e sua vedação na perspectiva moral e jurídica) e violação da dignidade (apenas em parte coincidentes) e apresentando possíveis
critérios para identificar quando uma conduta qualificada como instrumentalização implica uma violação da dignidade, v., em especial, D. Birnbacher,
“Annäherungen an das Instrumentalisierungsverbot”, in: G. Brudermüller; K. Seelmann (Ed.), Menschenwürde. Begründung, Konturen, Geschichte,
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008, p. 09-24.

122Cf. D. Grimm, apud M. Koppernock, Das Grundrecht auf bioethische Selbstbestimmung, p. 21-22, muito embora posicionando-se de forma crítica em
relação ao reconhecimento da dignidade exclusivamente com base na pertinência biológica a uma espécie e centrando a noção de dignidade no
reconhecimento de direitos ao indivíduo, sem os quais este acaba não sendo levado a sério como tal. Nesta mesma linha, já havia decidido o Tribunal
Federal Constitucional da Alemanha (in: BverfGE 39, 1 [41]), considerando que onde existe vida humana esta deve ter assegurada a proteção de sua
dignidade, não sendo decisivo que o titular tenha consciência de sua dignidade ou que saiba defender-se a si próprio, bastando, para fundamentação da
dignidade, as qualidades potenciais inerentes a todo o ser humano.

123Assim já lecionava H.C. Nipperdey, in: Neumann/Nipperdey/Scheuner (Org.), Die Grundrechte, vol. II, p. 3.

124Neste sentido, v. o magistério de J. Miranda, Manual…, vol. IV, p. 184 (“a dignidade da pessoa é da pessoa concreta, na sua vida real e quotidiana; não
é de um ser ideal e abstrato”). Assim também K. Stern, Das Staatsrecht..., vol. III/1, p.11-12.

125Assim, também para o nosso direito constitucional positivo, é a dignidade da pessoa humana (de cada e, à evidência, de todas as pessoas) concreta e
individualmente considerada o objeto precípuo do reconhecimento e proteção pela ordem constitucional.

126Cf. K Bayertz, “Die Idee der Menschenwürde: Probleme und Paradoxien”, in: ARSP 81 (1995), p. 472-3, apontando, ainda, para uma permanente e
inevitável zona de tensão entre a dignidade da pessoa e a dignidade humana.

127Kant, Fundamentos…, p. 136-37. No original, “Nun würde zwar die Menschheit bestehen können, wenn niemand zu des anderen Glückseligkeit was
beitrüge, dabei aber ihr nichts vorsätzlich entzöge; allein es ist dieses doch nur eine negative und nicht positive Übereinstimmung zur Menschheit, als Zweck
a n sich selbst, wenn jedermann auch nicht die Zwecke anderer, so viel a n ihm ist, zu befördern trachtete. Denn das Subjekt, welches Zweck na sich selbst
ist, dessen Zwecke müssen, wenn jede Vorstellung bei mir alle Wirkung tun soll, auch, so viel möglich, meine Zwecke sein.” (Kant, Grundlegung…, p. 63).

128Cf. A. E. Pérez Luño, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, p. 318. Este também parece ser o entendimento de J. Miranda,
Manual…, vol. IV, p. 189, ao sustentar que “cada pessoa tem de ser compreendida em relação com as demais. Por isso, a Constituição completa a
referência à dignidade com a referência à mesma dignidade social que possuem todos os cidadãos e todos os trabalhadores [arts. 13, nº 1, e 59, nº 1, alínea
b], decorrente da inserção numa comunidade determinada.” No mesmo sentido, v. M. A. Alegre Martinez, La dignidad de la persona …, p. 19, referindo,
no âmbito de uma dimensão social, a necessidade de que a dignidade, como atributo de pessoa individual, deve ser acompanhada da necessidade de que as
demais pessoas e a comunidade respeitem sua liberdade e seus direitos.

129Cf. F. Moderne, La dignité de la personne…, p. 198-199, em passagem confessadamente influenciada pela obra de Ronald Dworkin. Note-se, de outra
parte, que as assim denominadas concepções ontológica e instrumental da dignidade, de certa forma correspondem à já referida classificação proposta por
Hofmann (dignidade como dádiva e prestação). Nesta mesma linha de entendimento, também no âmbito da doutrina francesa, vale mencionar o magistério
de L. Cassiers, “la dignité et l’embryon humain”, in: Revue Trimmestrielle des Droits de L’Homme, vol. 54 (2003), especialmente p. 407-13, entre outros
aspectos apontando para a circunstância de que – na condição de uma criação da sociedade (como elaboração cultural e simbólica) – a dignidade adquire uma
dimensão coletiva, no sentido de que a relação do sujeito com ele próprio depende largamente da relação da pessoa com os seus semelhantes.

130Cf. J. C. Gonçalves Loureiro, O Direito à Identidade Genética do Ser Humano, p. 281.

131Cf. H. Ahrendt, A Condição Humana, p. 15 e ss. (capítulo I}, onde discorre, entre outros aspectos (e sem uma referência direta à noção de dignidade da
pessoa humana), sobre o conceito e os pressupostos da condição e da existência humana, noções que, a despeito de vinculadas, não se confundem. Assim,
para a autora “A ação, única atividade que se exerce entre os homens sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da
pluralidade, ao fato de que homens, e não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo. Todos os aspectos da condição humana têm alguma relação com
a política; mas esta pluralidade é especificamente a condição – não apenas a conditio sine qua non, mas a conditio per quam – de toda a vida política.
Assim, o idioma dos romanos – talvez o povo mais político que conhecemos – empregava como sinônimas as expressões ‘viver’ e ‘estar ente os homens’
(inter homines esse), ou ‘morrer’ e ‘deixar de estar entre os homens’ (inter homines esse desinere)”. Em suma, ainda para a filósofa (p. 16), “a pluralidade
é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que
tenha existido, exista ou venha a existir” (grifo nosso).

132Cf. H. Ahrendt, A Condição Humana, p. 15-16, de acordo com trecho já transcrito na nota anterior.

133Cf. J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur, p. 62 e ss.



134Cf. J. Habermas, ob. cit., p. 65.

135Cf. R. Timm de Souza “A dignidade humana desde uma antropologia dos intervalos – uma síntese”, in: VERITAS v. 53, n.2, abr./jun. 2008, p. 148.

136Cf. H. Hofmann, Die versprochene Menschenwürde, in: AÖR 118 (1993), p. 364, posicionando-se – ao sustentar que a dignidade, na condição de
conceito jurídico, assume feições de um conceito eminentemente comunicativo e relacional – no sentido de que a dignidade da pessoa humana não poderá
ser destacada de uma comunidade concreta e determinada onde se manifesta e é reconhecida. No mesmo sentido, reconhecendo que a dignidade também
assume a condição de conceito de comunicação, v., no âmbito da doutrina lusitana, a referência de J. Machado, Liberdade de Expressão, p. 360.

137P. Häberle, Die Menschenwürde als Grundlage…, especialmente p. 843 e ss., advogando igualmente uma dimensão necessariamente intersubjetiva,
social e comunicativa da dignidade.

138A. Honneth, Luta por reconhecimento. A gramática moral dos conflitos sociais, São Paulo: Editora 34, 2003. Para uma introdução (em língua
portuguesa) do pensamento de Honneth, v. G. A. Saavedra; G. A. Sobottka, “Introdução à Teoria do Reconhecimento de Axel Honneth”, in: Civitas, vol.
8, nº 1, jan./abr., 2008, p. 9-18. Desenvolvendo a relação entre dignidade da pessoa humana e reconhecimento (com destaque para as noções de pessoa e
reconhecimento), embora em perspectiva diferenciada da de Axel Honneth, v. L. F. Barzotto, “Pessoa e reconhecimento – uma análise estrutural da
dignidade da pessoa humana”, in: A. de Almeida Neto e P. Melgaré (Orgs.), Dignidade da Pessoa Humana. Fundamentos e Critérios Interpretativos, São
Paulo: Malheiros, 2010, p. 39 e ss.

139Cf. F. Fukuyama, Nosso Futuro Pós-Humano, p. 23.

140Cf. M. A. Alegre Martínez, La dignidad de la persona…, p. 26. No mesmo sentido, frisando que a despeito da dignidade ser um valor constante, o que
assegura dignidade às pessoas acaba sendo definido por fatores históricos e sociais, v. C.Gearty, Principles of Human Rights Adjudication, p. 87.

141Cf. R. Dworkin, El Dominio de la Vida, p. 305. Neste contexto, a respeito da diversidade de tratamento da dignidade da pessoa, mesmo pelo
ordenamento jurídico, vale lembrar, entre outros, o exemplo da Constituição Iraniana de 1980 (referido por B. Mathieu, La dignité de la personne
humaine…, p. 286), que, no seu artigo 22, dispõe que “a dignidade dos indivíduos é inviolável…salvo nos casos autorizados por lei”, o que demonstra
igualmente que – ao menos para algumas ordens jurídicas – nem mesmo a dignidade encontra-se imune a restrições pelo legislador, aspecto do qual
voltaremos a nos pronunciar. Da mesma forma, vale lembrar aqui, dentre outros tantos exemplos que poderiam ser colacionados, a prática da tortura, das
mutilações genitais, da discriminação sexual e religiosa, ainda toleradas (inclusive pelo direito positivo) em alguns Estados.

142Caso Campbell v. Wood, U.S. Supreme Court, 1994. Ainda a respeito da dignidade da pessoa no âmbito das controvérsias relativas à pena de morte,
convém registrar que não faltam, na literatura norte-americana, vozes que se opõem à pena de morte, vislumbrando nesta uma violação da dignidade da
pessoa, não restringindo a incidência da dignidade ao modo de execução da pena, tal como no caso apreciado pela Suprema Corte. Neste sentido, dentre
outros, v. o recente ensaio de A . K. Eklund, “The death penalty in Montana: a violation of the constitutional right to individual dignity”, in: Montana
Law Review vol. 65 (2004), p. 135 e ss., avaliando a jurisprudência da Suprema Corte dos EUA e da Suprema Corte do Estado de Montana. De acordo com
a autora, cujos principais argumentos aqui são sinteticamente apresentados, a imposição da pena de morte, para além do direito à vida, ofende a dignidade
da pessoa pelo fato de: a) que se está a forçar o condenado a conviver com a circunstância de que esteja com a sua morte iminente decretada, o que
representa uma inadmissível tortura psicológica (p. 141 e ss.); b) a pena de morte implica violação da integridade corporal da pessoa (que, por sua vez, diz
com os elementos essenciais da dignidade) e o direito de cada um de decidir a respeito do que acontece ao seu próprio corpo (p. 148-40); c) ao executar a
pena, o Estado toma ao executado a sua autonomia pessoal e não o considera como pessoa com um valor próprio, de tal sorte que não apenas a dignidade
do condenado é violada, mas de todos os envolvidos no processo, já que este, em si mesmo, já é desumano e indigno (p. 150-53).

143Versando justamente sobre o problema do multiculturalismo, vale referir aqui pelo menos o instigante ensaio de B. Sousa Santos, Por uma concepção
multicultural de direitos humanos, in: Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 48 (1997), especialmente p. 18 e ss., onde o festejado sociólogo lusitano
sustenta que o conceito de direitos humanos e a própria noção de dignidade da pessoa assentam num conjunto de pressupostos tipicamente ocidentais,
quando, em verdade, todas as culturas possuem concepções de dignidade humana, muito embora nem todas elas a concebam em termos de direitos humanos,
razão pela qual se impõe o estabelecimento de um diálogo intercultural, no sentido de uma troca permanente entre diferentes culturas e saberes, que será
viabilizada pela aplicação daquilo que o autor designou de uma “hermenêutica diatópica”, que, por sua vez, não pretende alcançar uma completude em si
mesma inatingível, mas sim, ampliar ao máximo a consciência da incompletude mútua entre as diversas culturas por meio do diálogo. Mais recentemente,
também enfrentando a questão da dignidade à luz da globalização e do multiculturalismo, v., entre outros, D.N. Weisstub, “Honor, Dignity, and the Framing
of Multiculturalist Values”, in: D. Kretzmer e E. Klein (Ed.), The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse, p. 263-93. Demonstrando não
apenas a necessidade, mas algumas das possibilidades vinculadas a um diálogo entre as diversas fontes normativas (no caso, enfrentando o tema da dignidade
da pessoa humana) v. o estudo de V. Jackson, “Constitutional Dialogue and Human Dignity: States and Transnational Constitutional Discourse”, in:
Montana Law Review vol. 65 (2004), p. 15-40, propondo, em síntese, uma abertura para os aportes do direito comparado e, de resto, o diálogo produtivo
entre as fontes de direito constitucional, especialmente no caso dos EUA, onde, a despeito da ausência de previsão expressa na Constituição (muito embora
o reconhecimento da dignidade – ainda que de modo não unânime e carente de uma série de desenvolvimentos – como valor subjacente ao sistema
constitucional) existe previsão explícita do princípio na esfera estadual, como dá conta o exemplo do Estado de Montana.

144Neste sentido, v., a advertência de B. Maurer, Notes sur le respect de la dignité humaine, p. 186.

145Cf. G. Dürig, Der Grundsatz der Menschenwürde…, in: AÖR nº 81 (1956), p. 127. No direito brasileiro, a fórmula do homem-objeto, isto é, o
enunciado de que tal condição é justamente a negação da dignidade, encontra-se – ao menos assim nos parece – formulada expressamente na Constituição,
notadamente quando o nosso Constituinte, no art. 5º, inciso III, da Constituição de 1988, estabelece de forma enfática que “ninguém será submetido à
tortura e a tratamento desumano ou degradante.” Neste contexto, vale, ainda, lembrar a lição de P. Häberle, Menschenwürde als Grundlage…, p. 842,
quando afirma que a concepção de Dürig (a fórmula do “objeto”) acaba por transformar-se também numa “fórmula-sujeito”, já que o estado constitucional
efetiva a dignidade da pessoa, na medida em que reconhece e promove o indivíduo na condição de sujeito de suas ações. Ainda a respeito da fórmula
“objeto”, v., numa perspectiva comparada, A.P.C. Barbosa, Die Menschenwürde im Deutschen Grundgesetz und in der Brasilianischen Verfassung von
1988, p. 33 e ss., e 154 e ss.

146Cf. M. Sachs, Verfassungsrecht II – Grundrechte, p. 174.

147Apenas pinçando uma das diversas decisões onde tal concepção foi adotada, verifica-se que, para o Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, a
dignidade da pessoa humana está vinculada ao valor social e pretensão de respeito do ser humano, que não poderá ser reduzido à condição de objeto do
Estado ou submetido a tratamento que comprometa a sua qualidade de sujeito (v. BverfGE 96, p. 399). Convém lembrar, todavia (a despeito de outras
críticas possíveis) que a fórmula do homem-objeto não afasta a circunstância de que, tanto na vida privada quando na esfera pública, as pessoas
constantemente se colocam a si próprias na condição de objeto da influência e ação alheias, sem que com isto se esteja colocando em dúvida a sua condição
de pessoa (Cf. a observação de H. Hofmann, Die versprochene Menschenwürde, in: AÖR nº 118 (1993), p. 360. Igualmente não se deve desconsiderar a
precoce objeção de N. Luhmann, Grundrechte als Institution, p. 60, que considerou a fórmula-objeto vazia, já que não afasta a necessidade de decidir quando
e sob que circunstâncias alguém estará sendo tratado como objeto, a ponto de restar configurada uma violação da sua dignidade.

148Neste contexto, há mesmo quem tenha criticado a utilização da “fórmula-objeto” como sendo praticamente tão vazia de sentido e imprecisa quanto as
demais fórmulas que pretendeu substituir e quanto a própria noção de dignidade da pessoa humana. Neste sentido, v. P. Tiedemann, “Die Würde des
Menschen ist Unantastbar”, p. 118.

149Assim, por exemplo, não restam dúvidas de que a dignidade da pessoa humana engloba necessariamente o respeito e a proteção da integridade física do
indivíduo, do que decorrem a proibição da pena de morte, da tortura, das penas de cunho corporal, utilização da pessoa humana para experiências
científicas, estabelecimento de normas para os transplantes de órgãos, etc., tudo conforme refere Höfling, in: M. Sachs (Org.), Grundgesetz, p. 107-9. De
outra parte, percebe-se que os exemplos citados demonstram a existência de uma íntima relação entre os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa,



aspecto que ainda será objeto de análise mais aprofundada e que aqui foi apenas referido com o objetivo de demonstrar algumas das dimensões concretas
desenvolvidas a partir da noção da dignidade da pessoa humana. Registre-se, ademais, que o próprio Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, tal como
refere M. Sachs, Verfassungsrecht II – Grundrechte, p. 174, tem relativizado a fórmula do “homem-objeto”, reconhecendo ser a mesma insuficiente para
apreender todas as violações e assegurar, por si só, a proteção eficiente da dignidade da pessoa humana.

150Neste sentido, parece situar-se o entendimento de M. Sachs, Verfassungsrecht II – Grundrechte, p. 174 e ss., sugerindo que o âmbito de proteção da
garantia da dignidade da pessoa humana restaria melhor definido em se perquirindo, em cada caso concreto, se à luz da fórmula do homem-objeto a suposta
conduta violadora efetivamente desconsidera o valor intrínseco da pessoa. Por sua vez, Udo Di Fabio, Der Schutz der Menschenwürde, …, p. 22 e ss.,
destaca que não é possível definir a dignidade como bem juridicamente protegido para além da fórmula-objeto (que reconhece ser vaga e indeterminada),
sem que se acabe invadindo a seara nebulosa da autodefinição do ser humano, de tal sorte que apenas uma determinação do âmbito de proteção com base no
critério da conduta ofensiva se revela juridicamente controlável. Mesmo considerando o peso deste argumento, vale colacionar a posição crítica de M.
Nettesheim, “Die Garantie der Menschewürde Zwischen Metaphysischen Überhöhung und bloßem Abwägungstopos”, in: AÖR 130 (2005), p. 79 e ss., no
sentido de que a fórmula objeto acaba sendo submetida exclusivamente ao processo subjetivo da ponderação por parte do detentor do poder de decisão, o
que reforça a ideia de que, a despeito de sua relevância, a formula objeto não pode servir como critário exclusivo.

151Sobre este tema remetemos o leitor ao nosso Dimensões da Dignidade. Estudos de Filosofia do Direito e Direito Constitucional, 2ª ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2009, coletânea que inclui, além de texto introdutório de nossa lavra (consistente, em termo gerais, de uma reconstrução do
presente capítulo desta obra) contributos de outros autores, apontando e explorando diversas das possíveis dimensões da dignidade.

152Sobre o tema da dignidade da vida e da própria dimensão ecológica da dignidade, remetemos às referências bibliográficas já citadas (v. nota de rodapé nº
40, p. 40), mas destacamos, pela especial relevância, a contribuição de T. Fensterseifer, Direitos Fundamentais e Proteção do Ambiente, Porto ALegre:
Livraria do Advogado, 2008, texto que corresponde, salvo alguns ajustes e atualizações, à dissertação de mestrado apresentada pelo autor no âmbito do
Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCRS, que tivemos o privilégio de orientar, assim como a coletânea organizada por C.A. Molinaro, F.L.F.
Medeiros, I.W. Sarlet e T. Fensterseifer, Dignidade da Vida: os direitos fundamentais para além dos humanos – uma discussão necessária, Belo Horizonte:
Editora Forum, 2008, em especial o artigo de nossa autoria, em parceria com T. Fensterseifer, desenvolvendo a questão da dimensão ecológica da dignidade
e da dignidade da vida em geral.

153Como critério aferidor do que seja uma vida saudável, parece-nos apropriado utilizar os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde,
quando se refere a um completo bem-estar físico, mental e social, parâmetro este que, pelo seu reconhecimento amplo no âmbito da comunidade
internacional, poderia igualmente servir como diretriz mínima a ser assegurada pelos Estados.



3. Dignidade da pessoa humana como norma (valor, princípio e
regra) fundamental na ordem jurídico-constitucional brasileira
3.1. Algumas notas sobre a normatização jurídico-positiva da dignidade no âmbito do direito
constitucional
Atendo-nos aos objetivos do presente estudo, iniciaremos, neste segmento, com a tentativa de situar e compreender a

posição e o significado da dignidade da pessoa humana como fundamento da nossa ordem constitucional. A nossa
Constituição vigente, inclusive (embora não exclusivamente) como manifesta reação ao período autoritário precedente –
no que acabou trilhando caminho similar ao percorrido, entre outras ordens constitucionais, pela Lei Fundamental da
Alemanha e, posteriormente, pelas Constituições de Portugal e da Espanha – foi a primeira na história do
constitucionalismo pátrio a prever um título próprio destinado aos princípios fundamentais, situado, em manifesta
homenagem ao especial significado e função destes, na parte inaugural do texto, logo após o preâmbulo e antes dos
direitos fundamentais.

Consoante amplamente aceito, mediante tal expediente, o Constituinte deixou transparecer de forma clara e
inequívoca a sua intenção de outorgar aos princípios fundamentais a qualidade de normas embasadoras e informativas de
toda a ordem constitucional, inclusive (e especialmente) das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, que
igualmente integram (juntamente com os princípios fundamentais) aquilo que se pode – e neste ponto parece haver
consenso – denominar de núcleo essencial da nossa Constituição formal e material. Da mesma forma, sem precedentes
em nossa trajetória constitucional o reconhecimento, no âmbito do direito constitucional positivo, da dignidade da pessoa
humana como fundamento de nosso Estado democrático de Direito (artigo 1º, inciso III, da Constituição de 1988).
Registre-se que a dignidade da pessoa humana foi objeto de expressa previsão no texto constitucional vigente mesmo em
outros capítulos de nossa Lei Fundamental, seja quando estabeleceu que a ordem econômica tem por finalidade assegurar
a todos uma existência digna (artigo 170, caput), seja quando, na esfera da ordem social, fundou o planejamento familiar
nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável (artigo 226, § 6º), além de assegurar à
criança e ao adolescente o direito à dignidade (artigo 227, caput). Mais adiante, no artigo 230, ficou consignado que “a
família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade,
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. Assim, antes tarde do que nunca – pelo menos
ainda antes da passagem para o terceiro milênio –, a dignidade da pessoa e, nesta quadra, a própria pessoa humana,
mereceram a devida atenção por parte da nossa ordem jurídica positiva.

Neste contexto, importa consignar – o que certamente nos deixa em situação um pouco mais “confortável” – que o
constitucionalismo pátrio não chegou a constituir exceção, em se tomando como parâmetro a evolução constitucional no
plano do direito comparado. A positivação do princípio da dignidade da pessoa humana é, como habitualmente lembrado,
relativamente recente, ainda mais em se considerando as origens remotas a que pode ser reconduzida a noção de
dignidade. Apenas ao longo do século XX e, ressalvada uma ou outra exceção,154 tão somente a partir da Segunda
Guerra Mundial, a dignidade da pessoa humana passou a ser reconhecida expressamente nas Constituições, notadamente
após ter sido consagrada pela Declaração Universal da ONU de 1948.155

Para fins ilustrativos, lancemos um breve olhar sobre o direito comparado.
Dentre os países da União Europeia, colhem-se os exemplos das Constituições de Alemanha (art. 1º, inc. I), Espanha

(preâmbulo e art. 10.1), Grécia (art. 2º, inc. I), Irlanda (Preâmbulo) e Portugal (art. 1º), que consagraram expressamente
o princípio.156 Também na Constituição da Itália (art. 3º), encontra-se referência expressa à dignidade na passagem em
que se reconhece a todos os cidadãos a mesma dignidade social, inobstante não se tenha referido expressamente a
dignidade da pessoa humana. A Constituição da Bélgica, quando de sua revisão em janeiro de 1994, passou a incluir
dispositivo (art. 23) assegurando aos belgas e estrangeiros que se encontrem em território belga o direito de levar uma
vida de acordo com a dignidade humana.157

Já no âmbito do Mercosul, apenas a Constituição do Brasil (art. 1º, inc. III) e a do Paraguai (Preâmbulo) guindaram o
valor da dignidade ao status de norma fundamental. No que tange aos demais Estados americanos, cumpre citar as
Constituições de Cuba (art. 8º) e da Venezuela (Preâmbulo), além de uma referência direta ao valor da dignidade da
pessoa humana encontrada na Constituição do Peru, onde são reconhecidos outros direitos além dos expressamente
positivados, desde que derivem da dignidade humana, da soberania popular, do Estado social e democrático de Direito e
da forma republicana de governo (art. 4º). Igualmente na Constituição Chilena (art. 1º) e em que pese sua origem
autoritária, consta que os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, reprisando, de tal sorte, a dicção da
Declaração Universal de 1948, formulação esta também encontrada no art. 4º da Constituição da Guatemala, que, no seu
preâmbulo, fala na primazia da pessoa humana. Na mesma linha evolutiva situam-se (ao menos no que diz com a previsão
formal no texto constitucional) os países da Europa oriental, onde também se constata forte e majoritária tendência no
sentido de acolher a dignidade no texto constitucional, referindo-se, a título exemplificativo, a Constituição da Rússia
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(1993), que, rompendo com a tradição das anteriores Constituições da União Soviética, passou a prever expressamente,
em seu art. 12-1, que “a dignidade da pessoa é protegida pelo Estado. Nada pode justificar seu abatimento”.158 No âmbito
supranacional, vale referir o recente compromisso com a dignidade da pessoa assumido pela União Europeia, na esteira
de proclamações anteriores,159 por meio da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, promulgada em Nice,
em dezembro de 2000, onde restou consignado que “A dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e
protegida” (artigo primeiro), documento que constitui um dos esteios da Constituição Europeia, ainda que esta ainda não
tenha encontrado sua consolidação, pelo menos (à vista da evolução resultante na entrada em vigor do Tratado de Lisboa)
não no sentido convencional de uma constituição de acordo com a tradição do Estado Constitucional até o presente
momento.160 Além disso, importa consignar que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias já tem firmado posição
no sentido de que constitui obrigação do Tribunal efetuar o controle da compatibilidade dos atos dos órgãos da
comunidade com os princípios gerais do direito comunitário, especialmente no sentido de proteger a dignidade da pessoa
humana e o direito fundamental à integridade pessoal, agregando, nesta perspectiva, caráter normativo e vinculante à
Carta dos Direitos Fundamentais.161 No mesmo sentido é possível identificar uma crescente relevância do princípio da
dignidade da pessoa humana no âmbito da jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ainda que (o que se
aplica também ao Tribunal de Justiça de União Europeia) se registre uma relativa cautela na utilização do princípio e na
imposição aos estados que integram os respectivos (e não idênticos) círculos de destinatários das decisões, de
determinadas concepções de vida.162

Assim, ainda que incompleto o quadro apresentado,163 os exemplos garimpados no direito comparado ilustram, de
forma representativa e contundente, que a dignidade da pessoa humana (ao menos nesta formulação e no que diz com sua
expressa previsão pelo direito constitucional positivo), ainda não foi integrada de forma definitiva à totalidade das
Constituições de nosso tempo, muito embora esta seja, ao que nos parece, a benfazeja e – assim esperamos – também
irreversível tendência a ser saudada com entusiasmo e esperança, sem que com isto se esteja a recair na ingenuidade de
não reconhecer que a positivação jurídica, por si só, não tem o condão de impedir violações concretas da dignidade das
pessoas.

A partir do exposto, voltemo-nos, enfim, ao objetivo precípuo deste capítulo. A resposta – em parte e na medida em
que parece viável formular alguma – de certa forma já foi anunciada. Com efeito, ao tecermos algumas considerações a
respeito do problema do significado e conteúdo da dignidade da pessoa humana, notadamente, no que diz com sua
condição de princípio normativo fundamental, já estamos tomando partido (no sentido de assumirmos um compromisso)
com os entendimentos que conferem à dignidade da pessoa humana a qualificação de norma jurídica fundamental de uma
determinada ordem jurídico-constitucional e, se formos considerar a universalização da dignidade no plano internacional,
de todas as Constituições dos Estados que se integraram nesta ordem. Não é à toa que, nesta perspectiva, se pode
comungar da lição de Carlos Roberto Siqueira Castro, no sentido de que “o Estado Constitucional Democrático da
atualidade é um Estado de abertura constitucional radicado no princípio da dignidade do ser humano”.164 Aliás, neste
contexto vem a calhar a afirmação de que, além da abertura (e, de certo modo, do diálogo) propiciado pelo amplo
reconhecimento da dignidade como princípio também jurídico fundamental, está a se verificar uma expansão universal de
uma “crença” na dignidade da pessoa humana, que também pode ser vinculada aos efeitos positivos de uma globalização
jurídica.165

Consagrando expressamente, no título dos princípios fundamentais, a dignidade da pessoa humana como um dos
fundamentos do nosso Estado democrático (e social) de Direito (art. 1º, inc. III, da CF),166 o nosso Constituinte de 1988 –
a exemplo do que ocorreu, entre outros países, na Alemanha –, além de ter tomado uma decisão fundamental a respeito
do sentido, da finalidade e da justificação do exercício do poder estatal e do próprio Estado,167 reconheceu
categoricamente que é o Estado que existe em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o ser humano constitui
a finalidade precípua, e não meio da atividade estatal.168 Em outras palavras, de acordo com a lição de Jorge Reis Novais,
no momento em que a dignidade é guindada à condição de princípio constitucional estruturante e fundamento do Estado
Democrático de Direito, é o Estado que passa a servir como instrumento para a garantia e promoção da dignidade das
pessoas individual e coletivamente consideradas.169

Ainda que se possa controverter a respeito da afirmação de que o Constituinte tenha tido a intenção de instaurar,
também entre nós, uma ordem constitucional embasada no direito natural, mas dotada de plena eficácia normativa,170 o
fato é que não há como desconsiderar, pena de omitirmos aspectos essenciais à compreensão do sentido e conteúdo da
dignidade da pessoa humana, a vertente histórica e filosófica do princípio, inclusive sua íntima relação com a doutrina
jusnaturalista, tal como destacou, muito embora em relação ao direito espanhol, González Pérez.171 Tal aspecto, todavia,
por ser diretamente vinculado ao problema de significado e conteúdo da noção de dignidade da pessoa ao longo dos
tempos, já obteve alguma atenção no capítulo anterior, razão pela qual aqui não será retomado. Em verdade, tendo sido
reconhecida pela ordem jurídica estatal (expressa ou implicitamente), verifica-se que a dignidade da pessoa passou a



integrar o direito positivo vigente e é nesta condição que ora vai analisada, sem que com isto se esteja a desconsiderar e
minimizar a relevância de uma fundamentação filosófica da dignidade, que, de resto, já foi objeto de referência nesta
obra.172

3.2. Dignidade da pessoa humana como norma jurídica (princípio e regra) e valor fundamental
Tomando por referencial tudo o que já foi exposto e feitas algumas considerações em torno da definição e do

conteúdo da noção de dignidade da pessoa humana, importa avaliar seu status jurídico-normativo no âmbito de nosso
ordenamento constitucional.

Com efeito, se em outras ordens constitucionais – com destaque para a Alemanha173 –, onde igualmente a dignidade
da pessoa humana foi objeto de expressa previsão, nem sempre houve clareza quanto ao seu correto enquadramento, tal
não ocorre – ao menos aparentemente – entre nós. Com efeito, considerando tanto a formulação utilizada quanto a
localização, visto que sediada no Titulo I, dos Princípios Fundamentais, verifica-se que o constituinte de 1988 preferiu não
incluir a dignidade da pessoa humana no rol dos direitos e garantias fundamentais, guindando-a, pela primeira vez –
consoante já frisado – à condição de princípio (e valor) fundamental (artigo 1º, inciso III). Aliás, a positivação na condição
de princípio jurídico-constitucional fundamental174 é, por sua vez, a que melhor afina com a tradição dominante no
pensamento jurídico-constitucional brasileiro,175 lusitano176 e espanhol,177 apenas para mencionar os modelos mais
recentes que – ao lado e em permanente diálogo com o paradigma germânico – têm exercido significativa influência sobre
a nossa própria ordem jurídica.

De outra parte, ao destacarmos o reconhecimento da dignidade da pessoa pela ordem jurídico-positiva, certamente
não se está afirmando – como já acreditamos ter evidenciado – que a dignidade da pessoa humana (na condição de valor
ou atributo) exista apenas onde e à medida que seja reconhecida pelo Direito. Todavia, do grau de reconhecimento e
proteção outorgado à dignidade da pessoa por cada ordem jurídico-constitucional e pelo Direito Internacional, certamente
irá depender sua efetiva realização e promoção, de tal sorte que não é por menos que se impõe uma análise do conteúdo
jurídico ou, se assim preferirmos, da dimensão jurídica da dignidade no contexto da arquitetura constitucional pátria,
designadamente, a força jurídica que lhe foi outorgada na condição de norma fundamental.

Antes de explorarmos um pouco mais este aspecto, convém registrar que se está a partir da noção já consagrada –
embora ainda não de todo assimilada pela totalidade dos doutrinadores e operadores jurídicos – de que o dispositivo (o
texto) não se confunde com a norma (ou normas) nele contida, nem com as posições jurídicas (direitos) por esta
outorgadas, já que cada direito fundamental pressupõe – na esteira do que leciona Alexy – necessariamente uma norma
jusfundamental que o reconheça.178 Assim, adiantando aqui aspecto que voltará a ser referido, verifica-se que o
dispositivo constitucional (texto) no qual se encontra enunciada a dignidade da pessoa humana (no caso, o artigo 1º, 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 princípio e regra (e valor) fundamental, é (são) também fundamento de posições jurídico-subjetivas, isto é,
norma(s) definidora(s) de direitos e garantias, mas também de deveres fundamentais.179

Embora entendamos que a discussão em torno da qualificação da dignidade da pessoa como princípio ou direito
fundamental não deva ser hipostasiada, já que não se trata de conceitos antitéticos e reciprocamente excludentes
(notadamente pelo fato de as próprias normas de direitos fundamentais terem cunho eminentemente – embora não
exclusivamente – principiológico)180 compartilhamos do entendimento de que, muito embora os direitos fundamentais
encontrem seu fundamento, ao menos em regra, na dignidade da pessoa humana e tendo em conta que – como ainda
teremos oportunidade de demonstrar – do próprio princípio da dignidade da pessoa (isoladamente considerado) podem e
até mesmo devem ser deduzidos direitos fundamentais autônomos, não especificados (e, portanto, também se poderá
admitir que – neste sentido – se trata de uma norma de direito fundamental), não há como reconhecer que existe um
direito fundamental à dignidade,181 ainda que vez por outra se encontre alguma referência neste sentido.182

Com efeito, parece-nos já ter sido suficientemente repisado que a dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa
humana, não poderá ser ela própria concedida pelo ordenamento jurídico. Tal aspecto, embora seguindo sentido inverso,
chegou a ser objeto de lúcida referência feita pelo Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, ao considerar que a
dignidade da pessoa não poderá ser retirada de nenhum ser humano, muito embora seja violável a pretensão de respeito e
proteção que dela (da dignidade) decorre.183 Assim, quando se fala – no nosso sentir equivocadamente – em direito à
dignidade, se está, em verdade, a considerar o direito a reconhecimento, respeito, proteção e até mesmo promoção e
desenvolvimento da dignidade, podendo inclusive falar-se de um direito a uma existência digna, sem prejuízo de outros
sentidos que se possa atribuir aos direitos fundamentais relativos à dignidade da pessoa. Por esta razão, consideramos que
neste sentido estrito – de um direito à dignidade como concessão – efetivamente poder-se-á sustentar que a dignidade da
pessoa humana não é e nem poderá ser, ela própria, um direito fundamental.

Num primeiro momento – convém frisá-lo –, a qualificação da dignidade da pessoa humana como princípio



fundamental traduz a certeza de que o artigo 1º, inciso III, de nossa Lei Fundamental não contém apenas (embora
também e acima de tudo) uma declaração de conteúdo ético e moral, mas que constitui norma jurídico-positiva dotada, em
sua plenitude, de status constitucional formal e material e, como tal, inequivocamente carregado de eficácia, alcançando,
portanto – tal como sinalou Benda – a condição de valor jurídico fundamental da comunidade.184 Importa considerar,
neste contexto, que, na sua qualidade de princípio e valor fundamental, a dignidade da pessoa humana constitui – de
acordo com a preciosa lição de Judith Martins-Costa, autêntico “valor fonte que anima e justifica a própria existência de
um ordenamento jurídico”,185 razão pela qual, para muitos, se justifica plenamente sua caracterização como princípio
constitucional de maior hierarquia axiológico-valorativa (höchstes wertsetzendes Verfassungsprinzip).186

Embora não seja este – inclusive pelos limites deste estudo – o momento oportuno para aprofundar a questão,
cumpre deixar consignado que, a título de pressuposto teorético do presente ensaio, adotamos a classificação das normas
jurídicas (e constitucionais) em princípios e regras, seguindo, em linhas gerais, a já referida doutrina de Robert Alexy (por
sua vez fortemente influenciado por Ronald Dworkin), amplamente difundida em nosso meio – notadamente por
intermédio da obra de Gomes Canotilho,187 e que, até mesmo por este motivo, deixaremos aqui de reproduzir na íntegra,
inclusive pelo fato de já ser por demais conhecida.

Desde logo, como já anunciado nas linhas anteriores, tal opção não exclui (e nem poderia) o reconhecimento da
dimensão axiológica,188 isto é, dos valores, ínsita aos princípios, mas também presente nas regras, consoante, aliás, leciona
o próprio Alexy. 189 Da mesma forma não pretendemos com esta escolha questionar a correção e o mérito de outras
importantes concepções, no âmbito das quais destacamos, por seu rigor científico e originalidade, a proposta do eminente
jurista gaúcho Juarez Freitas, no sentido de que o sistema jurídico é composto por princípios fundamentais, regras (normas
estritas) e valores.190 Importante, para a finalidade desta obra, é que se deixe devidamente consignada a nossa posição
em prol do caráter jurídico-normativo da dignidade da pessoa humana e, portanto, do reconhecimento de sua plena
eficácia na nossa ordem constitucional,191 onde – nunca é demais repisar – foi guindada à condição de princípio (e,
portanto, sempre também valor) fundamental do nosso Estado democrático de Direito. Aliás, com relação às críticas – já
referidas – de que o enquadramento como princípio fundamental constitucional importaria em reduzir a amplitude e
magnitude da noção de dignidade da pessoa, vale lembrar o que, de resto, parece-nos já ter restado clarificado ao longo da
exposição, que o reconhecimento da condição normativa da dignidade, assumindo feição de princípio (e até mesmo como
regra) constitucional fundamental, não afasta o seu papel como valor fundamental geral para toda a ordem jurídica (e não
apenas para esta), mas, pelo contrário, outorga a este valor uma maior pretensão de eficácia e efetividade.

Não se pode olvidar, neste contexto, que a dignidade da pessoa humana, na sua condição de princípio fundamental e
na sua relação com os direitos e deveres fundamentais (sem prejuízo de assumir, também nesta perspectiva, a condição
de regra jurídica, impositiva ou proibitiva de determinadas condutas, por exemplo) possui uma dupla dimensão (jurídica)
objetiva e subjetiva, que, por sua vez, pelo menos segundo a tradição jurídico-constitucional germânica, largamente
difundida também entre nós, guarda relação com os valores fundamentais de uma determinada comunidade. Aliás, os
princípios e direitos fundamentais são, neste sentido, expressão jurídico-constitucional (mediante a incorporação ao direito
positivo, na condição de direito objetivo) de uma determinada ordem de valores comunitária, não podendo ser reduzidos a
direitos (posições subjetivas) individuais.192 Também por esta razão (mas não exclusivamente), é que a dignidade da
pessoa, do indivíduo, é sempre a dignidade do indivíduo socialmente situado e responsável, implicando deveres
fundamentais conexos e autônomos, aspecto que aqui não poderá ser desenvolvido.

Por outro lado, convém que se o diga, não será pelo fato – significativo, mas não necessariamente determinante – de
o Constituinte ter elencado a dignidade da pessoa humana no rol dos princípios fundamentais que se poderá chegar à
conclusão de que a dignidade da pessoa, na sua condição de norma jurídica, não assume, para além de sua dimensão
principiológica, a feição de regra jurídica, tal como igualmente bem demonstrou Alexy. 193 Na sua perspectiva
principiológica, a dignidade da pessoa atua, portanto – no que comunga das características das normas-princípio em geral
– como um mandado de otimização, ordenando algo (no caso, a proteção e promoção da dignidade da pessoa) que deve
ser realizado na maior medida possível, considerando as possibilidades fáticas e jurídicas existentes, ao passo que as
regras contêm prescrições imperativas de conduta, sem que se vá aqui adentrar o mérito desta e das demais distinções
apresentadas pelo eminente jusfilósofo germânico.194 Ainda no que diz com a dupla estrutura (princípio e regra) da
dignidade, verifica-se que, para Alexy, o conteúdo da regra da dignidade da pessoa decorre apenas a partir do processo
de ponderação que se opera no nível do princípio da dignidade, quando cotejado com outros princípios, de tal sorte que
absoluta é a regra (à qual, nesta dimensão, se poderá aplicar, com as necessárias resalvas, a lógica do “tudo ou nada”),
mas jamais o princípio.195

Diante desta dupla dimensão (princípio e regra) peculiar também à norma contida no artigo 1º, inciso III,196 da nossa
Carta Magna, não há como compartilhar – ao menos não de todo – do entendimento advogado, entre nós, por Ferreira dos
Santos, quando, divergindo frontalmente de Alexy, pretende que a dignidade da pessoa humana constitui princípio de



feições absolutas, razão pela qual sempre e em todos os casos haverá de prevalecer em relação aos demais princípios,
questionando igualmente a coerência lógica do pensamento de Alexy neste ponto.197 Também no âmbito da doutrina
germânica há quem tenha contestado o pensamento de Alexy quanto a este aspecto, alegando que a norma consagradora
da dignidade da pessoa revela uma diferença estrutural em relação às normas de direitos fundamentais, justamente pelo
fato de não admitir uma ponderação no sentido de uma colisão entre princípios, já que a ponderação acaba sendo remetida
à esfera da definição do conteúdo da dignidade.198

Desde logo, e sem que nos venhamos prender em demasia a tal dimensão da problemática, temos por improcedente o
questionamento ora referido, já que irremediavelmente o reconhecimento de um princípio absoluto – tal como bem lembra
Alexy – contradiz a própria noção de princípios, ao menos de acordo com o entendimento adotado pelo próprio Alexy, o
que, de qualquer modo, não impede – ao menos em tese – que se parta de outro conceito de princípios para chegar a
resultado diverso.199 Além disso, resta a evidência, amplamente comprovada na prática, de que o princípio da dignidade
da pessoa humana pode ser realizado em diversos graus,200 isto sem falar na necessidade de se resolver eventuais
tensões entre a dignidade de diversas pessoas, ponto sobre o qual voltaremos a nos manifestar, ou mesmo da possível
existência de um conflito entre o direito à vida e à dignidade, envolvendo um mesmo sujeito (titular) de direitos.201

Em verdade, na esteira do que averbou Alexy – cujo pensamento também aqui recolhemos na íntegra – a
compreensível impressão de que se cuida de um princípio absoluto resulta tanto do fato de que coexistem, em verdade,
duas espécies de normas de dignidade da pessoa (princípio e regra) quanto da circunstância de que existe uma série de
condições nas quais o princípio da dignidade da pessoa humana, com elevada margem de certeza, assume precedência em
face dos demais princípios.202

Para além da controvérsia apontada, importa frisar – antecipando aqui parcialmente a discussão sobre este ponto –
que a dignidade, na condição de valor intrínseco da pessoa humana, evidentemente não poderá ser sacrificada, já que, em
si mesma, insubstituível, o que, de resto, em nada afeta – antes reforça – a correção do pensamento de Alexy, já que este,
em momento algum, sustenta que pelo fato de não se cuidar de um princípio absoluto (até mesmo por não existirem – na
definição de Alexy – princípios absolutos), poderão ser justificadas violações da dignidade, de tal sorte a sacrificá-la. No
mínimo – e neste sentido já não se poderá falar de um princípio absoluto – impende reconhecer que mesmo prevalecendo
em face de todos os demais princípios (e regras) do ordenamento, não há como afastar – como ainda teremos
oportunidade de discutir – a necessária relativização (ou, se preferirmos, convivência harmônica) do princípio da dignidade
da pessoa em homenagem à igual dignidade de todos os seres humanos. Assim, se este for o cerne da divergência,
verifica-se, em verdade, que inexiste dissídio digno de nota, o que, afinal de contas, é o que importa, bastando apenas que
se consigne a conveniência, justamente para evitar eventuais mal-entendidos, de uma coerência entre a noção de princípio
adotada e a qualificação da dignidade como norma-princípio.203

Diante destas premissas, ainda que sumariamente expostas, e tendo presente sempre e acima de tudo o caráter
normativo e, portanto, vinculante, da dignidade da pessoa humana, condição da qual decorrem importantes consequências
diretamente ligadas ao problema da sua eficácia e efetividade, passaremos a enfrentar alguns aspectos específicos,
notadamente no que diz com as funções exercidas pelo princípio da dignidade da pessoa humana na nossa ordem jurídico-
constitucional e, de modo especial, no concernente ao seu vínculo com as normas definidoras de direitos e garantias
fundamentais, o que, de resto, constitui o objetivo precípuo deste estudo. Com efeito, embora aqui não se vá desenvolver
mais este ponto, nunca é demais lembrar – até mesmo para firmarmos nossa posição pessoal – que a condição de
princípio é integralmente compatível com o reconhecimento da plenitude eficacial e, portanto, da plena vinculatividade da
dignidade da pessoa humana na sua dimensão jurídico-normativa, seja na perspectiva objetiva, seja como fundamento de
posições subjetivas.204 Neste sentido, não haveria como deixar de colacionar a luminosa (embora não de todo
incontroversa) exortação de Paulo Bonavides, que, referindo-se justamente ao princípio da dignidade da pessoa humana,
afirmou que “sua densidade jurídica no sistema constitucional há de ser portanto máxima e se houver reconhecidamente
um princípio supremo no trono da hierarquia das normas, esse princípio não deve ser outro senão aquele em que todos os
ângulos éticos da personalidade se acham consubstanciados”.205

Notas do capítulo 3
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ostenta o significativo título “O Caráter não-relativista da hermenêutica ou de como a afirmação ‘a norma é (sempre) o produto da atribuição de sentido a
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Constituição, p. 1086-1101. Entre nós e entre outros (destacando-se a ausência de uniformidade no pensamento dos autores colacionados), W. C.
Rothenburg, Princípios Constitucionais, p. 13 e ss., W. S. Guerra Filho, Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, p. 43 e ss, I. M. Coelho,
“Elementos de Teoria da Constituição e de Interpretação Constitucional”, in: G. F. Mendes/I. M. Coelho/P. G. G. Branco, Hermenêutica Constitucional e
Direitos Fundamentais, p. 44 e ss., Ruy Samuel Espíndola, Conceito de Princípios Constitucionais, São Paulo: RT, 1999, Luís Afonso Heck, “Regras,
princípios jurídicos e sua estrutura no pensamento de Robert Alexy”, in: G. S. Leite (Org.), Dos princípios constitucionais, p. 52-100, H. B. Ávila, Teoria
dos Princípios, op. cit., L. R. Barroso e A. P. Barcellos, “O começo da história. A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito
brasileiro”, in: L. R. Barroso (Org.), A Nova Interpretação Constitucional, Rio de Janeiro: Renovar, 2003. J. R. G. Pereira, Interpretação Constitucional e
Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

195Cf. R. Alexy, Teoria de los Derechos Fundamentales, p. 108-109.

196Em se tomando por referência a dupla dimensão da dignidade como regra e princípio, poder-se-á sustentar que se cuida, em verdade, de mais de uma
norma contida no dispositivo constitucional que a consagrou, na linha da já anunciada (e aqui adotada) distinção entre texto e norma, bem como da
possibilidade do reconhecimento de mais de uma norma a partir de um mesmo texto.

197F. Ferreira dos Santos, Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, p. 94 e ss. No mesmo sentido, advogando o caráter absoluto dos
princípios e relativo dos valores, embora sem adentrar no exame da teoria de Alexy, v. Rizzato Nunes, O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa
Humana. Doutrina e Jurisprudência, São Paulo: Saraiva, 2001, p. 5 e ss.

198Neste sentido, a crítica de T. Geddert-Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff, p. 128-29, destacando que Alexy acabou embasando sua tese
em decisões que não representam a tendência dominante no âmbito da jurisprudência do Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, além de argumentar
não ser a dignidade uma norma de direito fundamental, mas sim, princípio jurídico (Rechtsprinzip).



199Registre-se, nesta quadra, a nossa posição pessoal no sentido de que, por definição e por razões até mesmo de ordem lógica, inexistem princípios
absolutos, já que tal condição contradiz a própria essência da noção e a estrutura normativa dos princípios, constituindo, em verdade, uma autêntica
contradictio in terminis. Assim, princípios absolutos ou não são princípios ou são outra coisa do que habitualmente como tal se tem considerado.

200Cf. R. Alexy, Teoria de los Derechos Fundamentales, p. 106 e ss.

201Considere-se aqui a problemática que envolve especialmente a descriminalização e até mesmo a autorização pelo ordenamento jurídico da prática da
eutanásia comissiva ou omissiva, onde uma opção pela manutenção, a qualquer custo (e não apenas financeiro) da vida, poderá ser tida como violadora da
dignidade, ao menos se assim for compreendida uma sobrevida marcada por sofrimentos atrozes ou condições manifestamente degradantes e indignas de
vida.

202Cf. R. Alexy, Teoria de los Derechos Fundamentales, p. 106 e ss. Esta também parece ser a posição adotada por M. Kloepfer, “Grundrechtstatbestand
und Grundrechtsschranken in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts – dargestellt am Beispiel der Menschenwürde”, in: C. Starck (Org.),
Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, vol. II, p. 411, ao questionar uma compreensão da dignidade que se imponha de forma absoluta em relação a
todos os demais valores constitucionais, preferindo uma concepção de acordo com a qual a dignidade assume, isto sim, posição privilegiada no âmbito de
uma eventual necessidade de ponderação entre os bens jurídico-constitucionais, posição este reafirmada pelo autor em estudo mais recente (v. M. Kloepfer,
“Leben und Würde des Menschen”, in: P. Badura e H. Dreier (Org.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, vol. II, p. 77 e ss., destacando, logo na
introdução do seu ensaio, que a dignidade não poderia ser menos restringível que o direito à vida. Entre nós, no mesmo sentido, v. também V.A. da Silva,
Direitos Fundamentais, p. 200-202, no que se refere a dignidade da pessoa humana.

203Neste passo, assume relevo a lição de H. B. Ávila, Distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade, in: RDA nº 215
(1999), especialmente p. 154 e ss., lembrando que a definição de princípios e sua distinção das regras depende, em verdade, do critério em função do qual a
distinção é adotada.

204A compatibilidade entre a condição de princípio e a eficácia plena da respectiva norma jurídica, assim como entre a dimensão objetiva e subjetiva foi
objeto de amplo desenvolvimento no nosso A Eficácia dos Direitos Fundamentais, especialmente p. 242 e ss. No mesmo sentido, enfatizando tanto a
dupla função como princípio e regra, quanto a eficácia direta do princípio da dignidade da pessoa humana, v., por último e por todos, L. R. Barroso, “A
dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemportâneo…”, op. cit., p. 11 e ss.

205Cf. Paulo Bonavides, no prefácio da primeira edição desta obra, posteriormente publicado na coletânea de textos do autor intitulada Teoria
Constitucional da Democracia Participativa, p. 233.



4. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais: alguns
pontos de contato
4.1. Dignidade da pessoa, unidade axiológica (e aberta!) e legitimidade da ordem jurídico-constitucional e
do sistema dos direitos fundamentais
Consoante já anunciado, dentre as funções exercidas pelo princípio fundamental da dignidade da pessoa humana,

destaca-se, pela sua magnitude, o fato de ser, simultaneamente, elemento que confere unidade de sentido e legitimidade a
uma determinada ordem constitucional, constituindo-se, de acordo com a significativa fórmula de Haverkate, no “ponto de
Arquimedes do estado constitucional”.206 Como bem o lembrou Jorge Miranda, representando expressiva parcela da
doutrina constitucional contemporânea, a Constituição, a despeito de seu caráter compromissário, confere uma unidade de
sentido, de valor e de concordância prática ao sistema de direitos fundamentais, que, por sua vez, repousa na dignidade da
pessoa humana, isto é, na concepção que faz da pessoa fundamento e fim da sociedade e do Estado,207 razão pela qual se
chegou a afirmar que o princípio da dignidade humana atua como o “alfa e ômega” do sistema das liberdades
constitucionais e, portanto, dos direitos fundamentais.208

Tal concepção, à evidência, aplica-se também ao nosso constitucionalismo, igualmente caracterizado por uma
Constituição de cunho marcadamente compromissário, mas que – como já frisado – erigiu a dignidade da pessoa humana
à condição de fundamento de nosso Estado democrático de Direito, como, de resto, já tem sido amplamente sustentado
também no âmbito da doutrina pátria.209 Assim, na esteira do que já se afirmou em relação à Lei Fundamental da
Alemanha, também a nossa Constituição – pelo menos de acordo com seu texto – pode ser considerada como sendo uma
Constituição da pessoa humana, por excelência,210 ainda que não raras vezes este dado venha a ser virtualmente
desconsiderado.

Assim, como bem lembra Martínez, ainda que a dignidade preexista ao direito, certo é que o seu reconhecimento e
proteção por parte da ordem jurídica constituem requisito indispensável para que esta possa ser tida como legítima.211

Aliás, tal dignidade tem sido reconhecida à dignidade da pessoa humana que se chegou a sustentar, reescrevendo o
conhecido e multicitado art. 16 da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), que toda sociedade
que não reconhece e não garante a dignidade da pessoa não possui uma Constituição.212 Também por este motivo assiste
inteira razão aos que apresentam a dignidade da pessoa humana como critério aferidor da legitimidade substancial de uma
determinada ordem jurídico-constitucional, já que diz com os fundamentos e objetivos, em suma, com a razão de ser do
próprio poder estatal.213 Nesta perspectiva – embora num sentido distinto – há como sustentar que a dignidade sempre
também cumpre uma função política (normativa embora não jurídica) fundamental, atuando como referência para o
processo decisório político e jurídico, visto que torna incontroversa (no sentido de uma “metáfora absoluta”) a decisão em
si mesma do reconhecimento da dignidade da pessoa humana no âmbito de um consenso sociocultural (por exemplo, na
afirmação de que uma violação da dignidade é sempre injusta!) e na condição de conceito referencial, ainda que no
particular, sobre o que cada um entende por dignidade da pessoa e sobre o modo de sua promoção e proteção, existam
muitas divergências.214

Se, por um lado, consideramos que há como discutir – especialmente na nossa ordem constitucional positiva – a
afirmação de que todos os direitos e garantias fundamentais encontram seu fundamento direto, imediato e igual na
dignidade da pessoa humana, do qual seriam concretizações,215 constata-se, de outra parte, que os direitos e garantias
fundamentais podem – em princípio e ainda que de modo e intensidade variáveis –, ser reconduzidos de alguma forma à
noção de dignidade da pessoa humana, já que todos remontam à ideia de proteção e desenvolvimento das pessoas, de
todas as pessoas, como bem destaca Jorge Miranda.216 Neste sentido, Vieira de Andrade, embora sustentando que o
princípio da dignidade da pessoa humana radica na base de todos os direitos fundamentais constitucionalmente
consagrados, admite, todavia, que o grau de vinculação dos diversos direitos àquele princípio poderá ser diferenciado, de
tal sorte que existem direitos que constituem explicitações em primeiro grau da ideia de dignidade e outros que destes são
decorrentes.217 Assim, mesmo que se deva – nesta linha de entendimento – admitir que o princípio da dignidade da
pessoa humana atua como principal elemento fundante e informador dos direitos e garantias fundamentais também da
Constituição de 1988 – o que, de resto, condiz com a sua função como princípio fundamental – também é certo que
haverá de se reconhecer um espectro amplo e diversificado no que diz com a intensidade desta vinculação,218 aspecto
que, por sua vez, voltará a ser abordado no próximo segmento. O que importa frisar, neste contexto, é que embora se
possa aceitar, ainda mais em face das peculiaridades da Constituição Brasileira, que nem todos os direitos fundamentais
tenham fundamento direto na dignidade da pessoa humana219, sendo, além disso, correta a afirmação de que o conteúdo
em dignidade dos direitos é variável, tais circunstâncias não retiram da dignidade da pessoa humana, na sua condição de
princípio fundamental e estruturante, a função de conferir uma determinada (e possível) unidade de sentido ao sistema



constitucional de direitos fundamentais, orientando – tal como bem aponta Jorge Reis Novais – inclusive as possibilidades
de abertura e atualização do catálogo constitucional de direitos,220 como mais adiante teremos oportunidade de verificar.
Todavia, há que levar em conta, como bem aponta José de Melo Alexandrino, que a ideia de acordo com a qual o
princípio da dignidade da pessoa humana imprime unidade de sentido ao sistema de direitos fundamentais não resulta
imune a controvérsias, visto que não afasta alguns pontos problemáticos, a começar pela ampla gama de conteúdos e
dimensões que se atribui à noção de dignidade da pessoa humana em si, bem como na (já referida) e não necessariamente
linear e incontroversa relação entre a dignidade e os direitos fundamentais.221

A concepção de acordo com a qual – pelo menos em grande parte – os direitos fundamentais (assim como, em
especial, os direitos humanos) encontram seu fundamento na dignidade da pessoa humana, quando contrastada com a
noção de dignidade na condição de um direito (fundamental) à proteção e promoção dessa dignidade, foi percebida, pelo
menos na acepção de Jeremy Waldrom, como constituindo uma “dualidade de usos”, visto que a dignidade opera tanto
como o fundamento (a fonte) dos direitos humanos e fundamentais, mas também assume a condição de conteúdo dos
direitos.222 Tal dualidade, de qualquer sorte, não representa uma incompatibilidade entre os dois usos da dignidade,
aspecto que se impõe seja aqui frisado, ainda que não resulte desenvolvido.

Neste passo, impõe-se seja ressaltada a função instrumental integradora e hermenêutica do princípio,223 na medida
em que este serve de parâmetro para aplicação, interpretação e integração não apenas dos direitos fundamentais e das
demais normas constitucionais, mas de todo o ordenamento jurídico.224 De modo todo especial, o princípio da dignidade da
pessoa humana – como, de resto, os demais princípios fundamentais insculpidos em nossa Carta Magna – acaba por
operar como critério material no âmbito especialmente da hierarquização que costuma ser levada a efeito na esfera do
processo hermenêutico, notadamente quando se trata de uma interpretação sistemática.225

Neste contexto, a despeito de já se ter apontado – e, na época, não sem boa dose de razão – para a ausência, entre
nós, de experiências jurisprudenciais mais avançadas no que diz com a aplicação do princípio da dignidade da pessoa
humana,226 o fato é que, cada vez mais, se encontram decisões dos nossos Tribunais valendo-se da dignidade da pessoa
como critério hermenêutico, isto é, como fundamento para solução das controvérsias, notadamente interpretando a
normativa infraconstitucional à luz da dignidade da pessoa humana, muito embora o incremento em termos quantitativos
nem sempre corresponda a uma fundamentação consistente da decisão. Com efeito, não são poucas as decisões que
apenas referem uma violação da dignidade da pessoa, sem qualquer argumento adicional demonstrando qual a noção
subjacente de dignidade adotada e os motivos segundo os quais uma conduta determinada (seja qual for sua procedência
ou natureza) é considerada como ofensiva (ou não) à dignidade, o que, de certo modo, a despeito da nobreza das
intenções do órgão julgador, acaba, em muitos casos, contribuindo mais para uma desvalorização e fragilização jurídico-
normativa do princípio do que para a sua maior eficácia e efetividade.

Apenas para ilustrar este ponto – no caso, a utilização fundamentada do princípio da dignidade da pessoa humana –,
e sem adentrar o mérito da argumentação utilizada, colacionamos acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo,
considerando válida toda doação feita ao outro cônjuge que se casou sexagenário, já que, dada a incompatibilidade com os
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade e proteção da intimidade, bem como em face da
violação do devido processo legal da sua acepção substantiva (princípio da proporcionalidade), não mais há como aplicar a
restrição constante do artigo 258, parágrafo único, inciso II, do Código Civil.227 Igualmente buscando uma exegese
comprometida com as exigências da dignidade, registre-se recente acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
entendendo que, no âmbito do concurso de credores no processo falencial, o crédito decorrente das contribuições
previdenciárias não pode – a despeito da previsão legal – estar acima dos trabalhistas, já que estes são indispensáveis à
própria sobrevivência do ser humano, dizendo respeito à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho,
devendo-se-lhes atribuir caráter prioritário.228 Dentre outras tantas decisões que aqui poderiam ser citadas, aproveitamos
para destacar, ainda, o acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que teve como Relator o
ilustre Ministro Ruy Rosado de Aguiar, que, em seu magistral voto, além de sublinhar a necessária eficácia do princípio da
dignidade da pessoa nas relações entre particulares e a hierarquia constitucional dos tratados internacionais em matéria de
direitos humanos, sustentou a inconstitucionalidade da prisão civil do depositário na hipótese de contrato de alienação
fiduciária em garantia, justamente com base numa exegese afinada com as exigências da dignidade da pessoa.229

Precisamente em relação aos casos de prisão civil na ordem jurídica brasileira, cumpre apontar a mudança de
orientação por parte do Supremo Tribunal Federal, que, a despeito de reconhecer – diversamente do julgado do Superior
Tribunal de Justiça referido – apenas a hierarquia supralegal dos tratados de direitos humanos (superando, todavia, a tese
anterior, da mera paridade entre tratado e lei ordinária), considera revogada a legislação permissiva da prisão do
depositário infiel, invocando, além disso, os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.230 Outra
hipótese que demonstra – no nosso sentir, de modo adequado – a utilização da dignidade da pessoa humana como
fundamento da decisão (ainda que não se cuide do único fundamento legítimo), diz respeito à garantia de que uma pessoa



idosa, acometida de doença grave, mesmo tendo sido condenada à prisão pela prática de tráfico de entorpecentes, possa
ainda assim cumprir a pena em regime de prisão domiciliar em regime fechado.231

Protagonizando uma interpretação da legislação com base nos parâmetros materiais da dignidade da pessoa humana
e dos direitos fundamentais, vale citar a decisão proferida no Recurso Especial nº 1120676 (15.12.2010), relatado pelo
Ministro Massami Uyeda, na qual estava em causa a extensão dada ao disposto no artigo 3º da Lei 6.194/74, que se
refere às indenizações pelo fato morte, conceito que, de acordo com a exegese proposta pelo Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino (acompanhada dos demais julgadores, vencido o Relator), deve abranger o nascituro, na condição de ser
humano plenamente formado, embora ainda no útero materno, portanto, ainda não considerado pessoa na acepção do
Código Civil. A matéria, de qualquer sorte, é controversa e dialoga com outros aspectos de relevo, inclusive no que diz
com a proteção da dignidade nessa fase do desenvolvimento humano, bem como no tocante ao reconhecimento da
titularidade de direitos humanos e fundamentais ao nascituro e mesmo em etapas mais precoces. Assim, não sendo o caso
de aqui adentrar o debate, o que importa é a referência a mais uma decisão invocando a dignidade da pessoa humana e os
direitos fundamentais como parâmetro hermenêutico, no sentido de uma interpretação conforme a dignidade e os direitos
fundamentais.

Já em outro contexto, embora também adotando uma exegese calcada na dignidade da pessoa humana (no caso,
vinculada ao direito à habitação), situa-se decisão do Superior Tribunal de Justiça,232 onde restou consignada a
impossibilidade de se estender aos contratos de financiamento habitacionais anteriores à vigência da Lei 8.100/90 a
vedação da quitação pelo mesmo mutuário de dois saldos devedores, de tal sorte que a limitação seria legítima apenas a
partir de 05.12.1990. Tal decisão, todavia, em que pese correta quanto ao resultado final (pelo menos, no nosso sentir)
viabiliza entendimento diverso no que diz com a utilização, como razão de decidir, da dignidade da pessoa humana. Com
efeito, se é certo que o direito à habitação encontra-se conectado com a dignidade da pessoa, também é evidente que não
se cuida de qualquer habitação, mas sim, da moradia que atenda aos parâmetros da dignidade da pessoa.233 De outra
parte, o uso da dignidade da pessoa humana como argumento, pelo menos no caso referido, encontra objeção quando se
trata de dois contratos distintos, relativos a duas moradias, de tal sorte que fica no mínimo difícil justificar que, neste caso,
se esteja efetivamente em face de uma violação da dignidade do mutuário do Sistema Financeiro de Habitação. De outra
parte, parece ser possível fundar a decisão, de modo mais enfático, na proteção da confiança (boa-fé) e, de modo geral,
no princípio da segurança jurídica, igualmente com fundamento constitucional. De qualquer modo, cuida-se de mais um
exemplo que indica tanto o quanto a jurisprudência brasileira está resgatando o princípio da dignidade da pessoa humana
como referencial no processo decisório, mas também aponta para a necessidade de maior cautela na utilização – nem
sempre apropriada – da dignidade como argumento.

Com o intuito de agregar exemplos extraídos do repertório jurisprudencial brasileiro, aproveitamos para referir, ainda
– a título meramente ilustrativo –, uma das diversas decisões que têm deferido a liberação dos valores da conta do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para atendimento de necessidades básicas da pessoa do trabalhador ou de sua
família, notadamente quando se cuida de afastar uma iminente ou muitas vezes já ocorrida violação da dignidade da
pessoa humana. Nesta perspectiva, insere-se o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região,234

liberando os valores do FGTS para reformas na moradia do requerente, que havia sido atingida por enchente, ainda que
não se cuide, no momento, de reformas de grande extensão e de cunho emergencial, mas que se destinam a evitar a
deterioração da moradia e a assegurar condições de habitação compatíveis com as exigências da dignidade da pessoa
humana. Já no que diz com a experiência na esfera do direito estrangeiro, registra-se decisão do Tribunal Constitucional
da Espanha, outorgando ao princípio da boa-fé uma interpretação baseada na dignidade da pessoa humana e na sua
liberdade de autodeterminação, entendendo ser descabida a despedida de funcionário que, no período de suas férias,
trabalhou em outra empresa.235

À luz dos exemplos colacionados e sem que se possa apresentar um inventário mais completo, verifica-se a dignidade
da pessoa humana, na condição de princípio fundamental de nossa ordem constitucional, tem sido considerada – também
na esfera jurisprudencial – como dotada de plena normatividade, notadamente como referencial no âmbito do processo
hermenêutico, embora não se vá adentrar o mérito das decisões individualmente consideradas, especialmente no que diz
com o uso adequado (devidamente justificado) da dignidade da pessoa humana.

Aliás, é justamente para efeitos da indispensável hierarquização236 que se faz presente no processo hermenêutico,
que a dignidade da pessoa humana (ombreando em importância talvez apenas com a vida – e mesmo esta há de ser vivida
com dignidade) tem sido reiteradamente considerada por muitos como o princípio (e valor) de maior hierarquia da nossa e
de todas as ordens jurídicas que a reconheceram,237 aspecto que nos remete ao problema de uma eventual relativização
da dignidade e da necessidade de uma ponderação (e, por conseguinte, também de uma hierarquização) de bens,238 que
aqui vai apenas referido e que merecerá uma abordagem específica mais adiante.239 Assim, precisamente no âmbito
desta função hermenêutica do princípio da dignidade da pessoa humana, poder-se-á afirmar a existência não apenas de



um dever de interpretação conforme a Constituição e os direitos fundamentais, mas acima de tudo – aqui também
afinados com o pensamento de Juarez Freitas – de uma hermenêutica que, para além do conhecido postulado do in dubio
pro libertate , tenha sempre presente “o imperativo segundo o qual em favor da dignidade não deve haver dúvida”.240

Vale dizer, nesta linha de pensamento e finalizando este segmento, que os direitos fundamentais, assim como e acima de
tudo, a dignidade da pessoa humana à qual se referem, apresentam como traço comum – e aqui acompanhamos a
expressiva e feliz formulação de Alexandre Pasqualini –, o fato de que ambos (dignidade e direitos fundamentais) “atuam,
no centro do discurso jurídico constitucional, como um DNA, como um código genético, em cuja unifixidade mínima,
convivem, de forma indissociável, os momentos sistemático e heurístico de qualquer ordem jurídica verdadeiramente
democrática”.241

4.2. Os direitos fundamentais como exigência e concretizações do princípio da dignidade da pessoa
humana
De certa forma, a ideia revelada pelo título deste capítulo já restou anunciada ao longo do texto. Ainda assim, seja

pela sua transcendental importância, seja pelos desdobramentos que propicia, importa retomá-la de forma mais enfática,
mesmo que também aqui não se pretenda exaurir o tema.

Neste contexto, verifica-se ser de tal forma indissociável a relação entre a dignidade da pessoa e os direitos
fundamentais que mesmo nas ordens normativas onde a dignidade ainda não mereceu referência expressa, não se poderá
– apenas a partir deste dado – concluir que não se faça presente, na condição de valor informador de toda a ordem
jurídica, desde que nesta estejam reconhecidos e assegurados os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.242

Com efeito, sendo correta a premissa de que os direitos fundamentais constituem – ainda que com intensidade variável –
explicitações da dignidade da pessoa, por via de consequência e, ao menos em princípio (já que exceções são admissíveis,
consoante já frisado), em cada direito fundamental se faz presente um conteúdo ou, pelo menos, alguma projeção da
dignidade da pessoa.243

É justamente a patir dessas premissas que André Ramos Tavares sustenta a existência de uma consubstancialidade
parcial dos direitos fundamentais na dignidade da pessoa humana.244 Nesta mesma perspectiva, reconhecendo que nem
todos os direitos fundamentais (e quando, não da mesma forma) encontram seu fundamento direto na dignidade da pessoa
humana, vale colacionar a lição de Ignácio Gutiérrez-Gutiérrez, ao afirmar que a pretensão de eficácia e de inviolabilidade
da dignidade da pessoa humana encontram-se na dependência da sua capacidade de se integrar no contexto da dogmática
dos direitos fundamentais, designadamente mediante a aptidão para uma abertura sistêmica que revela sua produtividade
justamente pela possibilidade de uma reconstrução historicamente situada.245

Em suma, o que se pretende sustentar de modo mais enfático é que a dignidade da pessoa humana, na condição de
valor (e princípio normativo) fundamental, exige e pressupõe o reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais de
todas as dimensões (ou gerações, se assim preferirmos), muito embora – importa repisar – nem todos os direitos
fundamentais (pelo menos não no que diz com os direitos expressamente positivados na Constituição Federal de 1988)
tenham um fundamento direto na dignidade da pessoa humana.246 Assim, sem que se reconheçam à pessoa humana os
direitos fundamentais que lhe são inerentes, em verdade estar-se-á negando-lhe a própria dignidade, o que nos remete à
controvérsia em torno da afirmação de que ter dignidade equivale apenas a ter direitos (e/ou ser sujeito de direitos), pois
mesmo em se admitindo que onde houver direitos fundamentais há dignidade, a relação primária entre dignidade e direitos,
pelo menos de acordo com o que sustenta parte da doutrina,247 consiste no fato de que as pessoas são titulares de direitos
humanos em função de sua inerente dignidade. Aliás, a partir de tais premissas, há como investir na diferenciação entre
direitos humanos, no sentido de direitos fundados necessariamente na dignidade da pessoa, e direitos fundamentais, estes
considerados como direitos que, independentemente de terem, ou não, relação direta com a dignidade da pessoa humana,
são assegurados por força de sua previsão pelo ordenamento constitucional positivo, temática que, todavia, aqui não será
explorada.248

Em primeiro lugar, relembrando que a noção de dignidade repousa – ainda que não de forma exclusiva (tal como
parece sugerir o pensamento de inspiração kantiana) – na autonomia pessoal, isto é, na liberdade (no sentido de
capacidade para a liberdade)249 – que o ser humano possui de, ao menos potencialmente, formatar a sua própria
existência e ser, portanto, sujeito de direitos, já não mais se questiona que a liberdade e os direitos fundamentais inerentes
à sua proteção constituem simultaneamente pressuposto e concretização direta da dignidade da pessoa, de tal sorte que
nos parece difícil – ao menos se pretendermos manter alguma coerência com a noção de dignidade apresentada ao longo
do texto – questionar o entendimento de acordo com o qual sem liberdade (negativa e positiva) não haverá dignidade, ou,
pelo menos, esta não estará sendo reconhecida e assegurada.250

Não é à toa que se vem sustentando, tal como o fez, recentemente, Paulo Mota Pinto, que da “garantia da dignidade
humana decorre, desde logo, como verdadeiro imperativo axiológico de toda a ordem jurídica, o reconhecimento de



personalidade jurídica a todos os seres humanos, acompanhado da previsão de instrumentos jurídicos (nomeadamente,
direitos subjetivos) destinados à defesa das refracções essenciais da personalidade humana, bem como a necessidade de
protecção desses direitos por parte do Estado”.251 Assim, na formulação do mesmo autor, “A afirmação da liberdade de
desenvolvimento da personalidade humana e o imperativo de promoção das condições possibilitadoras desse livre
desenvolvimento constituem já corolários do reconhecimento da dignidade da pessoa humana como valor no qual se
baseia o Estado”.252 Aliás, é precipuamente com fundamento no reconhecimento da dignidade da pessoa por nossa
Constituição, que se poderá admitir, também entre nós e apesar da omissão do Constituinte neste particular, a
consagração – ainda que de modo implícito – de um direito ao livre desenvolvimento da personalidade.253

Para além das conexões já referidas (especialmente no concernente a liberdade pessoal e seus desdobramentos) –
situa-se o reconhecimento e proteção da identidade pessoal (no sentido de autonomia e integridade psíquica e intelectual),
concretizando-se – entre outras dimensões – no respeito pela privacidade, intimidade, honra, imagem, assim como o direito
ao nome, todas as dimensões umbilicalmente vinculadas à dignidade da pessoa,254 tudo a revelar a já indiciada conexão da
dignidade, não apenas com um direito geral ao livre desenvolvimento da personalidade, mas também com os direitos de
personalidade em geral.255 A título aqui meramente ilustrativo, verifica-se que tal concepção restou consagrada
expressamente – notadamente no que diz com a vinculação direta ao princípio da dignidade da pessoa humana – pelo
Tribunal Constitucional da Espanha, ao afirmar que o direito à intimidade, como derivação da dignidade da pessoa, implica
a existência de um âmbito próprio e reservado em face de atuação e conhecimento dos demais, indispensável à
manutenção de uma qualidade mínima de vida humana.256

Também o direito geral de igualdade (princípio isonômico) encontra-se diretamente ancorado na dignidade da pessoa
humana, não sendo por outro motivo que a Declaração Universal da ONU consagrou que todos os seres humanos são
iguais em dignidade e direitos.257 Assim, constitui pressuposto essencial para o respeito da dignidade da pessoa humana a
garantia da isonomia de todos os seres humanos, que, portanto, não podem ser submetidos a tratamento discriminatório e
arbitrário, razão pela qual não podem ser toleradas a escravidão, a discriminação racial, perseguições por motivos de
religião, sexo, enfim, toda e qualquer ofensa ao princípio isonômico na sua dupla dimensão formal e material.258

Que o postulado proclamado pela Assembleia das Nações Unidas, da igualdade em dignidade de todas as pessoas (e,
portanto, a vedação de discriminações decorrente do princípio isonômico) não conflita com identidade única e irrepetível
de cada pessoa e, neste sentido, há de ser compreendido, de certo modo, na sugestiva formulação de Leonardo Wandelli,
como “uma igualdade entre diferentes incomparáveis”,259 já havia sido anunciado, mas também neste contexto deve ser
enfatizado.

Da mesma forma, não restam dúvidas de que a dignidade da pessoa humana engloba necessariamente respeito e
proteção da integridade física e emocional (psíquica) em geral da pessoa, do que decorrem, por exemplo, a proibição da
pena de morte, da tortura e da aplicação de penas corporais e até mesmo a utilização da pessoa para experiências
científicas.260 Neste sentido, diz-se que, para a preservação da dignidade da pessoa humana, torna-se indispensável não
tratar as pessoas de tal modo que se lhes torne impossível representar a contingência de seu próprio corpo como momento
de sua própria, autônoma responsável individualidade.261

Objeto de acirrada polemização, não propriamente no concernente ao reconhecimento de uma estreita conexão, mas
notadamente quanto às consequências a serem extraídas desta vinculação e ao modo pela qual esta se manifesta, tem
sido a relação entre a dignidade da pessoa humana e o direito à vida. Neste contexto, vale referir – dentre tantas que aqui
poderiam ser colacionadas – decisão do Tribunal Constitucional da Espanha, na qual foi reconhecida a íntima vinculação
entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida, considerando ambos “como el punto de arranque, como
el prius lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demas derechos”.262 Tal entendimento, em termos
gerais, corresponde à tradição europeia no concernente à posição adotada por expressivas doutrina e jurisprudência
europeias, destacando-se neste ponto a posição de há muito adotada pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha,
onde, de certo modo, chega-se a partir de uma espécie de fungibilidade entre a dignidade e a vida, no sentido de que onde
há vida há dignidade, e a violação de um, por via de consequência, implica a violação do outro bem jurídico
constitucionalmente tutelado. Ainda que as coisas talvez não sejam de fato tão simples – até mesmo diante da diversidade
de pronunciamentos a respeito, inclusive no âmbito do mesmo Tribunal – o fato é que a depender do modo pelo qual se
compreende as conexões entre vida e dignidade dependem uma série de consequências jurídicas, isto sem falar na já
referida (e cada vez mais discutida) biologização da dignidade, que, de resto, subjaz também (embora não exclusivamente,
como já nos parece ter sido esclarecido) ao pensamento de Ronald Dworkin, ao vincular a dignidade diretamente ao valor
intrínseco da vida humana. De qualquer modo, sem que aqui se vá explorar todos os meandros desta instigante
problemática (que assume relevo especialmente no campo da biotecnologia e do biodireito de um modo geral), convém se
deixe aqui consignada a nossa posição pessoal a respeito do ponto. Neste sentido, adotamos a posição advogada na
Alemanha por Michael Kloepfer, que prefere resolver o dilema (com relevantes consequências para o problema de



eventual hierarquização da dignidade em face de outros bens fundamentais) dignidade ou vida pela fórmula dignidade e
vida (e não dignidade ou vida), sem que com isso se esteja a chancelar a absoluta fungibilidade dos conceitos, que seguem
tendo um âmbito de proteção próprio e, para efeitos de uma série de aplicações, autônomo.263

Até mesmo o direito de propriedade – inclusive e especialmente tendo presente o seu conteúdo social consagrado no
constitucionalismo pátrio – se constitui em dimensão inerente à dignidade da pessoa,264 considerando que a falta de uma
moradia decente ou mesmo de um espaço físico adequado para o exercício da atividade profissional evidentemente acaba,
em muitos casos, comprometendo gravemente – senão definitivamente – os pressupostos básicos para uma vida com
dignidade. Neste contexto, poder-se-á falar até mesmo de um direito fundamental à aquisição da propriedade por
usucapião,265 isto sem falar no direito à moradia (e, evidentemente, à moradia digna) recentemente introduzido no art. 6º
de nossa Constituição, muito embora este último não signifique necessariamente um direito à moradia própria e, portanto,
não pode ser identificado (apesar das conexões evidentes) com o direito à propriedade.266 Não obstante as diversas
interpretações que possam ser outorgadas à assertiva, parece-nos que é neste sentido – da vinculação do direito de e à
propriedade com a dignidade da pessoa humana – que devemos (ou, pelo menos, podemos) compreender a conhecida
frase de Hegel, ao sustentar – numa tradução livre – que a propriedade constitui (também) o espaço de liberdade da
pessoa (Sphäre ihrer Freiheit ), o que, à evidência, não exclui o já referido conteúdo social da propriedade, mas, pelo
contrário, outorga-lhe ainda maior sentido.267 Aliás, é a partir de uma benfazeja releitura do direito de propriedade à luz da
dignidade da pessoa humana que autores do porte de um Luís Edson Fachin sustentam a noção de um estatuto jurídico-
constitucional do patrimônio mínimo,268 que, em certo sentido, não deixa de guardar conexão com a ideia de um mínimo
existencial para uma vida com dignidade, consoante, de resto, ter-se-á oportunidade de verificar logo a seguir. Além disso,
percebe-se que o direito de propriedade pode assumir a condição de direito fundamental até mesmo no sentido material,
sendo, nesta perspectiva, de rechaçar a posição advogada por Ferrajoli, ao negar a fundamentalidade do direito de
propriedade, enquadrando-o no grupo dos direitos meramente patrimoniais.269

Com efeito, também os assim denominados direitos sociais, econômicos e culturais, seja na condição de direitos de
defesa (negativos), seja na sua dimensão prestacional (atuando como direitos positivos), constituem exigência e
concretização da dignidade da pessoa humana.270 O reconhecimento jurídico-constitucional da liberdade de greve e de
associação e organização sindical, jornada de trabalho razoável, direito ao repouso, bem como as proibições de
discriminação nas relações trabalhistas (e aqui fixamo-nos nos exemplos mais conhecidos) foi o resultado das
reivindicações das classes trabalhadoras, em virtude do alto grau de opressão e degradação que caracterizava, de modo
geral, as relações entre capital e trabalho, não raras vezes, resultando em condições de vida e trabalho manifestamente
indignas, situação que, de resto, ainda hoje não foi superada em expressiva parte dos Estados que integram a comunidade
internacional. Em verdade, cuida-se – em boa parte – de direitos fundamentais de liberdade e igualdade outorgados aos
trabalhadores com o intuito de assegurar-lhes um espaço de autonomia pessoal não mais apenas em face do Estado, mas
especialmente dos assim denominados poderes sociais,271 destacando-se, ainda, a circunstância de que o direito ao
trabalho (e a um trabalho em condições dignas!)272 constitui um dos principais direitos fundamentais da pessoa humana,
temática que, todavia, aqui não poderá ser desenvolvida.273 Os direitos sociais de cunho prestacional (direitos a
prestações fáticas e jurídicas) encontram-se, por sua vez, a serviço da igualdade e da liberdade material, objetivando, em
última análise, a proteção da pessoa contra as necessidades de ordem material274 e à garantia de uma existência com
dignidade,275 constatação esta que, em linhas gerais, tem servido para fundamentar um direito fundamental (mesmo não
expressamente positivado, como já demonstrou a experiência constitucional estrangeira) a um mínimo existencial,
compreendido aqui – de modo a guardar sintonia com o conceito de dignidade proposto nesta obra – não como um
conjunto de prestações suficientes apenas para assegurar a existência (a garantia da vida) humana (aqui seria o caso de
um mínimo apenas vital) mas, mais do que isso, uma vida com dignidade, no sentido de uma vida saudável como deflui do
conceito de dignidade adotado nesta obra, ou mesmo daquilo que tem sido designado de uma vida boa.276 Tal concepção,
de resto, encontra ressonância mesmo em pensadores de inspiração liberal, como é o caso – entre outros – do norte-
americano Cass Sunstein, para quem um direito a garantias sociais e econômicas mínimas pode ser justificado não apenas
com base no argumento de que pessoas sujeitas a condições de vida desesperadoras não vivem uma boa vida, mas
também a partir da premissa de que um regime genuinamente democrático pressupõe uma certa independência e
segurança para cada pessoa,277 o que, de certo modo, harmoniza com a noção de um mínimo existencial para uma vida
com dignidade e um conjunto de direitos prestacionais indispensáveis para a garantia deste mínimo sustentada, entre nós
de modo paradigmático, por Ricardo Lobo Torres, em alentado estudo sobre o tema, ainda que – e o registro é necessário
– o referido autor, diversamente do ponto de vista por nós adotado e na esteira de uma tradição de orientação liberal –
como é o caso de um John Rawls e, de certo modo, do próprio Cass Sunstein já referido, prefira, em princípio, recusar a
fundamentalidade aos direitos sociais.278

Por outro lado, em que pese eventual divergência a respeito da fundamentalidade dos direitos sociais de um modo



geral e dos limites de sua exigibilidade em Juízo, constata-se – pelo menos entre nós e em expressiva parcela da
doutrina279 (mas também, embora talvez ainda com menor ênfase) e da jurisprudência280 – um crescente consenso no
que diz com a plena justiciabilidade da dimensão negativa (defensiva) dos direitos sociais em geral e da possibilidade de se
exigir em Juízo pelo menos a satisfação daquelas prestações vinculadas ao mínimo existencial, de tal sorte que também
nesta esfera a dignidade da pessoa humana (notadamente quando conectada com o direito à vida) assume a condição de
metacritério para as soluções tomadas no caso concreto, o que, de resto, acabou sendo objeto de reconhecimento em
decisão recente do nosso Supremo Tribunal Federal.281

Neste contexto, vale lembrar, ainda, que o ponto de ligação entre a pobreza, a exclusão social e os direitos sociais
reside justamente no respeito pela proteção da dignidade da pessoa humana, já que – de acordo com Rosenfeld – “onde
homens e mulheres estiverem condenados a viver na pobreza, os direitos humanos estarão sendo violados”.282 A respeito
do vínculo entre pobreza e dignidade da pessoa humana, importa referir o argumento de que nem sempre a pobreza
(apesar de ser um fator limitador da liberdade individual) implica uma violação da dignidade, que, no entanto, resta
configurada sempre que a pobreza resultar em exclusão e déficit efetivo de autodeterminação,283 o que se verifica, em
termos gerais, sempre que as pessoas são forçadas a viverem na pobreza e na exclusão, em função de decisões tomadas
por outras pessoas no âmbito dos processos políticos, sociais e econômicos.284 A conexão da dignidade da pessoa
humana com a problemática da pobreza e exclusão social não se limita, todavia, ao déficit de autodeterminação e à
privação do assim chamado mínimo existencial, pois se manifesta igualmente por meio do processo de humilhação (e
consequente perda até mesmo da autoestima285) qual está sujeito todo aquele afetado pela pobreza extrema e pela
exclusão.286

Assim sendo e apesar da possibilidade de se questionar a vinculação direta de todos os direitos sociais (e
fundamentais em geral) consagrados na Constituição de 1988 com o princípio da dignidade da pessoa humana, não há
como desconsiderar ou mesmo negar tal conexão, tanto mais intensa, quanto maior a importância dos direitos sociais para
a efetiva fruição de uma vida com dignidade, o que, por sua vez, não afasta a constatação elementar de que as condições
de vida e os requisitos para uma vida com dignidade constituam dados variáveis de acordo com cada sociedade e em cada
época,287 o que harmoniza com a já destacada dimensão histórico-cultural da própria dignidade da pessoa humana e,
portanto, dos direitos fundamentais (inclusive sociais) que lhe são inerentes.

Por derradeiro, sem prejuízo de outros tantos exemplos que podem ser citados, os assim denominados direitos
políticos – direitos de cidadania e nacionalidade – igualmente apresentam vínculo direto e indissociável com a ideia de
dignidade da pessoa. Se um Estado democrático que mereça ostentar esta condição pressupõe respeito e promoção da
dignidade da pessoa humana,288 também os direitos fundamentais à nacionalidade e os assim denominados direitos
políticos ativos e passivos, constituem de algum modo exigência e decorrência da dignidade.289 Com efeito, a liberdade
pessoal, como expressão da autonomia da pessoa humana (e, portanto, de sua dignidade) reclama a possibilidade concreta
de participação na formação da vontade geral,290 não sendo à toa que Peter Häberle sustenta que democracia e direitos
políticos operam simultaneamente como consequência organizatória e como garantia política da dignidade da pessoa
humana, de tal sorte que uma exclusão arbitrária de determinados grupos de cidadãos (em função de sua raça, religião,
etc.) no que diz com o exercício de seus direitos políticos também configuraria uma violação de sua dignidade humana291.
Assume relevo, nesta linha de entendimento, a lição de Celso Lafer, no sentido de que a inserção do indivíduo (pessoa)
numa determinada ordem estatal é crucial para que lhe sejam reconhecidos e assegurados os direitos fundamentais
(como, de resto, a própria proteção da dignidade), de tal sorte que o direito à nacionalidade e cidadania (esta tida como o
exercício dos direitos políticos) pode ser considerada, de certa forma, como o direito a ter direitos.292 Que este direito a
ter direitos resulta esvaziado se não for também compreendido como o direito a ter direitos efetivos, apontando para a
íntima conexão entre a dignidade da pessoa (e, de resto, dos direitos fundamentais de modo geral) com o direito a uma
tutela jurisdicional efetiva e todos os seus necessários desdobramentos, nos parece evidente, ainda que aqui não possa ser
desenvolvido.293

Outro conjunto de direitos e garantias fundamentais que guarda íntima relação com a dignidade da pessoa humana é
composto pelos direitos e garantias processuais, ainda que também aqui seja indispensável atentar para importantes
diferenciações no que diz com o “se” e o “como” (ou seja, a intensidade) da vinculação. Mediante um olhar para o direito
comparado, mais uma vez se revelam dignos de nota os desenvolvimentos no âmbito da doutrina e jurisprudência
constitucional alemãs. Com efeito, em decisão paradigmática proferida em 8 de janeiro de 1959, o Tribunal Constitucional
Federal da Alemanha sublinhou, em síntese apertada, que constitui exigência da dignidade da pessoa humana que o poder
público não disponha de forma arbitrária dos direitos da pessoa, ou seja, de que o indivíduo, no âmbito do processo, não
pode ser tratado como mero objeto da decisão judicial, mas sim, deve ter assegurada a possibilidade de, como sujeito, se
manifestar e exercer influência na esfera do processo decisório.294



Sem que aqui se vá aprofundar o ponto, importa registrar que esta também tem sido a orientação adotada pelo
Supremo Tribunal Federal em diversas hipóteses, como dão conta dois exemplos emblemáticos que bem ilustram esta
tendência, em especial no que diz com o alcance dos direitos e garantias de cunho processual penal, onde mais evidente o
comprometimento da liberdade e dignidade da pessoa. No primeiro caso,295 o Supremo Tribunal Federal enfatizou a
conexão entre a garantia da razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) e a
dignidade da pessoa humana, sublinhando que “a duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém
ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse
princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo
o ordenamento constitucional vigente em nosso País…”. Todavia, na mesma decisão, o Tribunal consignou que a
concessão da liberdade provisória por excesso de prazo apenas se impõe quando a morosidade é exclusivamente
imputável ao aparelho Judiciário, não derivando de atitudes de caráter procrastinatório causalmente atribuíveis ao réu, de
tal sorte que não é o decurso do prazo em si, mas a sua causa (culpa do poder público) e a condição do réu como objeto
da ação estatal que justificam a invocação da dignidade da pessoa humana. Já no outro caso, trata-se situação envolvendo
a anulação de processo da competência do Tribunal do Júri em virtude de constrangimento causado por não terem sido
esgotados – na acepção do Supremo Tribunal Federal – todos os meios disponíveis para a citação pessoal do réu, medida
indispensável para assegurar o exercício do direito de defesa, que, de acordo com a tese sustentada pelo Ministro Relator,
Gilmar Mendes, “constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões
do princípio da dignidade da pessoa humana”. Além disso – na mesma decisão – invocou-se a doutrina alemã, no caso, do
festejado comentarista da Lei Fundamental da Alemanha, Günther Dürig, advogando que “a submissão do homem a um
processo judicial indefinido e sua degradação como objeto do processo estatal atenta contra o princípio da proteção
judicial efetiva (“rechtliches Gehör”) e fere o princípio da dignidade da pessoa humana”.296

Neste contexto, expressando a noção de pessoa como sujeito de direitos e obrigações, talvez o mais correto fosse
afirmar que, com fundamento na própria dignidade da pessoa humana, poder-se-á falar também em um direito
fundamental de toda a pessoa humana a ser titular de direitos fundamentais que reconheçam, assegurem e promovam
justamente a sua condição de pessoa (com dignidade) no âmbito de uma comunidade.297 Aproxima-se desta noção –
embora com ela evidentimente não se confunda – o assim denominado princípio da universalidade dos direitos
fundamentais,298 que, nada obstante não consagrado expressamente pelo Constituinte de 1988 e a despeito da redação do
caput do artigo 5º da nossa Carta Magna (atribuindo aos brasileiros e estrangeiros residentes do país) a titularidade dos
direitos fundamentais, reclama, todavia – como já tem decidido por várias vezes o nosso Supremo Tribunal Federal299 –
uma exegese de cunho extensivo, justamente em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, no sentido de
que pelo menos os direitos e garantias fundamentais diretamente fundados na dignidade da pessoa podem e devem ser
reconhecidos a todos, independentemente de sua nacionalidade, excepcionando-se, à evidência, aqueles direitos cuja
titularidade depende de circunstâncias específicas e que, de regra, nem mesmo todos os nacionais de um determinado
Estado podem exercer,300 como ocorre especialmente com os direitos políticos (ativos e passivos) ou mesmo com os
direitos dos trabalhadores.301

De todos os exemplos colacionados – que de longe não esgotam o rol dos direitos fundamentais embasados na
dignidade da pessoa humana – já transparece a sua referida dupla função defensiva e prestacional (negativa e positiva),
inclusive na condição de posições jurídicas subjetivas. Com efeito, tal caráter dúplice manifesta-se não apenas pela
circunstância – já suficientemente demonstrada – de que tanto os assim denominados direitos de defesa (ou direitos
negativos), mas também os direitos a prestações fáticas e jurídicas (direitos positivos) correspondem, ao menos em regra,
às exigências e constituem – embora em maior ou menor grau – concretizações da dignidade da pessoa humana, mas
também pelo fato de que da dignidade decorrem, simultaneamente, obrigações de respeito e consideração (isto é, de sua
não violação) mas também um dever de promoção e proteção, a ser implementado inclusive – consoante já referido
relativamente aos assim designados direitos sociais – por medidas positivas não estritamente vinculadas ao mínimo
existencial, aspecto que voltará a ser referido no próximo segmento.

4.3. A abertura do catálogo constitucional dos direitos fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa
humana como norma de direitos fundamentais
Outro aspecto de transcendental importância para a compreensão do papel cumprido (ou a ser cumprido) pelo

princípio da dignidade da pessoa humana, designadamente na sua conexão com os direitos fundamentais, diz com sua
função como critério para a construção de um conceito materialmente aberto de direitos fundamentais na nossa ordem
constitucional. Com efeito, não é demais relembrar que a Constituição de 1988, na esteira da evolução constitucional
pátria desde a proclamação da República e amparada no espírito da IX emenda da Constituição norte-americana,
consagrou a ideia da abertura material do catálogo constitucional dos direitos e garantias fundamentais. Em outras
palavras, isto quer dizer que para além daqueles direitos e garantias expressamente reconhecidos como tais pelo
Constituinte, existem direitos fundamentais assegurados em outras partes do texto constitucional (fora do Título II), sendo



também acolhidos os direitos positivados nos tratados internacionais em matéria de Direitos Humanos. Igualmente – de
acordo com a expressa dicção do artigo 5º, § 2º, da nossa Carta Magna – foi chancelada a existência de direitos
decorrentes do regime e dos princípios da nossa Constituição, assim como a revelação de direitos fundamentais implícitos,
subentendidos naqueles expressamente positivados.302 Assim, perceptível que a abertura a direitos não previstos
expressamente no texto originário da Constituição guarda relação, embora sem que se possa falar aqui em integral
superposição, com a noção de um constitucionalismo cumulativo em matéria de direitos e garantias, notadamente no que
diz respeito ao fato de que aos primeiros direitos civis e políticos, somaram-se os direitos socioambientais e culturais, tudo
a desembocar, no que se pode designar – a exemplo do que sugeriu Carlos Ayres Britto – de um Estado de Direitos.303

Sem que se vá aqui aprofundar todas as facetas da problemática, nem mesmo no que diz com a busca e justificação
dos diversos exemplos que poderiam ser referidos, importa que se deixe consignado como o princípio da dignidade da
pessoa humana alcança operatividade neste contexto.

Nesta quadra, um dos maiores desafios para quem se ocupa do estudo da abertura material do catálogo de direitos e
garantias é justamente o de identificar quais os critérios que poderão servir de fundamento para a localização daquelas
posições jurídico-fundamentais como tais não expressamente designadas pelo Constituinte. À evidência que a dificuldade
varia de acordo com o caso específico em exame. Assim, apenas a título exemplificativo, a justificação para considerar as
normas a respeito da proteção do meio ambiente como sendo – em que pese previstas no artigo 225 da Constituição –
normas de direito fundamental, certamente apresentará menor grau de dificuldade, ou, pelo menos, exigirá razões distintas,
que a fundamentação para justificar um direito fundamental à motivação das decisões judiciais e administrativas,
igualmente positivados fora do Título II, caso se pretenda – como cremos ser possível – reconhecer que se cuida aqui
também de normas de cunho jusfundamental.

Certo é que a tarefa, por vezes árdua, de identificar (e, acima de tudo, justificar esta opção) posições fundamentais
em outras partes da Constituição, bem como a possibilidade de reconhecer a existência de direitos fundamentais implícitos
e/ou autonomamente desenvolvidos a partir do regime e dos princípios da nossa Lei Fundamental, passa necessariamente
pela construção de um conceito material de direitos fundamentais. Assim, se com relação às normas de direitos
fundamentais integrantes do Título II se admite que vigora uma presunção de que sejam normas constitucionais (e
fundamentais) em sentido material,304 no que diz com a identificação e fundamentação de direitos implícitos e/ou direitos
positivados em outras partes da Constituição, não se poderá dispensar um exame acurado no sentido de que sejam
guindadas à condição de direitos fundamentais (compartilhando, de tal sorte, do regime reforçado do qual estes gozam na
nossa ordem constitucional) apenas posições jurídicas implícita ou expressamente consagradas que efetivamente sejam de
tal sorte relevantes no que diz com seu conteúdo e significado, a ponto de merecerem o status de direitos fundamentais,
em sentido material e formal, ou mesmo apenas material, quando for este o caso.305

Levando, contudo, em conta que – de modo especial em face do elevado grau de indeterminação e cunho
polissêmico do princípio e da própria noção de dignidade da pessoa – com algum esforço argumentativo, tudo o que consta
no texto constitucional pode – ao menos de forma indireta – ser reconduzido ao valor da dignidade da pessoa, convém
alertar que não é, à evidência, neste sentido que este princípio fundamental deverá ser manejado na condição de elemento
integrante de uma concepção material de direitos fundamentais, pois, se assim fosse, toda e qualquer posição jurídica
estranha ao catálogo poderia (em face de um suposto conteúdo de dignidade da pessoa humana), seguindo a mesma linha
de raciocínio, ser guindada à condição de materialmente fundamental.

Também em função da abertura e indeterminação da noção de dignidade da pessoa humana, é preciso compreender
que, no contexto da ora enfrentada abertura do catálogo de direitos fundamentais, as reivindicações fundadas na
dignidade, tal como bem aponta Emil Sobottka, “justamente por sua diversidade, expandem muito o leque de
possibilidades”,306 o que, de resto, já se pode constatar no que concerne ao alentado e diversificado elenco de direitos
fundamentais expressamente consagrados na Constituição, mas também guarda relação com a problemática ora
enfrentada, qual seja, das possibilidades e limites em termos do reconhecimento de direitos fundamentais para além dos
que foram objeto de expressa previsão pelo Constituinte. Neste contexto, faz sentido colacionar a concepção subjacente
ao pensamento de Laurence Tribe, no sentido de que a dignidade (assim como a Constituição) não deve ser tratada como
um espelho no qual todos veem o que desejam ver,307 pena de a própria noção de dignidade e sua força normativa correr
o risco de ser banalizada e esvaziada.308 Com efeito, não é à toa que, a partir da observação das hipóteses em que
violações da dignidade foram esgrimidas na esfera judicial, se chegou a afirmar que quanto mais elevado o valor que tem
sido atribuído à dignidade, mais triviais os objetivos para os quais tem sido invocada.309 Assim, resulta evidente (também
neste contexto) que nem mesmo em nome da dignidade, se pode dizer (ou fazer) qualquer coisa.310

O que se pretende demonstrar, neste contexto, é que o princípio da dignidade da pessoa humana assume posição de
destaque, servindo como diretriz material para a identificação de direitos implícitos (tanto de cunho defensivo como
prestacional) e, de modo especial, sediados em outras partes da Constituição. Cuida-se, em verdade, de critério basilar,



mas não exclusivo, já que em diversos casos outros referenciais podem ser utilizados (como, por exemplo, o direito à vida
e à saúde na hipótese do meio ambiente, ou mesmo a ampla defesa e os recursos a ela inerentes, no caso da
fundamentação das decisões judiciais e administrativas). Assim, o fato é que – e isto temos por certo – sempre que se
puder detectar, mesmo para além de outros critérios que possam incidir na espécie, estamos diante de uma posição
jurídica diretamente embasada e relacionada (no sentido de essencial à sua proteção) à dignidade da pessoa,
inequivocamente estaremos diante de uma norma de direito fundamental, sem desconsiderar a evidência de que tal tarefa
não prescinde do acurado exame de cada caso.

Muito embora não se possa falar de um limite previamente definido no que diz com a identificação de direitos
fundamentais implícitos ou positivados em outras partes da Constituição, também é correto afirmar que tal atividade
reclama a devida cautela por parte do intérprete (já que de atividade hermenêutica se cuida), notadamente pelo fato de
estar-se ampliando o elenco de direitos fundamentais da Constituição com as consequências práticas a serem extraídas,
não se devendo, ademais, desconsiderar o risco – a exemplo do que já foi referido com relação à própria dignidade – de
uma eventual desvalorização dos direitos fundamentais, já apontada por parte da doutrina.311

Para além de servir de critério de justificação da fundamentalidade material de direitos positivados ao longo do texto
constitucional e de reconhecimento de direitos implícitos (no sentido de subentendidos nos já expressamente consagrados),
resta a indagação se do princípio da dignidade da pessoa – sem qualquer outro referencial adicional – poderão ser
deduzidos (no sentido de desenvolvidos hermeneuticamente) direitos fundamentais (no sentido de posições subjetivas
jusfundamentais) autônomos.

A nós parece que sim, na esteira, aliás, do que já deixamos antever em outra oportunidade.312 Com efeito, ainda que
nos tenhamos posicionado no sentido da inexistência de um direito fundamental à dignidade (como algo que possa ser
objeto de concessão pela ordem estatal ou comunitária), nada impede – em que pesem as respeitáveis posições em
sentido contrário313 – que do princípio da dignidade da pessoa humana se possam deduzir autonomamente – sem qualquer
referência direta a outro direito fundamental – posições jurídico-subjetivas fundamentais.

Mesmo assim, não há como desconsiderar a circunstância de que, justamente pelo fato de serem os direitos
fundamentais, ao menos em regra, exigências e concretizações em maior ou menor grau da dignidade da pessoa, a
expressiva maioria dos autores e especialmente das decisões judiciais acaba por referir a dignidade da pessoa não como
fundamento isolado, mas vinculado a determinada norma de direito fundamental. Não é à toa que juristas do porte de
Ernst Benda chegaram a afirmar que os direitos e garantias fundamentais constituem garantias específicas da dignidade
da pessoa humana, da qual são – em certo sentido – mero desdobramento.314

Nesta linha de raciocínio, sustenta-se que o princípio da dignidade da pessoa humana, em relação aos direitos
fundamentais, pode assumir, mas apenas em certo sentido, a feição de lex generalis, já que, sendo suficiente o recurso a
determinado direito fundamental (por sua vez já impregnado de dignidade), inexiste, em princípio, razão para invocar-se
autonomamente a dignidade da pessoa humana, que, no entanto, não pode ser considerada como sendo de aplicação
meramente subsidiária, até mesmo pelo fato de que uma agressão a determinado direito fundamental simultaneamente
poderá constituir ofensa ao seu conteúdo em dignidade.315 A relação entre a dignidade da pessoa humana e as demais
normas de direitos fundamentais não pode, portanto, ser corretamente qualificada como sendo, num sentido técnico-
jurídico, de cunho subsidiário, mas sim, caracterizada por uma substancial fundamentalidade que a dignidade assume em
face dos demais direitos fundamentais.316 É neste contexto que se poderá afirmar, na esteira de Geddert-Steinacher, que
a a relação entre a dignidade e os direitos fundamentais é uma relação sui generis, visto que a dignidade da pessoa
assume (em muitos casos!) simultaneamente a função de elemento e medida dos direitos fundamentais, de tal sorte que,
em regra, uma violação de um direito fundamental estará vinculada com uma ofensa à dignidade da pessoa.317

Tal constatação não afasta, em princípio, a conveniência de que – justamente em função do alto grau de abstração e
indeterminação que caracteriza especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana, constituindo os direitos e
garantias fundamentais concretizações daquele – diante de um caso concreto, busque-se inicialmente sondar a existência
de uma ofensa a determinado direito fundamental em espécie, não apenas pelo fato de tal caminho se mostrar o mais
simples, mas acima de tudo pela redução da margem de arbítrio do intérprete, tendo em conta que em se tratando de um
direito fundamental como tal consagrado pelo Constituinte, este já tomou uma decisão prévia – vinculativa para todos os
agentes estatais e particulares – em prol da explicitação do conteúdo do princípio da dignidade da pessoa naquela
dimensão específica e da respectiva necessidade de sua proteção, seja na condição de direitos de defesa, seja pela
admissão de direitos a prestações fáticas ou normativas. Isto, contudo, não significa que uma eventual ofensa a
determinado direito fundamental não possa constituir também, simultaneamente, violação do âmbito de proteção da
dignidade da pessoa humana, de modo que esta poderá sempre servir de fundamento autônomo para o reconhecimento de
um direito subjetivo, neste caso de cunho defensivo.318

Os desenvolvimentos precedentes autorizam que se receba com simpatia a proposta de uma “pragmatização” do



conceito de dignidade da pessoa humana, naquilo em que é possível obter um ganho em termos de clareza mediante uma
adequada diferenciação das esferas específicas de proteção dos diversos direitos fundamentais individualmente
considerados.319 Com efeito, a cláusula geral da dignidade da pessoa humana, em termos gerais, acaba sendo viabilizada
(concretamente realizada) em termos técnico-jurídicos por meio dos direitos fundamentais em espécie, que, por dizerem
respeito a conceitos semânticos que podem, em regra, ser reconstruídos com maior facilidade, acaba mesmo simplificando
a retórica vaga e, em alguns casos, até mesmo vazia de maior conteúdo da dignidade da pessoa humana, que, todavia, não
perde a condição de garantia autônoma.320

Por sua vez, vale frisar, nada impede (antes pelo contrário, tudo impõe) que se busque, com fundamento direto na
dignidade da pessoa humana, a proteção – mediante o reconhecimento de posições jurídico-subjetivas fundamentais – da
dignidade contra novas ofensas e ameaças, em princípio não alcançadas, ao menos não expressamente, pelo âmbito de
proteção dos direitos fundamentais já consagrados no texto constitucional.321 Para além do já referido reconhecimento de
um direito geral ao livre desenvolvimento da personalidade, diretamente deduzido do princípio da dignidade da pessoa
humana (já que o ser sujeito (titular) de direitos é, à evidência, inerente à própria dignidade e condição de pessoa), tal
ocorre, apenas para citar outro exemplo dos mais contundentes, com a proteção da pessoa humana, em virtude de sua
dignidade, contra excessos cometidos em sede de manipulações genéticas e até mesmo a fundamentação de um novo
direito à identidade genética do ser humano,322 ainda não contemplado como tal (ao menos não expressa e diretamente)
no nosso direito constitucional positivo.323 Também um direito à identidade pessoal (neste caso não estritamente referido
à identidade genética e sua proteção, no caso, contra intervenções no genôma humano) tem sido deduzido do princípio da
dignidade da pessoa humana, abrangendo inclusive o direito ao conhecimento, por parte da pessoa, da identidade de seus
genitores.324 Da jurisprudência do STF, extrai-se, também na seara dos direitos de personalidade (onde o vínculo com a
dignidade se manifesta com especial agudeza), decisão reconhecendo tanto um direito fundamental ao nome quanto ao
estado de filiação, mediante o argumento de que “o direito ao nome insere-se no conceito de dignidade da pessoa humana
e traduz a sua identidade, a origem de sua ancestralidade, o reconhecimento da família, razão pela qual o estado de
filiação é direito indisponível”.325 Em matéria criminal, por sua vez, importa destacar o reconhecimento, pelo STF, de um
direito à ressocialização do apenado, iluminado pela concepção de que ao preso há de ser assegurada a possibilidade de
uma reinserção na vida social de modo livre e responsável (liberdade com responsabilidade), diretriz que, portanto, há de
servir de parâmetro para a interpretação e aplicação da legislação em matéria de execução penal.326 Nesta mesma
senda, reportando-se expressamente à conexão entre a dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade, já assume
ares de consenso, também entre nós, o reconhecimento de um direito a livre orientação sexual, do que dão conta, em
caráter meramente ilustrativo, a proteção jurídica das uniões homoafetivas e todas as consequências que a doutrina e
jurisprudência daí já têm extraído.327 Já no âmbito dos assim designados direitos sociais, assume relevo, entre outros
exemplos que poderiam ser colacionados, o – de resto já citado – direito ao mínimo existencial para uma vida digna, não
expressamente consagrado pelo nosso Constituinte, mas que encontra seu fundamento direto no direito à vida e no dever
do Estado de prover as condições mínimas para uma vida com dignidade.

Já num outro plano – embora revelando direta conexão com a temática ora versada – situa-se o problema da
extensão da abertura material dos direitos fundamentais para direitos de matriz legal, porquanto expressamente
reconhecidos pelo legislador infraconstitucional. É o que ocorre, por exemplo, com alguns direitos de personalidade
consagrados no atual Código Civil Brasileiro e não diretamente positivados na Constituição, bem como com o direito aos
alimentos (direito a um pensionamento de natureza alimentar) igualmente chancelado na legislação infraconstitucional
material e processual e sem fundamento direto e expresso no texto constitucional vigente. Quanto a este ponto, se é
verdade que a nossa Constituição não agasalhou dispositivo idêntico ao previsto na Constituição da República portuguesa,
onde, no artigo 16, nº 1,328 restou igualmente consagrada a noção de abertura material do catálogo constitucional de
direitos fundamentais,329 abrangendo – como deflui da dicção do dispositivo constitucional citado – até mesmo direitos
positivados no plano legal, isto não significa, necessariamente, a impossibilidade de se reconhecer a existência de direitos
formalmente legais mas materialmente constitucionais entre nós. Há que consignar, contudo, o nosso próprio ceticismo em
relação a esta possibilidade, que, de resto, foi alvo de críticas mesmo em Portugal, com base no argumento de que não
faria sentido algum termos direitos fundamentais com hierarquia de lei, visto que com isso se estaria a subverter a própria
noção de fundamentalidade, no sentido de uma indisponibilidade das posições fundamentais pelos poderes constituídos.330

Por outro lado, especialmente se considerarmos o caso dos direitos de personalidade e do próprio direito aos
alimentos, verifica-se que, em verdade, não estamos em face de direitos fundados diretamente na lei, mas sim, diante de
direitos de fundamento constitucional (pelo menos implícito) regulamentados pelo legislador. Com efeito, assim como os
direitos específicos de personalidade expressamente elencados no Código Civil decorrem já de um direito geral de tutela e
promoção da personalidade (por sua vez diretamente ancorado na dignidade da pessoa humana), de tal sorte que até
mesmo dispensável (embora certamente não irrelevante), para efeito de seu reconhecimento e proteção, a intervenção



legislativa,331 também o direito aos alimentos – apenas para ficarmos nos exemplos colacionados – integra o conjunto de
prestações indispensáveis ao mínimo existencial, já que destinado essencialmente (mas não exclusivamente) à satisfação
das necessidades básicas do destinatário para uma vida com dignidade.332 Além disso, o exemplo da verba alimentar
devida em função das relações de parentesco ou da união entre duas pessoas, aponta para uma possível eficácia em
relação a particulares dos direitos fundamentais a prestações (que não se identificam apenas com os assim designados
direitos sociais), pelo menos em algumas situações, aspecto que, contudo, aqui não será mais desenvolvido.333

Deixando de lado aquilo que seria mais propriamente a seara do reconhecimento de direitos fundamentais autônomos,
não explícita e diretamente positivados no texto constitucional, verifica-se que também o reconhecimento de posições
jurídico-subjetivas, jusfundamentalmente asseguradas, a partir da dignidade da pessoa, isoladamente considerada, cumpre
relembrar – apenas para ilustrar a questão com alguns exemplos – a multicitada decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal ao decidir pela impossibilidade de se compelir o suposto pai, demandado em ação investigatória de paternidade, a
realizar o exame de DNA, considerando tal medida atentatória à dignidade pessoal do investigando.334 Do Direito
Comparado, cumpre referir a polêmica decisão do Conselho de Estado da França, que considerou correta a decisão do
prefeito da comuna de Morsang-sur-Orge, ao determinar a interdição de estabelecimento (casa de diversão) que
promovia espetáculos nos quais os espectadores eram convidados a lançar um anão o mais longe possível, de um lado a
outro do estabelecimento. Para o Conselho de Estado – que reformou a decisão do Tribunal Administrativo que havia
anulado a medida do Poder Executivo local – estes “campeonatos de anões” não poderiam ser tolerados, por constituírem
ofensa à dignidade da pessoa humana, considerando esta (pela primeira vez no direito francês) como elemento integrante
da ordem pública, sendo irrelevante a voluntária participação dos anões no espetáculo, já que a dignidade constitui bem
fora do comércio e é irrenunciável.335 Neste contexto, também para o direito brasileiro – como oportunamente registra
Nádia de Araújo – assume relevo a função da dignidade da pessoa humana na condição de elemento da ordem pública,
atuando, de tal sorte, também como critério material para impedir a aplicação de normas e atos jurídicos estrangeiros na
ordem interna, quando ofensivas à dignidade da pessoa e aos direitos fundamentais, tudo a ensejar uma releitura do
próprio Direito Internacional Privado.336 Na Bélgica, a Corte de Arbitragem, com fundamento na dignidade da pessoa e
de um direito às condições existenciais mínimas para uma vida com dignidade, sustentou a legitimidade de Regulamento
que vedou a interrupção do fornecimento de energia elétrica às famílias que, em virtude de seu estado de indigência, não
apresentavam condições de pagar as suas contas,337 hipótese que, no Brasil, tem sido objeto de reiterada apreciação na
esfera jurisprudencial.338

Sem prejuízo de outras decisões que poderiam ser colacionadas, o que importa, nesta quadra, é a certeza de que –
para além até mesmo da possibilidade de se recorrer (inclusive nas hipóteses citadas) a fundamento diverso,
designadamente, a normas de direitos fundamentais específicas (como o direito à privacidade e à intimidade, ou mesmo de
liberdade, no caso do DNA) do princípio da dignidade da pessoa humana, paralelamente à sua dimensão jurídico-objetiva,
não apenas podem, mas de fato têm sido extraídos direitos subjetivos (e fundamentais), no sentido de posições jurídicas
vinculantes, com vistas à sua proteção.

4.4. Dignidade como limite e tarefa do Estado, da comunidade e dos particulares
Consoante já restou destacado, o princípio da dignidade da pessoa impõe limites à atuação estatal, objetivando

impedir que o poder público venha a violar a dignidade pessoal, mas também implica (numa perspectiva que se poderia
designar de programática ou impositiva, mas nem por isso destituída de plena eficácia) que o Estado deverá ter como
meta permanente, proteção, promoção e realização concreta de uma vida com dignidade para todos,339 podendo-se
sustentar, na esteira da luminosa proposta de Clèmerson Clève, a necessidade de uma política da dignidade da pessoa
humana e dos direitos fundamentais.340 Com efeito, de acordo com a lição de Pérez 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”.341

Neste contexto, não restam dúvidas de que todos os órgãos, funções e atividades estatais encontram-se vinculados
ao princípio da dignidade da pessoa humana, impondo-se-lhes um dever de respeito e 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,342 vale dizer, inclusive contra agressões oriundas de outros particulares, especialmente – mas não
exclusivamente – dos assim denominados poderes sociais (ou poderes privados).343 Assim, percebe-se, desde logo, que o
princípio da dignidade da pessoa humana não apenas impõe um dever de abstenção (respeito), mas também condutas
positivas tendentes a efetivar e proteger a dignidade dos indivíduos. Nesta linha de raciocínio, sustenta-se, com razão, que
a concretização do programa normativo do princípio da dignidade da pessoa humana incumbe aos órgãos estatais,
especialmente, contudo, ao legislador, encarregado de edificar uma ordem jurídica que atenda às exigências do



princípio.344 Em outras palavras – aqui considerando a dignidade como tarefa –, o princípio da dignidade da pessoa
humana impõe ao Estado, além do dever de respeito e proteção, a obrigação de promover as condições que viabilizem e
removam toda sorte de obstáculos que estejam a impedir as pessoas de viverem com dignidade.345 Da dupla função de
proteção e defesa segue também o dever de implementar medidas de precaução procedimentais e organizacionais no
sentido de evitar uma lesão da dignidade e dos direitos fundamentais ou, quando isto não ocorrer, com o intuito de
reconhecer e fazer cessar (ainda que para efeitos simbólicos),346 ou, de acordo com as circunstâncias, minimizar os
efeitos das violações, inclusive assegurando a reparação do dano.

Para além desta vinculação (na dimensão positiva e negativa) do Estado, também a ordem comunitária e, portanto,
todas as entidades privadas e os particulares encontram-se diretamente vinculados pelo princípio da dignidade da pessoa
humana, o que implica a existência de deveres de proteção e respeito também na esfera das relações entre particulares.
Com efeito, também (mas não exclusivamente) por sua natureza igualitária e por exprimir a ideia de solidariedade347 entre
os membros da comunidade humana, o princípio da dignidade da pessoa vincula também no âmbito das relações entre os
particulares.348 No que diz com tal amplitude deste dever de proteção e respeito, convém que aqui reste consignado que
tal constatação decorre do fato de que há muito já se percebeu – designadamente em face da opressão socioeconômica
exercida pelos assim denominados poderes sociais – que o Estado nunca foi (e cada vez menos o é) o único e maior
inimigo das liberdades e dos direitos fundamentais em geral.349 Que tal dimensão assume particular relevância em tempos
de globalização econômica, privatizações, incremento assustador dos níveis de exclusão e, para além disso, aumento do
poder exercido pelas grandes corporações, internas e transnacionais (por vezes, com faturamento e patrimônio – e,
portanto, poder econômico – maior que o de muitos Estados), embora não se constitua em objeto desta investigação, não
poderia passar despercebido e, portanto, merece ao menos este breve registro.350

A própria eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares – ainda que em condição de
tendencial igualdade (e, portanto, de igual liberdade)351 – tem encontrado importante fundamento no princípio da dignidade
da pessoa humana, sustentando-se, neste contexto, que – pelo menos no que diz com seu conteúdo em dignidade – os
direitos fundamentais vinculam também diretamente os particulares nas relações entre si, sendo – na esfera deste
conteúdo – irrenunciáveis, já que, à evidência, e, como bem lembra Jörg Neuner, em termos de uma eficácia vinculante da
dignidade, “não importa de quem é a bota que desferiu o chute no rosto do ofendido”.352 Assim, percebe-se, na esteira do
que já foi anunciado alhures, que o dever de proteção imposto – e aqui estamos a nos referir especialmente ao poder
público – inclui até mesmo a proteção da pessoa contra si mesma, de tal sorte que o Estado se encontra autorizado e
obrigado a intervir em face de atos de pessoas que, mesmo voluntariamente, atentem contra sua própria dignidade,353 o
que decorre justamente do já referido cunho irrenunciável da dignidade pessoal.354 Se uma renúncia à dignidade e ao
conteúdo em dignidade dos direitos é, em princípio, vedada pela ordem jurídica, não há como deixar de reconhecer a
possibilidade de uma série de situações concretas onde se verifica pelo menos uma autolimitação de determinados direitos
inerentes à personalidade,355 bastando aqui recordar o exemplo das transplantações de órgãos ou mesmo da interrupção
da gravidez nas hipóteses autorizadas pelo legislador, dentre as inúmeras hipóteses que poderiam ser colacionadas. Nesta
esfera – que aqui não iremos desenvolver – importa, no entanto, afirmar a necessária observância das exigências da
dignidade da pessoa concretamente considerada, no sentido de que seja avaliada (no contexto da indispensável
hierarquização de interesses) a sua maior ou menor vulnerabilidade para o exercício da autonomia da vontade no âmbito
do consentimento informado.356

Assim, se da dignidade – na condição de princípio fundamental – decorrem direitos subjetivos à sua proteção,
respeito e promoção (pelo Estado e particulares), seja pelo reconhecimento de direitos fundamentais específicos, seja de
modo autônomo, igualmente haverá de se ter presente a circunstância de que a dignidade implica também, em ultima
ratio por força de sua dimensão intersubjetiva, a existência de um dever geral de respeito357 por parte de todos (e de
cada um isoladamente) os integrantes da comunidade de pessoas para com os demais e, para além disso e, de certa
forma, até mesmo um dever das pessoas para consigo mesmas.

Considerando, ainda, a perspectiva da dignidade como limite – mas agora num outro sentido – cabe lembrar que, no
âmbito da indispensável ponderação (e, por conseguinte, também hierarquização) de valores, inerente à tarefa de
estabelecer a concordância prática (na acepção de Hesse) na hipótese de conflitos entre princípios (e direitos)
constitucionalmente assegurados, o princípio da dignidade da pessoa humana acaba por justificar (e até mesmo exigir) a
imposição de restrições a outros bens constitucionalmente protegidos, ainda que se cuide de normas de cunho
jusfundamental.358 Tal constatação assume ainda maior relevância, em não se olvidando a já suficientemente destacada
primazia desfrutada pela dignidade da pessoa no âmbito da arquitetura constitucional, sem que, com isto, estejamos –
convém frisá-lo para evitar mal-entendidos – a sustentar a existência de uma hierarquia jurídico-formal entre as normas
constitucionais, a ponto de justificar uma inviável (e praticamente não mais defendida) inconstitucionalidade de normas



constitucionais originárias.
Apenas para ilustrar esta passagem, que, no âmbito das aplicações concretas, talvez represente as situações mais

corriqueiras nas quais se tem feito menção – como critério embasador da decisão – ao princípio da dignidade da pessoa
humana, seguem alguns exemplos. Assim, em sede de direito comparado, vale referir decisão da Corte de Apelação de
Paris, quando, ao reconhecer a existência de um direito à moradia (droit au logement), por sua vez reconduzido ao
princípio da dignidade da pessoa humana, admitiu restrições ao direito de propriedade, que – de acordo com a Corte – não
autoriza o abuso por parte do proprietário, notadamente quando configurado o abandono, de tal sorte que, nestas
circunstâncias, deverá prevalecer o direito à moradia, já que exigência para uma vida com dignidade.359 No mesmo
sentido, situam-se as decisões que, em prol de uma proteção da dignidade da pessoa, reconhecem limitações à liberdade
individual, especialmente no campo da autonomia privada e liberdade contratual, inclusive – como já referido – no sentido
de uma proteção da pessoa contra si mesma.360

De Portugal, recolhemos, entre outros, o exemplo citado por Jorge Miranda, lembrando que o Tribunal Constitucional
de Portugal, no Acórdão nº 349/91, ao apreciar a alegação de inconstitucionalidade da penhora da pensão em demanda
executiva, decidiu que “perante conflito entre o direito do pensionista a receber pensão condigna e o direito do credor,
deve o legislador, para tutela do valor supremo da dignidade da pessoa humana, sacrificar o direito do credor na medida
do necessário e, se tanto for preciso, totalmente”.361 Também no Acórdão nº 151/92 o Tribunal Constitucional de Portugal
– neste passo de modo similar à decisão da Corte de Apelação de Paris – considerou que o direito fundamental à
habitação (no sentido de um direito a ter uma moradia condigna), muito embora encontre-se na dependência das opções
tomadas pelo Estado, por sua vez, condicionadas pelos recursos disponíveis, por se cuidar de um direito fundado na
dignidade da pessoa humana, implica sempre um mínimo que o Estado deve satisfazer, inclusive impondo restrições aos
direitos do proprietário privado.362 Nesta mesma linha – para não deixarmos de lado a fecunda jurisprudência pátria –
cumpre referir julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde restou consignada a impenhorabilidade de
rendimentos oriundos de locativos, quando estes, à falta de outros rendimentos substanciais, assumem cunho alimentar e,
portanto, caráter essencial para a própria dignidade da pessoa humana, prevalecendo em face dos direitos creditícios,
notadamente quando eminentemente patrimoniais,363 bem como uma série de decisões que têm impedido a suspensão do
fornecimento de energia elétrica em face de se tratar de serviço essencial à dignidade da pessoa humana,364 ou mesmo
considerando descabido o desconto em folha de pagamento, contrariamente à vontade do devedor, sob o argumento de
que com isso se estaria a burlar não apenas o procedimento judicial de execução da dívida, mas também a dignidade da
pessoa humana do devedor, notadamente em situações onde este desconto estaria a incidir sobre valores que dizem com o
mínimo existencial.365 Neste mesmo contexto, pode ser enquadrada a função da garantia do mínimo existencial na
condição de limite ao poder de tributar do Estado, objeto de ampla consagração doutrinária e jurisprudencial, inclusive em
relação a hipóteses não expressamente previstas na legislação.366

Comum a todos os casos, de acordo com o que emblematicamente revela o último exemplo referido, é a necessária
ponderação (e, acima de tudo, hierarquização) dos bens em causa, com vistas à proteção eficiente da dignidade da
pessoa, aplicando-se também o princípio da proporcionalidade, que, por sua vez, igualmente – já nesta perspectiva –
encontra-se conectado ao princípio da dignidade. De outra parte, como bem aponta Jônatas Machado,367 em seu
referencial estudo sobre a liberdade de expressão, não há como olvidar a relação dialética que se estabelece quando da
fundamentação (com base na dignidade) de limites a outros bens fundamentais, considerando que estes, no mais das
vezes, são igualmente deduzidos (em maior ou menos grau) da dignidade da pessoa humana, de tal sorte que – em face da
generalidade e abstração da própria noção de dignidade – se impõe um rigoroso controle material e procedimental das
restrições, evitando-se a imposição unilateral e arbitrária de determinadas concepções do bem e da justiça, questão que
nos remete à seara tormentosa das possibilidades e limites do controle jurisdicional, que aqui não será objeto de
desenvolvimento.
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Brasil, explorando o tópico da relação entre dignidade e autonomia, v. em especial e por todos, T. Weber, “Autonomia e Dignidade da Pessoa Humana em
Kant”, in: Direitos Fundamentais & Justiça n° 9, out./dez. 2009 e, já na perspectiva mais diretamente vinculada ao direito constitucional positivo e
discutindo o tema à luz do debate em torno das diversas modalidades da eutanásia, L. R. Barroso e L. C. V. Martel, “A morte como ela é: dignidade e
autonomia individual no final da vida”, Revista de Direito do Estado n. 15, jul./set. 2009, p. 27-62.

251Cf. P. Mota Pinto, O Direito ao livre desenvolvimento da personalidade, p. 151.

252P. Mota Pinto, op. cit., p. 152.

253No direito brasileiro, com referência expressa – entre outros preceitos constitucionais – ao princípio da dignidade da pessoa humana, G. Tepedino,
Temas de Direito Civil, especialmente p. 48-49, sustenta, com inteira razão, a existência de uma “cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana”.
Por último, no sentido de que a dignidade da pessoa humana opera como núcleo de um direito geral de personalidade na Constituição Federal de 1988, v. N.
Rosenvald, Dignidade humana e boa-fé no Código Civil, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 31 e ss.

254Neste sentido, dentre outros, v. Höfling, in: M. Sachs (Org.), Grundgesetz, p. 110 e ss. No âmbito da farta jurisprudência nacional e comparada (já que
se cuida de uma das dimensões onde de há muito se verifica um substancial consenso no tocante ao conteúdo em dignidade dos direitos fundamentais),
colaciona-se aqui, a título meramente exemplificativo, recente decisão do nosso Supremo Tribunal Federal, proferida no Recurso Extraordinário nº
248.869-1 (07.08.2003), tendo como relator o Ministro Maurício Corrêa, onde restou mais uma vez consignado que “o direito ao nome insere-se no
conceito de dignidade da pessoa humana e traduz a sua identidade, a origem de sua ancestralidade, o reconhecimento da família, razão pela qual o estado de
filiação é direito indisponível”. Também a Sentença nº 14/2003 (28.01.2003) do Tribunal Constitucional da Espanha situa-se nesta linha de entendimento,
ao afirmar que o direito à honra e à própria imagem deriva diretamente da dignidade da pessoa humana (no caso, cuidava-se do reconhecimento da
vulneração dos direitos referidos – honra e imagem – em virtude da divulgação da fotografia de um detendo no decurso de uma investigação por homicídio,
extraída dos arquivos policiais).

255A respeito dos direitos de personalidade, bem explorando a sua conexão com a dignidade da pessoa humana, v., entre outros, P. Mota Pinto, “Notas
sobre o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e os direitos de personalidade no direito português”, in: I. W. Sarlet (Org.), A Constituição
Concretizada, p. 61-84, v., entre nós, C. A . Mello, “Contribuição para uma teoria híbrida dos direitos de personalidade”, in: I. W. Sarlet (Org.), O Novo
Código Civil e a Constituição, p. 67-98. B. Miragem, Responsabilidade Civil da Imprensa por Dano à Honra, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005,
especialmente p. 71 e ss., F. S. de Andrade, “Considerações sobre a tutela dos direitos de personalidade no Código Civil de 2002”, in: I. W. Sarlet (org.). O
Novo Código Civil e a Constituição, 2ª ed., p. 101-118; D. Doneda, Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, F.
Borguetti Cantali, Direitos da Personalidade. Disponibilidade relativa, autonomia privada e dignidade humana, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

256Cf. STC nº 98/2000 (10.04.2000), proferida no recurso de amparo nº 4015/96, versando sobre a violação do direito à intimidade pessoal pela instalação
de aparelhos de gravação e escuta no local de trabalho. Mais recentemente, na Sentença nº 127/2003 (30.06.2003), a Corte Constitucional espanhola, em
outro pronunciamento sobre o tema (no caso, cuidava-se de violação da intimidade no âmbito do segredo de justiça em processo envolvendo menor de
idade), reiterou seu entendimento, consignando que o direito à intimidade, que assegura ao indivíduo um âmbito reservado de sua vida, encontra-se
estreitamente vinculado à própria personalidade e deriva sem dúvida alguma da dignidade da pessoa humana, protegendo o seu titular de uma divulgação
perante terceiros e de uma publicidade não consentida no concernente aos dados relativos à sua esfera íntima.

257Com efeito, importa não esquecer a já lembrada circunstância de que a igual dignidade de todos os homens funda a igualdade de todos, no sentido –



também mas não exclusivamente – da vedação de discriminações, isto é, de um tratamento desigual arbitrário.

258Cf., dentre tantos, Podlech, in: Alternativ Kommentar, vol. I, p. 283-4. Entre nós, sustentando a íntima ligação entre o princípio isonômico e a
dignidade da pessoa, v. a recente referência de E. P. Nobre Júnior, O Direito Brasileiro e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, in: RDA nº 219
(2000), p. 241-42.

259Cf. L.V. Wandelli, Despedida Abusiva, p. 373, embora aqui não seja o momento de questionar a distinção entre valor e dignidade recolhida pelo autor
da obra de Enrique Dussel, no sentido de que cada pessoa é igual apenas na sua condição de pessoa (isto é, de membro da humanidade), de tal sorte que a
dignidade, ao contrário do valor, seria anterior a qualquer medida de comparação valorativa (razão pela qual os valores sempre são relativos).

260Cf., dentre tantos, Höfling, in: M. Sachs (Org.), Grundgesetz, p. 107-9. Nesta linha, vale citar conhecido precedente do Supremo Tribunal Federal (HC
nº 70.389-5, Rel. Min. Celso de Mello), afirmando ser a prática da tortura (no caso, estava em causa a tortura praticada contra crianças e adolescentes)
ofensa inequívoca à dignidade da pessoa humana, além de representar negação arbitrária dos direitos humanos. Entre nós, explorando o problema da tortura
e sua relação com a dignidade da pessoa humana, V. G. Saavedra, “Segurança vs. Dignidade – o problema da tortura revisitado pela criminologia do
reconhecimento”, in: Veritas, v. 53, n. 2, abr./jun. 2008, p. 90-106.

261Esta a lição de Podlech, in: Alternativ Kommentar, p. 108.

262Sentença de 1985, citada por F. Rubio Llorente, Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales, p. 72-3.

263Além do já citado texto de M. Kloepfer, “Leben und Würde des Menschen”, especialmente p. 78 e ss., desenvolvendo a sua concepção a partir da ideia
de que a conexão entre a vida e a dignidade há de partir da constatação de que o elo que une ambos os valores constitucionais é o ser humano, não se
podendo falar em uma apriorística hierarquia entre os dois bens fundamentais, remetemos aqui, entre outros e para efeitos de uma breve mirada sobre a
controvérsia relativamente às relações entre a vida (e o direito à vida) e a dignidade, para os já citados ensaios de E. Denninger e U. Neumann (v. nota de
rodapé nº 95, supra). Sobre a relação entre dignidade da pessoa humana e o direito à vida, v., por último, J. F. Lindner, “Die Würde des Menschen und sein
Leben”, in: DÖV, 2006, p. 577 e ss., assim como as considerações críticas endereçadas à dissociação entre dignidade e vida, formadas por K.-E. Hain,
Konkretisierung der Menschenwürde durch Abwägung?, op, cit., p. 202-203. No Brasil, onde se registra um crescimento quantitativo e qualitativo no que
diz com a produção doutrinária sobre o tema, v., por todos e mais recentemente, R. M. V. Gonçalves, “A dignidade da pessoa humana e o direito à vida”, in:
A. Almeida Filho e P. Melgaré (Org.), Dignidade da pessoa humana. Fundamentos e critérios interpretativos, São Paulo: Malheiros, 2010, p. 448 e ss.
(tratando do tópico em termos mais amplos, no que diz com as relações entre dignidade e direito à vida), bem como L. R. Barroso e L. C. V. Martel, “A
morte como ela é: dignidade e autonomia individual no final da vida”, in: Revista de Direito do Estado, n. 15, jul./set. 2009, p. 27 e ss.

264A respeito da propriedade na Constituição Federal de 1988, bem como sobre a necessidade de uma releitura dos institutos jurídico-privados (e públicos)
correlatos em conformidade com a normação constitucional, v., dentre outros, especialmente as contribuições de G. Tepedino, Temas de Direito Civil, p.
267 e ss. (especialmente p. 283 e ss.), sustentando inclusive a necessidade de uma interpretação das normas sobre propriedade à luz dos princípios
fundamentais de nossa Constituição, que, à evidência, inclui a dignidade da pessoa humana, concepção esta que norteia a relevante contribuição de L. E.
Fachin, Novas Limitações ao Direito de Propriedade: do espaço privado à função social, in: Revista do Direito (UNISC) nº 11 (1999), p. 33 e ss. Na
mesma linha de entendimento, v., ainda, R. Aronne, Propriedade e Domínio, especialmente p. 175 e ss., com expressa menção ao princípio da dignidade
da pessoa humana.

265Considerando este – no âmbito de um conceito materialmente aberto de direitos fundamentais – como forma de efetivação da função social da posse e
propriedade e manifestação de um direito à propriedade, muito embora situado fora do Título II da Constituição de 1988, notadamente no que diz com a
usucapião constitucional especial urbano e rural (artigos 183 e 190).

266Sobre o direito à moradia na ordem constitucional brasileira tomamos a liberdade de remeter ao nosso “O Direito Fundamental à Moradia na
Constituição: algumas anotações a respeito de seu contexto, conteúdo e possível eficácia”, in: J. A. Leite Sampaio (Coord.), Crise e Desafios da
Constituição, p. 415-68.

267Cf. G. W. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, p. 102.

268L. E. Fachin, Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

269Cf. L. Ferrajoli, Derechos y Garantias: la Ley del más Débil, p. 45 e ss., explorando a ideia de que a propriedade, ao contrário dos direitos
fundamentais, que (entre outros critérios distintivos) entende serem necessariamente universais no que diz com a sua titularidade, ao passo que os direitos
patrimoniais, como ocorre com a propriedade e os demais direitos reais, seriam sempre direitos singulares, referidos a um titular individualizado. Mesmo a
partir de tal critério, não se haverá de negligenciar a relevância da assim designada dimensão objetiva dos direitos fundamentais, que aponta para uma
perspectiva necessariamente comunitária e, portanto, neste sentido sempre transindividual também do direito de propriedade ou outros direitos que, de
acordo com a concepção de Ferrajoli, não poderiam ser considerados fundamentais. Não bastasse isso, torna-se difícil superar – no plano jurídico-positivo,
pelo menos –, a circunstância de que a propriedade (mas também a sua função social) foi expressamente guindada à condição de direito e garantia
fundamental pelo nosso constituinte.

270Bem explorando esta senda, v. L.F. Barzotto, “Justiça Social. Gênese, Estrutura e Aplicação de um Conceito”, in: Direito & Justiça, vol. 28, 2003,
especialmente a partir da p. 122. O autor, no entanto, parece efetuar uma distinção entre os direitos sociais, já que apenas os direitos embasados num
critério de justiça social (que, segundo propõe o articulista, seriam os direitos devidos a todos os membros da comunidade em função de sua igual dignidade)
poderiam ser designados de direitos de justiça social, de tal sorte que o leque dos direitos sociais seria mais amplo que o dos direitos fundados na igual
dignidade das pessoas, o que, por sua vez, parece não guardar sintonia com a expressa opção do Constituinte de 1988, já que este elencou também os direitos
dos trabalhadores entre os direitos sociais. Além disso, a despeito da inquestionável relevância e erudição do ensaio, assim como do seu inegável mérito de
bem discutir e propor uma interpretação racional (e fundada nas teorias da justiça) da noção de justiça social agasalhada pela Constituição de 1988 (acima de
tudo pela eleição – no nosso sentir substancialmente correta – da dignidade como fundamento da justiça social), parece-nos que o critério eminentemente
formal adotado, da igual dignidade de todos os membros da comunidade, não dispensa outros referenciais, designadamente de natureza material, de vez que
mesmo todos sendo iguais em dignidade (no sentido de serem, em princípio, titulares de direitos e credores e devedores do reconhecimento pelo Estado e
comunidade) resulta evidente que é a dignidade concreta de cada pessoa (que, portanto, poderá ter outras necessidades físicas e psíquicas) que – na esteira do
pensamento de uma Hannah Ahrendt, entre outros tantos que aqui poderiam ser citados – justamente a torna única e irrepetível, é um dado a ser
considerado no reconhecimento de determinado direito social. Da mesma forma, se considerarmos que também os direitos de liberdade e os demais direitos
de cunho defensivo (bastaria a qui lembrar o direito à proteção da intimidade, da integridade física e corporal, da liberdade de expressão, entre tantos outros)
são – pelo menos de acordo com expressiva parcela da doutrina e desde a Declaração Universal da ONU – diretamente fundados na dignidade e atribuídos a
todas as pessoas (justamente por serem iguais em dignidade) haveríamos de reconhecer que estes direitos também constituem direitos de “justiça social”, o
que não nos parece – em se partindo deste critério isolado – coadunar exatamente com o espírito da noção de justiça social expressamente albergado pelo
Constituinte de 1988. Todavia e para além do exposto, importa destacar que, apesar das objeções aqui formuladas por amor ao debate e em homenagem aos
desafios lançados pelo eminente articulista, este, com correção e acuidade, apontou (p. 125) para o fato de que à pessoa humana são “devidos todos os bens
necessários para a sua realização nas dimensões concreta, individual, racional e social”, o que em termos gerais não deixa de harmonizar com a concepção
sustentada nesta obra, de que a dignidade impõe a satisfação das condições para uma vida saudável e, portanto, exige um conjunto de direitos (sociais) a
prestações por parte do Estado e da comunidade. Ademais – e convém frisar este aspecto – é possível sustentar a diferença entre uma concepção teórica
geral e abstrata e uma fundamentação constitucionalmente adequada e calcada nas especificidades de uma determinada formulação adotada por um
igualmente determinado Poder Constituinte, como é precisamente a opção privilegiada neste ensaio. De qualquer modo, cuida-se de uma discussão
necessária a ser desenvolvida com maior profundidade do que aqui é possível empreender e que envolve até mesmo – ao menos para alguns – o debate em
torno da própria existência de direitos sociais, mas que aqui evidentemente também transcende os limites do presente ensaio.



271Sobre o conceito e classificação dos direitos fundamentais sociais, v. o nosso Os Direitos Fundamentais Sociais na Constituição de 1988, in: I. W.
Sarlet (Org.), Direito Público em Tempos de Crise – estudos em homenagem a Ruy Ruben Ruschel, especialmente p. 140 e ss.

272Nesta perspectiva, referindo-se, com outras palavras, a um direito a um trabalho decente, fundado na dignidade da pessoa humana, v. dentre outros,
especialmente, J. C. M. de Brito Filho, Trabalho Decente, p. 55 e ss.

273Sobre o tema, v., entre nós e por último, G. N. Delgado, Direito Fundamental ao Trabalho Digno, São Paulo: LTR, 2006. Sobre a dignidade da pessoa
humana e seu significado para o direito fundamental ao trabalho e o complexo de direitos fundamentais que lhe são correlatos, v., ainda, F. R. Gomes, O
Direito Fundamental ao Trabalho, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, especialmente p. 267 e ss.

274Esta a senda privilegiada, entre outros, por A . C. Wolkmer, “Direitos Políticos, Cidadania e Teoria das Necessidades”, in: Revista de Informação
Legislativa nº 122 (1994), p. 278 e ss., assim como por J. T. Alfonsin, O acesso à terra como conteúdo de direitos humanos fundamentais à alimentação
e à moradia, especialmente p. 19-65.

275Cf., dentre outros, Höfling, in: M. Sachs (Org.), Grundgesetz, p. 109-10, assim como Maunz-Zippelius, Deutsches Staatsrecht, p. 182. Na França, a
íntima ligação entre os direitos sociais e a dignidade da pessoa encontra-se referida por M. L. Pavia, Le principe de dignité…, p. 109-10, valendo-se do
exemplo de um direito fundamental à moradia, recentemente guindado a objetivo constitucional pelo Conselho Constitucional, e tido, pela Corte de
Apelação de Paris, como direito fundamental e objetivo de valor constitucional, em decisão na qual, no confronto entre o direito de propriedade, acabou
deferindo aos ocupantes de um conjunto residencial, uma permanência mais prolongada nos imóveis. Também na Bélgica, sustenta-se que o direito a uma
existência com dignidade implica o reconhecimento de um direito aos meios de subsistência mínimos, especialmente no que diz com o direito à assistência
social. Neste sentido, v. F. Delpérée, O Direito à Dignidade Humana, p. 156 e ss. Assim também J. Miranda, Manual…, vol. IV, p. 186 (ao menos é o que
se infere da referência a diversos direitos sociais). Entre nós, e mais recentemente, E. P. Nobre Júnior, O Direito Brasileiro e o Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana, in: RDA nº 219 (2000), p. 247 e ss., advogando, com amparo na dignidade da pessoa humana, um direito a uma existência material
mínima. Entre nós, mesmo antes da introdução de um direito social à moradia no artigo 6º da Constituição de 1998, já se registram diversas decisões
reconhecendo a íntima vinculação da habitação com a dignidade da pessoa humana. No que diz com a vinculação dos direitos sociais com a dignidade da
pessoa humana, vale referir (inobstante em caráter meramente exemplificativo), no que diz com a posição dos Tribunais pátrios, a ementa do Acórdão
proferido em 19.08.99 pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. nº 213422, tendo como Relator o Ministro José Delgado, concepção que tem sido objeto
de reiterada chancela pelo mesmo Tribunal, como dá conta, entre outros tantos, o Acórdão proferido nos Eresp. nº 182223 (DJ 07.04.2003), relatado pelo
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, onde restou decidido que a finalidade da Lei nº 8.009/90 não se limita à proteção da família (no caso, cuidava-se de
examinar a abrangência da proteção outorgada pela legislação referida ao bem de família), mas destina-se a resguardar a proteção do direito fundamental à
moradia de qualquer pessoa humana, portanto, também do celibatário. Também aqui, a despeito da decisão merecer enfáticos aplausos no tocante ao
resultado (proteção do imóvel do solteiro, pelo seu evidente conteúdo em dignidade e seu caráter mesmo existencial), poder-se-á objetar que, a rigor,
dificilmente o conceito de família (que, neste sentido, integra o sentido literal mínimo da lei) harmoniza com uma pessoa isolada. Assim, em vez de esgaçar
o sentido literal da lei (o que, por sua vez, conflita com a própria viabilidade de uma interpretação conforme a Constituição) e, nesta perspectiva, proceder
a uma aplicação indireta da normativa constitucional (pelo fato de mediada pelo legislador e pela interpretação), haveria perfeitamente como atingir o
mesmo objetivo, fundando-se a decisão direta e exclusivamente no direito à moradia do devedor solteiro, como direito fundamental vinculado à própria
dignidade da pessoa humana. Em outras palavras, a moradia, sempre que restar evidenciado no caso concreto que se cuida de uma moradia indispensável para
uma vida com dignidade, encontra-se, em princípio, sempre protegida, independentemente mesmo de qualquer previsão legal, valorizando, de tal sorte, a
tese da eficácia direta das normas de direitos fundamentais nas relações entre particulares. De qualquer modo, cuida-se de tema aberto a uma série de
desenvolvimentos, não sendo o nosso propósito adentrar os meandros da questão. A respeito do tema, v., entre outros, o recente artigo de G. B. Paim,
“Bem de família e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana”, in: S. G. Porto, Tendências Constitucionais no Direito de Família, p. 127-
139.

276Cf. L. F. Barzotto, A Democracia na Constituição, p. 193 e ss., aproximando a noção de vida digna com a de uma vida boa, destacando, com acuidade,
que a constituição brasileira não é neutra (como pretende Dworkin) em relação ao conteúdo da expressão vida boa (ou vida com dignidade), mas, pelo
contrário, contém uma determinada concepção a respeito do que é uma vida boa, que necessita ser extraída do conjunto das normas constitucionais e da(s)
concepção(ões) de justiça que lhes são subjacentes.

277Cf. Cass Sunstein, Designing Democracy, p. 235.

278Cf. R. L. Torres, em seu pioneiro estudo “O Mìnimo Existencial e os Direitos Fundamentais”, in: Revista de Direito Administrativo nº 177 (1989), p.
20 e ss., bem como, mais recentemente, no seu texto sobre “A Cidadania Multidimensional na Era dos Direitos”, in: R.L. Torres (Org.), Teoria dos Direitos
Fundamentais, p. 239. Do mesmo autor, v., ainda, “A Metamorfose dos Direitos Sociais em Mínimo Existencial”, in: I.W. Sarlet (Org.), Direitos
Fundamentais Sociais: estudos de direito constitucional, internacional e comparado, p. 1 e ss., bem como por último, sistematizando e atualizando todos
os seus escritos sobre o tema, v. O Direito do Mínimo Existencial, Rio de Janeiro: Renovar, 2008. Sobre o mínimo existencial, v., por último, E. Bitencourt
Neto, O Direito ao Mínimo para uma Existência Digna, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

279A respeito deste ponto remetemos ao nosso A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 8ª ed., p. 296 e ss. Tal posicionamento, de resto – importa frisar –
essencialmente embasado nas lições de Robert Alexy e Gomes Canotilho, acabou sendo objeto de aceitação e desenvolvimento em número expressivo de
trabalhos de excelente qualidade publicados entre nós (para ficarmos apenas na doutrina nacional), como dão conta, entre outras e para além dos já citados
trabalhos de Ricardo Lobo Torres (o qual, embora refutando a fundamentalidade dos direitos sociais em geral reconhece a sindicabilidade do mínimo
existencial), os excelentes contributos de A . Krell, Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha, p. 59 e ss., Ana Paula de Barcellos, A
Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais, e M.M. Gouvêa, O Controle Judicial das Omissões Administrativas, especialmente p. 253 e ss. Mais
recentemente, v. a contribuição de P. G. C. Leivas, Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, especialmente
p. 123 e ss., vinculando o mínimo existencial a uma teoria das necessidades básicas. No âmbito da doutrina alemã, v., dentre outros, J. M. Soria, “Das Recht
auf Sicherung des Existenzminimums”, in: JZ, 2005, p. 644 e ss., bem como, mais recentemente, A. von Arnauld, “Das Existenzminimum”, in: A. von
Arnauld, e A. Musil, (Ed.), Strukturfragen des Sozialverfassungsrechts, Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, p. 251 e ss.

280Aqui bastaria remeter ao expressivo número de decisões, inclusive dos Tribunais Superiores (como é o caso do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal), que têm dado – pelo menos de modo geral – efetividade ao direito à saúde na sua dimensão prestacional, superando a concepção
(inicialmente prevalente nestes mesmos Tribunais) de que se estaria em face de norma constitucional eminentemente programática, no sentido de
dependente de interposição do legislador infraconstitucional.

281Com efeito, por ocasião do julgamento da ADPF nº 45 MC/DF (decisão proferida em 29.04.04) o Relator, Ministro Celso de Mello, em decisão
monocrática e a despeito de prejudicado o mérito (houve suprimento da omissão que deu origem à demanda), não deixou de afirmar enfaticamente a
possibilidade de um controle judicial – agora também em sede de Argüição de Descumprimento – de políticas públicas na esfera dos direitos sociais (no caso,
cuidava-se do direito à saúde), especialmente onde estiverem em causa prestações vinculadas ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Assim, não
há como deixar de apontar para a alguma semelhança entre este julgado e o famoso precedente da Suprema Corte Americana (Marbury v. Madison, de
1803), pois neste também, apesar de não ter sido julgado o mérito, restou afirmada a competência para o controle jurisdicional da constitucionalidade dos
atos dos demais poderes públicos. O que se almeja é que também entre nós o recente precedente venha a resultar em efetivo exercício da competência do
Supremo Tribunal Federal na seara da efetivação dos direitos sociais, já que, especialmente no concernente ao direito à saúde, existe um número
considerável de precendentes que apontam para um incremento da atuação jurisdicional . No âmbito do direito comparado, importa registrar que até mesmo
um direito fundamental implícito às prestações essenciais à satisfação do mínimo existencial foi reconhecido na esfera jurisprudencial, como dá conta o
paradigmático exemplo da Alemanha (onde tal direito foi consagrado inicialmente – já na década de 1950 – pelo Tribunal Administrativo Federal
(Bundesverwaltungsgericht) e posteriormente pelo Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht). O mesmo caminho foi – reportando-nos
agora a uma ordem constitucional mais próxima da nossa, seja em termos de direito constitucional positivo (é preciso lembrar que a Lei Fundamental da



Alemanha, salvo raras exceções, não agasalhou expressamente direitos sociais em seu texto) trilhado pelo Tribunal Constitucional da Colômbia, o qual
também tem reconhecido um direito implícito a um mínimo existencial. Para uma aprofundada análise do modelo colombiano e da expressiva
jurisprudência do Tribunal Constitucional daquele País, v. especialmente R. Arango e J. Lemaitre (Dir), Jurisprudencia Constitucional sobre el derecho al
mínimo vital, Caracas: Ed. Uniandes, 2002. Analisando a vinculação do mínimo existencial com a dignidade da pessoa humana à luz da jurisprudência dos
Tribunais Superiores, v. também a contribuição de A. P. C. Barbosa, Die Menschenwürde…, op. cit., p. 120 e ss.

282Apud A Corden/K. Duffy, Human dignitiy and social exclusion, in: R. Sykes/P. Alcock (Org.), Developments in european social policy, p. 110. Entre
nós, v., por último, A. Cocurutto, Os Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Inclusão Social, São Paulo: Malheiros, 2008.

283Cf. S. Baer, “Menschenwürde zwischen Recht, Prinzpip und Referenz”, p. 584.

284Neste sentido, v. as ponderações de R. Forst, “Die Würde des Menschen und das Recht auf Rechtfertigung”, in: DZPhil. 53 (2005), p. 590.

285Tematizando o problema da autoestima (na perspectiva da degradação, rebaixamento da pessoa) na perspectiva da dignidade da pessoa humana, v.,
entre outros, P. Schaber, “Menschenwürde und Selbstachtung: ein Vorschlag zum Verständnis der Menschenwürde”, texto em PDF disponibilizado via
eletrônica, acesso em www.ethik.uzh.ch/afe/publikationen/Schaber-Menschenwuerde.pdf. Vale ressaltar, contudo, que o autor propõe um conceito muito (no
nosso sentir, demasiadamente) restritivo da dignidade da pessoa humana, aspecto que aqui não será desenvolvido.

286Sobre o vínculo entre pobreza, humilhação e dignidade humana, v., entre outros, B.K. Goldewijk, “Powerty, Dignity and Humiliation. On powerty as a
violation of human rights and access to justice”, texto apresentado pelo autor no Forum Mundial de Direitos Humanos, Nantes, França, em Maio de 2004.
Sobre o tema pobreza e direitos humanos, v., por todos, T. Pogge, World Powerty and Human Rights, Oxford: Polity Press and Blackwell, 2002, bem
como, T. Pogge (Ed.), Freedom from Poverty as a Human Right, Paris-Oxford: UNESCO-Oxford University Press, 2007, contendo um expressivo e
atualizado conjunto de estudos sobre o tema.

287Cf. a oportuna menção de F. Moderne, La dignité de la personne…, p. 220. Neste sentido, v. por último, E. Bitencourt Neto, O Direito ao mínimo
para uma existência digna, p. 117 e ss.

288A respeito deste ponto, v. especialmente a recente contribuição de J. Afonso da Silva, A dignidade da pessoa humana…, p. 89 e ss., revelando, já no
título do ensaio, que a dignidade da pessoa humana constitui o valor supremo da democracia.

289Aqui vale consignar a visão crítica de M. Herdegen, Neuarbeitung von Art. 1 Abs.1, p. 15, recomendando cautela no tocante ao reconhecimento do
vínculo entre dignidade da pessoa humana e os direitos de participação democrática, afirmando – no nosso sentir de modo um tanto exagerado – que a
dedução direta de posições específicas concretizando o princípio democrático, poderia elastecer demasiadamente a dignidade e comprometer a sua utilidade
nesta esfera.

290Sobre as liberdades políticas e sua prioridade numa sociedade democrática, v. a paradigmática contribuição de J. Rawls, O Liberalismo Político,
especialmente p. 343 e ss., o que não significa que estejamos a concordar com a primazia estabelecida pelo autor, aspecto que aqui não iremos desenvolver.

291Cf. P. Häberle, ”A Dignidade Humana e a Democracia Pluralista – seu nexo interno”, in: I. W. Sarlet (org.), Direitos Fundamentais, Informática e
Comunicação. Algumas Aproximações, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 11 e ss. No mesmo sentido, v., ainda, K. Stern,”Die Unantastbarkeit
und der Schutz der Menschenwürde”, in: Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, vol. IV/1, München: C.H. Beck, 2006, p. 85.

292Cf. C. Lafer, Reconstrução dos Direitos Humanos, p. 146 e ss., seguindo a lição de H. Arendt.

293Sobre o tema, notadamente analisando o direito à tutela jurisdicional efetiva à luz da dignidade da pessoa humana e da teoria dos direitos fundamentais,
v. o recente e alentado estudo de L.G. Marinoni, Técnica Processual e Tutela dos Direitos, especialmente p. 165 e ss.

294Cf. BVerfGE 9, 89 (95), bem como as mais recentes decisões encontradas em BVerfGE 84, 188 (190) e BVerfGE 89 (28 (35), apenas para mencionar
alguns exemplos.

295Cf., por todos, o Habeas Corpus n° 87.676/ES, relator Ministro Cezar Peluso, j. 06.05.2008.

296Cf. Habeas Corpus n° 88.548/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 18.03.2008.

297É nesta linha que parece situar-se o entendimento de C. Enders, Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung, p. 501 e ss., vislumbrando na
dignidade da pessoa humana um direito a ser titular de direitos.

298Sobre o princípio da universalidade dos direitos fundamentais v., entre outros, J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição,
p. 390 e ss., afirmando que os direitos fundamentais, em regra, são também direitos humanos, no sentido de que não são apenas direitos dos cidadãos
portugueses, a não ser quando a própria ordem constitucional estabeleça (ou autorize expressamente o legislador para tanto) algumas exceções. Entre nós,
v. especialmente A. C. Nunes, A Titularidade dos Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
Por último, v. o nosso A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 208 e ss., em capítulo específico sobre o tópico.

299Vale lembrar aqui, a título ilustrativo, o Acórdão proferido no processo de extradição nº 633/CH, tendo como Relator o Ministro Celso de Mello
(publicado no dia 06.04.2001), onde restou consignado que “O fato de o estrangeiro ostentar a condição jurídica de extraditando não basta para reduzi-lo a
um estado de submissão incompatível com a essencial dignidade que lhe é inerente como pessoa humana e que lhe confere a titularidade de direitos
fundamentais inalienáveis, dentre os quais avulta, por sua insuperável importância, a garantia do due process of law”.

300Neste contexto, J. Miranda, Manual…, vol. IV, p. 217, reconhecendo o princípio da universalidade no direito constitucional português, averba que
“todavia, há direitos que não são de todas as pessoas, mas apenas de algumas categorias, demarcadas em razão de factores diversos, sejam permanentes,
sejam relativos a certas situações…”.

301Aqui, em verdade – assim como na já citada decisão do nosso Supremo Tribunal Federal versando sobre a extradição – também se cuida de um exemplo
de aplicação da máxima na dúvida em prol da dignidade, e, nesta quadra, da interpretação das próprias normas constitucionais à luz do princípio da dignidade
da pessoa humana, notadamente quando se cuida de ampliar proteção e âmbito de aplicação dos direitos fundamentais. Nesta linha, situa-se decisão do
Tribunal Constitucional da Espanha (STC 95/2000, de 10.04.2000), que, na esteira de precedentes do próprio Tribunal, reafirmou o entendimento de que
os estrangeiros gozam (na Espanha), em condições plenamente equiparáveis aos espanhóis, daqueles direitos que pertencem à pessoa como tal e que
resultam imprescindíveis para a garantia da dignidade da pessoa humana (“los extranjeros gozan en nuestro país, en condiciones plenamente equiparables a
los españoles, de aquellos derechos que pertenecen a la persona en cuanto tal y que resultan imprescindibles para la garantia de la dignidad humana”). Tal
entendimento, recentemente reiterado (ainda na Espanha) na Sentença nº 95/2003, onde restou reconhecida a extensão do direito à justiça gratuita também
para os estrangeiros, por seu turno, parece expressar a tendência majoritária da doutrina e da jurisprudência no Direito Comparado, também por influência
da internalização dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos, do que dá conta, por exemplo, o Acórdão nº 208/04, de 24.03.04, do
Tribunal Constitucional de Portugal, onde – com base na dignidade da pessoa humana – foi outorgada a dispensa da taxa judiciária para cidadã brasileira que
pretendia propor ação trabalhista. Relativamente a este ponto, importa, ainda, consignar que a extenção da assistência judiciária gratuita a qualquer pessoa
(pelo menos em princípio) resulta da necessidade de se assegurar, a qualquer pessoa – para além de um direito a ter direitos – o direito a direitos
fundamentais efetivos, notadamente no concernente aos direitos diretamente ancorados na dignidade da pessoa.

302Sobre o sentido e significado do artigo 5º, § 2º, da nossa Constituição, bem como a respeito da classificação dos direitos e garantias fundamentais a partir
deste preceito da nossa Carta Magna, v. o nosso A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 78 e ss.

303Cf. Carlos Ayres Britto, O Humanismo como Categoria Constitucional, Belo Horizonte: Editora Fórum, 2007, especialmente p. 22-23.



304A respeito da ausência de identidade entre a constituição formal e material, mas reconhecendo, na esteira da doutrina majoritária, a necessidade de se
presumir a materialidade constitucional (e fundamental) das normas inseridas na Constituição formal, v. a lição de J. Miranda, Manual de Direito
Constitucional, vol. II, p. 40 e ss., sustentando, ainda (Manual…, vol. IV, p. 9), coerente com a linha de pensamento adotada, que os direitos fundamentais
formalmente consagrados na Constituição também o são em sentido material.

305É o que se poderá afirmar, na esteira da doutrina mais moderna, em relação aos direitos positivados em tratados internacionais de Direitos Humanos,
recepcionados, com hierarquia constitucional (material, apenas, por não insertos na Constituição formal), ainda que não haja consenso com relação à
hierarquia no direito interno, notadamente pela resistência ainda encontrada no STF, que, alterando a posição anterior (da paridade entre lei ordinária e
tratado de direitos humanos), passou a sufragar a hierarquia supra-legal (embora infra-constitucional) dos tratados em matéria de direitos humanos. Sobre
este ponto, v. entre outros, especialmente F. Piovesan, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, especialmente p. 73 e ss., L. R.
Barroso, Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 15 e ss., C. A. Mello, O § 2º do art. 5º da Constituição Federal, in R. L. Torres (Org.) Teoria dos
Direitos Fundamentais, p. 17 e ss, e, mais recentemente, G. R. B. Galindo, Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Constituição Brasileira,
especialmente p. 137 e ss.

306Cf. E. A. Sobottka, “Dignidade da pessoa humana e o décimo segundo camelo – sobre os limites da fundamentação de direitos”, in: VERITAS v. 53, n.2,
abr./jun. 2008, p. 116.

307Cf. L. H. Tribe e M. G. Dorf, On Reading the Constitution, p. 7, indagando se a Constituição é simplesmente um espelho no qual cada um enxerga o que
deseja ver (Is the Constitution simply a mirror in which one sees what one wants to see?).

308Convém, quanto a este ponto, tomar a sério a advertência de P. Häberle, Menschenwürde als Grundlage…, p. 823, recomendando um uso não
inflacionário da dignidade e repudiando a utilização da dignidade de modo panfletário e como fórmula vazia de conteúdo. Neste sentido, por mais que se
possa afirmar que, em matéria de dignidade e direitos fundamentais, seja melhor pecar pelo excesso, não há como desconsiderar o fato de que o recurso
exagerado e sem qualquer fundamentação racional à dignidade – tal como vez por outra ocorre também entre nós – efetivamente pode acabar por contribuir
para a erosão da própria noção de dignidade como valor fundamentalíssimo da nossa ordem jurídica. Aqui poderiam ser enquadradas, apenas em caráter
exemplificativo e respeitando a nobre intenção dos prolatores da decisão – alguns julgados ampliando em demasia o significado da dignidade da pessoa
humana, para afastar a impenhorabilidade de alguns bens, como no caso dos aparelhos de televisão, telefones, salvo, é claro, circunstâncias especialíssimas
impostas pelo caso concreto. Pelo menos sujeito a controvérsias é o entendimento, sustentado pela 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do DF, no
Julgamento da Apelação Cível nº 51.159-99, em Acórdão relatado pelo Des. Valter Xavier, afirmando que a cobrança de juros acima do limite
constitucional de 12% ao ano constitui prática ofensiva à dignidade da pessoa humana, notadamente em se generalizando a afirmação. É claro que a prática
da usura, em determinado nível, notadamente quando assume cunho extorsivo, poderá, dadas as circunstâncias do caso, configurar ofensa à dignidade. Da
mesma forma, não se pretende afastar a viabilidade do argumento de que uma legislação permissiva de juros abusivos, possa acarretar situações
incompatíveis com as exigências da dignidade. Todavia, acreditamos que se possa questionar a tese de que a simples cobrança de juros acima do limite
constitucional seja, em princípio, ofensiva à dignidade, especialmente para o efeito de demonstrar um possível uso inflacionário da dignidade.

309Cf. G. Frankenberg, Autorität und Integration, p. 272-3, referindo exemplos da vida forense alemã, como ocorreu com uma demanda intentada por um
grupo de Juízes contra alterações introduzidas no âmbito da denominação de certos cargos e funções, ou mesmo de advogados que – inexitosos assim como
os seus colegas magistrados – sustentaram a tese da inconstitucionalidade da obrigação de usar a toga, por ofensiva à sua dignidade. Outro caso colacionado
pelo autor foi o do cidadão que processou a empresa telefônica pelo fato de que a conta – em função do software do processador de texto – escrevia, em
“evidente” violação da dignidade, a letra “ö” como “oe”.

310Reportamo-nos, mais uma vez ao magistério de L. L. Streck, (v. nota de rodapé nº 172, supra).

311Referindo uma tendência para a panjusfundamentalização, no âmbito de uma inflação no campo do reconhecimento de novos direitos fundamentais,
advertindo, neste contexto, para os riscos de uma banalização, v. o contributo de J. Casalta Nabais, Algumas Reflexões Críticas sobre os Direitos
Fundamentais, in: AB VNO AD OMNES – 75 anos da Coimbra Editora, p. 980 e ss. Neste sentido, também aponta J. Rawls, O Liberalismo Político, p.
350, sustentando a necessidade de limitar-se “as liberdades àquelas que são verdadeiramente essenciais”, pena de correr-se o risco de uma fragilização da
proteção das liberdades mais relevantes.

312Cf. o nosso A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 109.

313Questionando a possibilidade da dedução direta de direitos subjetivos do princípio da dignidade da pessoa humana, encontramos, dentre outros, a lição de
W. Brugger, Menschenwürde, Menschenrechte, Grundrechte, p. 19 e ss., consignando-se não ser esta a posição majoritária da doutrina e da jurisprudência
alemãs, que, de modo geral, sustenta a dupla dimensão da dignidade da pessoa humana como princípio e direito fundamental.

314Cf. E. Benda, Menschenwürde und Persönlichkeitsrecht, in: Benda/Maihofer/Vogel (Org.), Handbuch des Verfassungsrechts, vol. I, p. 166. Também
este parece ser o entendimento, na doutrina francesa, de D. Rousseau, Les libertés individuelles et la dignité de la personne, p. 70, ao sustentar que a
dignidade, como realidade jurídica concreta, não existe a não ser por meio de sua realização por cada um dos direitos fundamentais.

315Neste sentido, a lição de Höfling, in: M. Sachs (Org.), Grundgesetz, p. 119.

316Cf. a oportuna referência de H. Dreier, Art. 1 I GG, in: H. Dreier (Org.), Grundgesetz Kommentar, p. 127.

317Cf. T. Geddert-Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff, p. 166, destacando, ainda, que a dignidade da pessoa humana, na condição de
princípio jurídico fundamental, atua – como já referido alhures – como princípio regulativo da interpretação constitucional.

318Vale frisar aqui que o âmbito de proteção da dignidade da pessoa não se encontra coberto de modo igual e isento de lacunas, já que a dignidade possui,
consoante já destacado, uma normatividade autônoma. Neste sentido, v. Udo Di Fabio, Der Schutz der Menschenwürde durch Allgemeine
Programmgrundsätze, p. 38.

319Cf. S. Rixen, “Die Würde und Integrität des Menschen”, in: Handbuch der Europäischen Grundrechte, p. 338 e ss.

320Cf., ainda, S. Rixen, “Die Würde und Integrität des Menschen”, op. cit., especialmente p. 346-47.

321Peter Häberle, Die Menschenwürde als Grundlage…, p. 844, nos lembra, neste contexto, que o desenvolvimento pretoriano ou mesmo a nova
formulação textual de direitos fundamentais específicos pode ser vista como uma atualização do postulado básico da proteção da dignidade da pessoa
humana em face de novas ameaças.

322Vale registrar aqui a lição de J. C. Gonçalves Loureiro, O Direito à Identidade Genética do Ser Humano, especialmente p. 351 e ss., inobstante
admitindo outras possibilidades de fundamentação de um direito à identidade genética. M. Koppernock, Das Grundrecht auf bioethische Selbstbestimmung,
1997, por sua vez, fala em um direito fundamental à autodeterminação bioética, diretamente fundado no princípio da dignidade da pessoa humana e o
direito ao livre desenvolvimento da personalidade (este, por sua vez, também expressão da dignidade). Especificamente sobre as relações entre o genoma
humano, a dignidade aos direitos fundamentais, v., ainda, dentre tantos que já se ocuparam do tema no âmbito da doutrina francesa, B. Mathieu Génome
Humaine et Droits Fondamenteaux, Paris, Economica, 2000. Também em língua portuguesa, indispensável o contributo de P. Otero, Personalidade e
Identidade Pessoal e Genética do Ser Humano, Coimbra: Almedina, 1999. Para além disso, bem lembrando a necessidade de evitar uma “biologização” da
pessoa humana, no contexto das ameaças acarretadas pelo uso das novas tecnologias, v. P. Pedrot, La dignité de la personne humaine a l’épreuve des
technologies biomédicales, in: P. Pedrot (Dir), Éthique, Droit et Dignité de la Personne, p. 62. Entre nós, e explorando com maestria a perspectiva
jurídico-penal, v., por todos, P. V. S. Souza, Bem Jurídico Penal e Engenharia Genética Humana, São Paulo: RT, 2004. Sobre a identidade genética como
direito fundamental, v., no direito brasileiro, especialmente a instigante dissertação de S. R. Petterle, O Direito Fundamental à Identidade Genética na



Constituição Brasileira, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, assim como a mais recente contribuição de R. da Rocha, Direito à Vida e a Pesquisa
com Células-Tronco, São Paulo: Elsevier, 2008.

323Cumpre registrar aqui a previsão expressa feita pelo Constituinte de 1988 (art. 225, § 1º, inciso II, da Constituição) no sentido de impor ao poder
público a tarefa de “preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético.” Assim, não obstante – tal como frisado – não haja referência direta a um direito à identidade genética no direito constitucional positivo
brasileiro, certo é que a expressão patrimônio genético (apesar de se cuidar de norma versando sobre a proteção do meio ambiente) pode ser lida como
abrangendo o genoma humano, de tal sorte que nos parece legítimo concluir que, a partir de uma exegese sistemática, que leve em conta tanto o preceito
ora ventilado, quanto o princípio da dignidade da pessoa humana, também no direito pátrio há como reconhecer a existência de um direito à identidade
genética da pessoa humana. Da mesma forma, em existindo tratado internacional ratificado pelo Brasil reconhecendo tal direito, este – muito embora o
entendimento majoritário em sentido contrário do nosso Supremo Tribunal Federal – forte no artigo 5º, § 2º, da Constituição de 1988, passaria – de acordo
com a doutrina mais afinada com a evolução internacional – a ter hierarquia constitucional, aspecto que, embora controverso, não pode ser aqui
simplesmente desconsiderado.

324Sobre o tema, v., entre nós, o recente estudo de M.C. de Almeida, DNA e Estado de Filiação à Luz da Dignidade Humana, especialmente p. 117 e ss.,
mediante uma fundamentação calcada não apenas nas experiências paradigmáticas do direito comparado, mas fundada justamente na abertura material do
catálogo de direitos fundamentais e no princípio da dignidade da pessoa humana, tal qual consagrados na ordem constitucional brasileira.

325Cf. RE n° 248.869-1 (07.08.2003), relator Ministro Maurício Corrêa.

326Cf., dentre tantos, a decisão preferida no NC 94163, de 02.12.2008, relator Ministro Carlos A. Britto, onde, em apertada síntese, foi assentado que a
fuga, embora interrompa o prazo de cumprimento da pena, não pode servir de fundamento para a desconsideração dos dias trabalhados pelo apenado e da
respectiva remissão.

327Sem que se vá adentrar aqui a discussão em torno da qualificação da união entre pessoas do mesmo sexo como equivalente a união estável reconhecida e
protegida no artigo 226, § 3º, da Constituição de 1988 (o que, por sua vez, nos remete ao problema da possibilidade de se admitir a existência de normas
constitucionais originárias inconstitucionais), assume relevo, também neste contexto, que a dignidade da pessoa humana – de modo autônomo ou
conexionado com outros direitos fundamentais – tem servido de suporte para o reconhecimento de direitos fundamentais implícitos, o que tem, pelo menos
nesta seara, alcançado expressiva aceitação pela jurisprudência e doutrina. A respeito do tema, reportamo-nos, entre tantos, aos contributos (e aqui vão
colacionadas duas das monografias referenciais sobre o tema) de L. A. D. Araújo, A Proteção Constitucional do Transexual, São Paulo: Saraiva, 2000, R. R.
Rios, A homossexualidade no Direito, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001 e M. B. Dias, União Homossexual. O Preconceito & a Justiça, 2ª ed.,
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, onde, de resto, também se encontram elementos a respeito da controvérsia apontada, no caso, da possibilidade
de se considerar a união homossexual como união estável.

328“os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional”

329Importa consignar, neste contexto, que a abertura material a outros direitos fundamentais também foi reconhecida em outro dispositivo da Constituição
Portuguesa, no caso, o artigo 17, de acordo com o qual “o regime dos direitos, liberdades e garantias aplica-se aos enunciados no Título II e aos direitos
fundamentais de natureza análoga”, enunciado que, contudo, parece excluir os direitos sociais prestacionais do seu âmbito de aplicação, o que não ocorre
com o artigo 16, nº 1.

330Neste sentido, pelo menos, a precisa objeção de J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição 3ª ed., p. 379-80.

331Sobre este tópico, v., entre nós, C. A. Mello, Contribuição para uma Teoria Hibrida dos Direitos de Personalidade, p. 81 e ss.

332Versando sobre este tópico, v., recentemente, o ensaio de J. Spagnolo, “Uma visão dos alimentos através do prisma fundamental da dignidade da pessoa
humana”, in: S. G. Porto e D. Ustárroz (Org.), Tendências Constitucionais no Direito de Família, p. 141 e ss., justamente propondo que o conteúdo da
prestação alimentar tenha por referencial, especialmente quando da aferição de seu montante, tudo o que for necessário para uma vida com dignidade.

333Muito embora já tivéssemos feito alusão à possibilidade de uma eficácia dos direitos sociais prestacionais (assim como dos direitos à prestação de um
modo geral) na esfera das relações entre particulares (v. neste sentido o nosso “Direitos Fundamentais e Direito Privado: algumas considerações sobre a
vinculação dos particulares aos direitos fundamentais”, in: I. W. Sarlet (Org.), A Constituição Concretizada: construindo pontes com o público e o privado,
p. 154) tal ponto acabou sendo objeto de maior desenvolvimento na significativa obra de D. Sarmento, Direitos Fundamentais e Relações Privadas, p. 332
e ss., apontando, com acuidade, para a relevância da dimensão processual do problema, notadamente no que diz com os limites da atuação jurisdicional
também nesta esfera.

334Cf. a paradigmática decisão proferida (ainda que com apertada maioria) por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 71.373-4-RS, destacando-se o
voto do Ministro Marco Aurélio, que, ao recolher a posição esgrimida em seu voto vencido pelo Desembargador gaúcho José Carlos Teixeira Giorgis,
acabou sustentando que a recusa do paciente (demandado na investigação de paternidade) em submeter-se a exame pelo método DNA “há de ser resolvida
não no campo da violência física, da ofensa à dignidade humana, mas no plano instrumental, reservado ao Juízo competente – ou seja, o da investigação de
paternidade – a análise cabível e a definição, sopesadas a prova coligida e a recusa do réu”. Tal orientação foi reafirmada no Habeas Corpus nº 76060 – SC,
Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, in: DJ 15.05.98.

335Decisão do Conselho de Estado, de 27.10.95, referida por M.-L. Pavia, le principe de dignité…, p. 107-8. Entre nós, v. o comentário de J. B. Barbosa
Gomes, O poder de polícia e o princípio da dignidade da pessoa humana na jurisprudência francesa, in: COAD (ADV), Seleções Jurídicas, 12/1996, p.
19, referindo que, com esta decisão, o Conselho de Estado acabou ampliando a base jurídica que fundamenta o exercício do poder de polícia, além de traduzir
a crescente influência da jurisdição constitucional e internacional sobre a justiça administrativa francesa, que acabou por aderir ao entendimento consagrado
pouco antes (em 1994) pelo Conselho Constitucional, no sentido de que a dignidade da pessoa humana constitui princípio constitucional. Registre-se, por
oportuno, que a decisão do Conselho de Estado da França foi objeto de impugnação pelo próprio destinatário da proteção (no caso, o anão, que desde o
início havia se insurgido contra a interdição da atividade) perante o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, que, em decisão proferida em 26.07.02
(cerca de dez anos após o fato que originou a controvérsia) acabou rechaçando, mais uma vez, a afirmação do impugnante, que não vislubra na atividade
qualquer ofensa à sua dignidade, de tal sorte que restou confirmado o julgamento do Tribunal nacional. Na sua decisão, além de ratificar o argumento da
violação da ordem pública pela afetação da dignidade pessoal do anão, o Comitê das Nações Unidas agregou que nada havia de abusivo na interdição e que o
simples fato de existirem atividades outras, igualmente suscetíveis de interdição, não é suficiente para outorgar um caráter discriminatório à interdição
relativa ao jogo dos anões (v. neste sentido a síntese da decisão e o respectivo comentário de M. Levinet, “Dignité contre Dignité. L’Épilogue de l’affaire
du ‘lancer de nains’ devant le Comité des droits de l’homme des Nation Unies”, in: Revue Trimmestrielle de Droits de L’Homme, vol. 55 (2003), p. 1017 e
ss.). De outra parte, não faltaram críticas à decisão, notadamente no que diz com a questionável substituição da dignidade da pessoa pelo próprio e não pela
compreensão adotada pela autoridade estatal. Entre nós, v. M. N. Camargo, “O Conteúdo Jurídico da Dignidade da Pessoa Humana”, in: Leituras
Complementares de Constitucional, p. 129-32.

336Cf. N. de Araújo, Direito Internacional Privado. Teoria e Prática Brasileira, 3ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 104 e ss.

337Cf. F. Delpérée, O Direito à Dignidade Humana, p. 157, sustentando a dignidade como direito autônomo.

338Convém registrar, a respeito do mesmo ponto, que a jurisprudência pátria, embora dissonante, tem dado guarida ao mesmo entendimento, de tal sorte
que já existe uma série de julgados que reconheceram a impossibilidade do corte do fornecimento de energia elétrica, sob o fundamento de que a falta de
energia poderia comprometer as condições mínimas para uma vida com dignidade. Neste sentido, no âmbito da jurisprudência nacional e também em caráter
meramente ilustrativo, o Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no Agravo de Instrumento nº 478.911-RJ (DJ 19.05.2003), vedando o corte de
energia elétrica como modo de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que se cuida



de um bem essencial, subordinado ao princípio da continuidade da prestação. Em hipótese similar, versando sobre o corte do fornecimento de água em
virtude do inadimplemento, o mesmo Tribunal, no Recurso Especial nº 617.588-SP (DJ 31.05.2004), mesmo reconhecendo as premissas da decisão acima
citada, entendeu ser viável a interrupção do fornecimento, já que, apesar de se tratar de um bem e serviço essencial, no caso concreto não restou
configurada a miserabilidade do usuário ou a impossibilidade efetiva do pagamento, pena de comprometimento das condições básicas de vida. Assim, resulta
evidente, no cotejo de ambas as decisões, que a proteção outorgada contra o corte no fornecimento de água e energia elétrica limita-se (no nosso sentir, em
termos gerais, corretamente) ao assim designado mínimo existencial para uma vida digna, que, portanto, aqui também serve de parâmetro para a
sindicabilidade judicial. Tal orientação subjaz, ainda (entre outros arestos que poderiam ser colacionados) a uma séria de decisões versando a respeito da
liberação dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, especialmente com o objetivo de atender necessidades prementes no âmbito da saúde
da pessoa ou de um familiar. Com efeito, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 560.777-PR (DJ 08.03.2004), relatado pela
Ministra Eliana Calmon, autorizou o levantamento do saldo do FGTS para fins de aquisição de uma aparelho auditivo para a filha menor, consignando que a
verba deve ser liberada quando estiverem em causa as necessidades básicas, já que a ordem constitucional objetiva assegurar a dignidade da pessoa humana e
as condições mínimas e fundamentais para o desenvolvimento físico e mental das pessoas, o que, por sua vez, harmoniza com a noção de vida saudável
sustentada nesta obra.

339Cf., por todos, J. R. Novais, Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República de Portuguesa, p. 51.

340Cf. Clèmerson Clève. Temas de Direito Constitucional, p. 127.

341Cf. A. E. Pérez Luño, Derechos Humanos…, p. 318, arrimado em conhecida obra de Ernst Bloch sobre o direito natural e a dignidade humana.

342Neste sentido, a lição de K. Stern, Das Staatsrecht…, vol. III/1, p. 28-9, e, mais recentemente, Höfling, in: M. Sachs (Org.), Grundgesetz, p. 114. Entre
nós, muito embora a Constituição de 1988 não faça menção expressa (como o faz a Lei Fundamental da Alemanha) a um dever de respeito e proteção, à
evidência que tal vinculação do poder público e até mesmo dos particulares se revela perfeitamente afinada com o espírito de nossa ordem jurídico-
constitucional. Com efeito, tal tem sido o entendimento adotado por expressiva parcela da doutrina pátria, como é o caso, entre outros, de J. Freitas, O
Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais, p. 52 e ss., sustentando, paradigmaticamente, a subordinação de todas as ações estatais ao
princípio da dignidade da pessoa humana. Mais recentemente, v. C. L. A. Rocha, O Princípio da dignidade da pessoa…, p. 34, advogando que o princípio
da dignidade da pessoa “vincula e obriga todas as ações e políticas públicas.”

343Muito embora não estejamos de acordo com tal ponto de vista (notadamente no que diz com a negativa de uma vinculação direta dos particulares aos
direitos fundamentais) cumpre lembrar que é justamente a partir do reconhecimento de deveres gerais e específicos de proteção por parte do Estado contra
atos de outros particulares violadores da dignidade e dos demais direitos fundamentais, que expressiva doutrina vem sustentado, pelo menos, uma eficácia
indireta dos direitos fundamentais no âmbito das relações entre particulares, já que apenas o poder público é destinatário dos deveres de proteção. Neste
sentido, paradigmaticamente, C.W. Canaris, Grundrechte und Privatrecht, p. 33 e ss.

344Cf. Höfling, in: M. Sachs (Org.), Grundgesetz, p. 114. Entre nós e dentre outros, registre-se a contribuição de C.E.P. Ruzik, “A responsabilidade civil
por danos produzidos no curso de atividade econômica e a tutela da dignidade da pessoa humana: o critério do dano ineficiente”, in: Diálogos sobre Direito
Civil, p. 129 e ss., que, além de aderir à concepção aqui adotada de dignidade como limite e tarefa do Estado, bem desenvolve a noção de que a dignidade da
pessoa humana, a partir de seu conteúdo normativo-vinculante (e não meramente retórico) atua como vetor na operacionalização dos institutos jurídicos,
inclusive a própria disciplina jurídica da atividade econômica.

345Esta a lição de J. González Pérez, La Dignidad de la Persona, p. 59. Neste contexto, especialmente no âmbito da dimensão prestacional, vale lembrar
que a dignidade da pessoa assume importante papel como critério nuclear para determinar o conteúdo justiciável dos direitos sociais a prestações. Neste
sentido, v. o nosso A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Também, A. P. de Barcellos, A Eficácia dos Princípios Constitucionais – a dignidade da pessoa
humana, especialmente, p. 201 e ss., desenvolve a tese da dignidade da pessoa e do mínimo existencial, em suas diversas manifestações. Por último, v.,
ainda, R. L. Torres, O Direito ao Mínimo Existencial, 2008, e E. Bitencourt Neto, O Direito ao Mínimo para uma Existência Digna, 2010.

346Cf., por todos, S. Rixen, “Die Würde und Integrität des Menschen”, op. cit., p. 355.

347A respeito do vínculo entre solidariedade e dignidade, e, nesta perspectiva, fundamentando a solidariedade como princípio jurídico fundamental, v. o
instigante texto de M.C. Bodin de Morais, “O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo”, in: I. W. Sarlet (Org.).
Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado, p. 117 (onde propõe o desdobramento do substrato material da dignidade em quatro postulados,
quais sejam, o da igualdade, o da integridade física e moral, o da liberdade e o da solidariedade) e p. 136 e ss. (especificamente a respeito da dimensão
solidária da dignidade). Em que pese o vínculo do princípio da solidariedade com a dignidade, vale ressaltar que questionável a noção de que a solidariedade é
substrato da dignidade e não o oposto, ou seja, a dignidade é que implica um dever de solidariedade. Por último, v. W. G. Di Lorenzo, Teoria do Estado de
Solidariedade, p. 131 e ss.

348Cf. lembra, dentre tantos, M.-L. Pavia, Le principe de dignité, …p. 111.

349Cf. leciona J. C. Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais…, p. 273. Entre nós, cumpre mencionar o lapidar ensinamento de P. Bonavides, Curso
de Direito Constitucional, p. 344 e ss., que, ao retratar a evolução do Estado liberal burguês para o assim chamado Estado Social, bem como demonstrar que
o Estado Brasileiro, tal como formatado na Constituição de 1988, é, de fato, um Estado social e democrático de Direito, promotor dos direitos sociais e da
justiça material, destacando, ainda, que com este novo modelo de Estado, “o Estado-inimigo cedeu lugar ao Estado-amigo, o Estado-medo ao Estado-
confiança, o Estado-hostilidade ao Estado-segurança…”.

350Especificamente sobre esta dimensão, v. C. L. Antunes Rocha, O princípio da dignidade da pessoa…, p. 37 e ss., registrando a incompatibilidade entre
a exclusão social gerada pela globalização econômica e o princípio da dignidade da pessoa humana. Igualmente analisando o impacto negativo da
globalização econômica, especialmente pelo prisma das instituições democráticas e do constitucionalismo, cumpre lembrar, neste contexto, a advertência
de P. Bonavides, Do País Constitucional ao País Neocolonial, p. 19 e ss., ao apontar para a subversão do estado democrático e constitucional de Direito e
sua gradativa substituição – ao menos para o Brasil e, assim acreditamos, também para grande parte das demais nações tidas como periféricas – por um
estado neocolonial, processo este caracterizado também por uma desnacionalização, perda da soberania e desconstitucionalização.

351Sobre a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, notadamente sustentando uma vinculação direta prima facie, v. o nosso Direitos
Fundamentais e Direito Privado: algumas considerações em torno da vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, in: I. W. Sarlet (Org.). A
Constituição Concretizada: construindo pontes com o público e o privado, p. 107 e ss. No âmbito da produção monográfica nacional, destacamos o já
referido D. Sarmento, Direitos Fundamentais e Relações Privadas, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, assim como as monografias de W. Steinmetz,
Vinculação dos Particulares a Direitos Fundamentais, São Paulo: Malheiros, 2004, e, mais recentemente, V. A. da Silva, A Constitucionalização de
Direitos: os direitos fundamentais nas relações entre particulares, São Paulo: Malheiros, 2005.

352Cf., recentemente, J. Neuner, Privatrecht und Sozialstaat, p. 150 e ss. (especialmente p. 153), sustentando que a dignidade da pessoa, inclusive de
acordo com a expressão literal do texto constitucional germânico, constitui um bem jurídico absoluto que não pode ser violado por quem quer que seja.
Nesta linha de entendimento, v. também, P. Mota Pinto, O Direito ao Livre Desenvolvimento da Personalidade, p. 241-43, na esteira do que, igualmente
no direito lusitano, já sustentava, há mais tempo, J. C. Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais …, p. 293 e ss. Entre nós, v., por último, adotando o
entendimento aqui sustentado, M. Palazzolo, Persecução Penal e Dignidade da Pessoa Humana, p. 71, admitindo também um dever geral de respeito.
Não faltam, todavia, vozes em sentido contrário, negando uma vinculação direta dos particulares ao princípio da dignidade da pessoa humana, referindo-se
aqui, em caráter exemplificativo, o magistério de T. Geddert-Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff, p. 93 e ss., que, na esteira de farta doutrina
e jurisprudência, reconhece apenas uma eficácia indireta da dignidade da pessoa humana na esfera das relações entre particulares, muito embora também
defenda o ponto de vista de que a dignidade é irrenunciável.



353Cf. J. González Pérez, La dignidad de la persona, p. 62, inclusive sustentando que a dignidade também se constitui em dever de cada indivíduo, para
com os demais e consigo mesmo. Tal entendimento, que tem encontrado ampla ressonância na produção doutrinária e jurisprudencial, não afasta, todavia,
uma série de controvérsias de alta indagação, a começar pelos limites da definição pelo próprio titular, daquilo que considera, ou não, ofensivo à sua
dignidade. No âmbito da produção doutrinária específica sobre a “proteção da pessoa contra si mesma” destacam-se as contribuições oriundas da dogmática
alemã, de tal sorte que remetemos aqui, entre outros, ao estudo de C. Hillgruber, Der Schutz des Menschen vor sich selbst, München: C.H.Beck, 1992. No
âmbito da jurisprudência, talvez seja o famoso (mas nem por isso incontroverso) caso do jogo dos anões, decidido pelo Conselho de Estado da França, o
exemplo mais difundido e que já foi objeto de nossa referência.

354Versando precisamente sobre a indisponibilidade da dignidade e do núcleo em dignidade dos direitos fundamentais, v., entre nós, J. A . Peres Gediel, “A
irrenunciabilidade a direitos da personalidade pelo trabalhador”, in: I. W. Sarlet (Org.), Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado, p. 159 e ss.

355Sobre o tema da renunciabilidade dos direitos fundamentais em geral v., por todos, o recente e paradigmático estudo de J. R. Novais, “Renúncia a
Direitos Fundamentais”, in: J. Miranda (Org.), Perspectivas Constitucionais, vol. I, p. 263-335.

356Cf. as lúcidas reflexões de J. M. Leal de Meirelles e E.Didonet Teixeira, “Consentimento livre, dignidade e saúde pública: o paciente hipossuficiente”,
in: Diálogos sobre Direito Civil, notadamente a contar da p. 366 e ss., bem destacando a necessidade de uma motivação racional e razoável quando do
exercício do controle jurisdicional dos atos praticados. Enfrentando a temática prioritariamente pelo prisma das assim denominadas “ordens de não-
ressuscitação” e da recusa por parte dos próprios pacientes em relação a tratamento médico, v. o recente contributo de L.H. Pithan, A dignidade humana
como fundamento jurídico das “ordens de não-ressuscitação” hospitalares, especialmente p. 78 e ss., onde investe na controvérsia em torno de um direito
a uma morte digna e nos limites da autonomia do paciente. Tal discussão – que perpassa de modo geral o estudo da bioética e do biodireito – evidentemente
aqui não poderá ser desenvolvida, de tal sorte que, para além dos textos já referidos e especificamente no que concerne ao consentimento informado,
remetemos ao referencial estudo, no âmbito da doutrina nacional, de J. Clotet, J.R. Goldim e C.F. Francisconi, Consentimento Informado e sua prática na
assistência e pesquisa no Brasil, Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000.

357Advogando um dever geral de respeito para com a dignidade da pessoa humana, v., dentre outros, M. A. Alegre Martínez, La dignidad de la persona…,
p. 86 e ss.

358Cuidando da dignidade como limite dos direitos alheios v. J. González Pérez, La dignidad de la persona, p. 91 e ss., inclusive citando decisões do
Tribunal Constitucional da Espanha no sentido de o exercício dos direitos fundamentais encontrar seus limites nos direitos fundamentais e na dignidade de
terceiros. No mesmo sentido, destacando que o princípio da dignidade da pessoa (por ser a dignidade, em princípio, irrenunciável) atua até mesmo como
limite ao exercício de direitos próprios, v. M. A. Alegre Martínez , La dignidad de la persona..., p. 81 e ss. Pela doutrina italiana, v. F. Bartolomei, La
dignità umana…, p. 23 e ss., desenvolvendo o ponto no que diz com as restrições da liberdade pessoal em prol da dignidade. Colacionando mais exemplos
extraídos da jurisprudência constitucional espanhola, v., por último, I. Gutiérrez-Gutiérrez, Dignidade da Pessoa y Derechos Fundamentales, p. 108 e ss.

359Cf. M. L. Pavia, Le principe de dignité…, p. 109-10. Em que pesem os termos da decisão da Corte de Apelação referida, vale sublinhar, todavia, a
controvérsia travada na França a respeito do reconhecimento – pelo Conselho Constitucional – de um verdadeiro direito fundamental social à moradia, ou
– como parece sustentar Franck Moderne, La dignité de la personne…, p. 223 e ss. –, de um objetivo constitucional, que, em primeira linha, vincula o
legislador, que, por sua vez, dispõe de uma ampla margem de liberdade na consecução desta meta constitucionalmente estabelecida. Com efeito, uma leitura
da decisão nº 94-359, de 19.01.95, desde logo revela a ausência de uma referência expressa – por parte do Conselho Constitucional – a um direito
fundamental à moradia. O que importa, em verdade, é a circunstância de que – diretamente – a partir do princípio da dignidade da pessoa humana
(igualmente consagrado, um ano antes, pelo próprio Conselho Constitucional), foi reconhecido – pelo menos – que a possibilidade de toda a pessoa dispor
de um alojamento decente constitui um objetivo de valor constitucional (“la possibilité pour toute personne de disposer d’um logement décent est um
objectif de valeur constitutionnelle”), objetivo do qual resultam limitações ao direito de propriedade, tal como bem demonstrou a primeira decisão referida.

360Aqui também vale citar o exemplo extraído da jurisprudência do Conselho de Estado da França, ao chancelar o uso do poder de polícia, com o objetivo
de proteção da dignidade pessoal dos anões que mesmo espontaneamente e mediante pagamento, sujeitavam-se a servir de objeto da diversão alheia (o
multicitado e amplamente difundido caso do jogo de anões), consoante observação feita por E. Pereira Nobre Júnior, O Direito Brasileiro e o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana, p. 245, que também cita este mesmo caso.

361Cf. J. Miranda, Manual…, vol. IV, p. 186. Nesta mesma linha, situa-se decisão mais recente (Acórdão nº 318/99), na qual o Tribunal Constitucional de
Portugal, entendendo – na esteira de julgamentos anteriores – que o direito à segurança social (artigo 63 da Constituição de 1976) ou, pelo menos, o
princípio da dignidade da pessoa humana implicam o reconhecimento de um direito a uma subsistência condigna (um mínimo de sobreviência), acabou por
declarar inconstitucional a norma do artigo 824, nºs 1 e 2, do Código de Processo Civil português, na medida em que permite a penhora até 1/3 das
prestações periódicas pagas a título de aposentadoria ou qualquer outro benefício social, cujo valor não seja superior ao do salário mínimo nacional então
em vigor. Nesta decisão, em face do conflito entre o direito do credor, o Tribunal Constitucional acabou por fazer prevalecer o “valor supremo da
dignidade da pessoa humana – vector axiológico estrutural da própria Constituição”, argumentando que o salário mínimo nacional (e, portanto, também
uma pensão ou outro benefício social fixado neste valor) constitui justamente a remuneração básica que objetiva corresponder aos ditames da dignidade da
pessoa (no sentido de um mínimo para uma sobrevivência digna), razão pela qual, cuidando-se de uma redução do próprio mínimo em dignidade, estar-se-ia
sacrificando de forma excessiva e desproporcionada do direito do devedor e pensionista. Tal orientação, como demonstram decisões posteriores, segue
sendo adotada pelo Tribunal Constitucional, destacando-se o Acórdão nº 62/02, do dia 06.02.2001, relatado pelo Conselheiro Paulo Mota Pinto,
reconhecendo a inconstitucionalidade da penhora do rendimento mínimo garantido que, mesmo não sendo equivalente ao salário mínimo nacional (cuja
impenhorabilidade, como deflui da decisão já citada, também é reconhecida pelo Tribunal Constitucional, inclusive como limite à constrição judicial de
pensões, rendas vitalícias, etc.) é calculado e atribuída em função das necessidades de subsistência do devedor e de sua família, de tal sorte que a totalidade da
prestação social percebida pelo devedor, já que indispensável a uma vida com dignidade, encontra-se salvaguardada contra uma penhora. Tais diretrizes,
como deflui do Acórdão nº 96/04, do dia 11.02.2004, relatado pela Conselheira Maria Helena Brito (também relativo à penhora do salário do executado),
tem sido mantidas pela jurisprudência mais recente do Tribunal.

362Cf. Acórdão nº 92-151-2, do dia 08.04.92, Relator Messias Bento. Há de se destacar, todavia, que ao contrário do exemplo coletado da jurisprudência
francesa, o direito fundamental à habitação encontrou previsão expressa na Constituição portuguesa de 1976 (artigo 65). Mesmo assim, a doutrina
majoritária e a jurisprudência do Tribunal Constitucional – como também o revela a decisão ora colacionada – têm sublinhado que, na condição de um
direito fundamental social a prestações, cuida-se de um direito sob “reserva do possível”, correspondendo, em primeira linha, “a um fim político de
realização gradual” (cf. refere expressamente o Acórdão nº 151/92).

363Cf. Acórdão nos Embargos Infringentes nº 70000296053, julgados pelo 10º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do RS, em 25.02.2000, tendo por
Relator o eminente Des. Carlos Rafael dos Santos Júnior.

364Cf., dentre tantos, o Acórdão no Agravo de Instrumento nº 70008245805, proferido pela 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS, em
27.04.2004 (Relatora Des. Mara Larsen Chechi), mantendo a decisão da primeira Instância, que determinou o restabelecimento do fornecimento. Registre-
se que também o nosso Superior Tribunal de Justiça (ainda que não em todos os casos e com alguma divergência) tem sustentato este entendimento, do que
dá conta, também aqui em caráter exemplificativo, o Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 478.911 – RJ, julgado em 16.05.2003 e relatado
pelo Ministro Luiz Fux. Ressalte-se que o mesmo Tribunal, no âmbito do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 543.020 – SP, apreciado no dia
18.03.2004 e relatado pelo mesmo Ministro Luiz Fux, decidiu pela possibilidade do corte de energia, considerando que no caso concreto não se tratava nem
de entidade de relevante utilidade pública (como ocorre com Hospitais, por exemplo) nem de pessoa física miserável e que comprovadamente não tenha
condições de arcar com o pagamento da conta de energia elétrica sem prejudicar o seu sustento e o de sua família. Vale consignar, ainda, que tal decisão
revele o quanto se torna indispensável – pelo menos em princípio – aferir eventual violação da dignidade à luz das circunstâncias do caso concreto, pena de
se chancelar uma distorção na aplicação do princípio.

365Dentre tantos, v. aqui o Acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS, no Agravo de Instrumento nº 70008186926 (Relator



Des. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino), julgado em 01.04.2004.

366Sobre o tópico, v., além dos escritos já considerados de Ricardo Lobo Torres, representando a doutrina majoritária (ainda que existam variações
importantes sobre aspectos que envolvem as diversas possibilidades de aplicação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana nesta seara) v. as
mais recentes contribuições, por especialmente dedicadas ao tema, de A. C. G. Pezzi, Dignidade da Pessoa Humana, Mínimo Existencial e Limites à
Tributação no Estado Democrático de Direito, Curitiba: Juruá, 2008 e de M. Buffon, Tributação e dignidade humana entre os direitos e deveres
fundamentais, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 181 e ss.

367Cf. J. Machado, Liberdade de Expressão, p. 361-2.



5. Proteção pela dignidade e o problema dos limites da dignidade
5.1. A dignidade como limite à restrição dos direitos fundamentais
Quando utilizamos a expressão proteção pela dignidade , estamos nos referindo à função do princípio da dignidade

da pessoa humana no contexto dos assim denominados limites dos direitos fundamentais. Sem que aqui se pretenda
explorar esta dimensão do problema, mas considerando a sua relevância, partiremos do pressuposto de que admitida a
possibilidade de se traçarem limites aos direitos fundamentais, já que virtualmente pacificado o entendimento de que, em
princípio, inexiste direito absoluto, no sentido de uma total imunidade a qualquer espécie de restrição.368 De outra parte,
igualmente consagrado, de há muito, o reconhecimento da existência daquilo que a doutrina germânica denominou de
limites dos limites (Schranken-Shranken),369 isto é, de determinadas restrições à atividade limitadora no âmbito dos
direitos fundamentais, justamente com o objetivo de coibir eventual abuso que pudesse levar ao seu esvaziamento ou até
mesmo à sua supressão.

Não obstante variáveis, de acordo com as peculiaridades de cada ordem constitucional, os tipos de limites às
restrições em matéria de direitos fundamentais, assim como diversificado também o sentido e o alcance outorgado a estes
limites, constata-se – para além de outros aspectos de relevo e, pelo menos, no que diz com as ordens jurídicas
diretamente influenciadas pela doutrina e pela jurisprudência alemãs – certo consenso quanto ao fato de que, em princípio,
nenhuma restrição de direito fundamental poderá ser desproporcional e/ou afetar o núcleo essencial do direito objeto da
restrição.370

É justamente neste contexto que o princípio da dignidade da pessoa humana passa a ocupar lugar de destaque,
notadamente pelo fato de que, ao menos para alguns, o conteúdo em dignidade da pessoa humana acaba por ser
identificado como constituindo o núcleo essencial dos direitos fundamentais,371 ou pela circunstância de – mesmo não
aceita tal identificação372 – se considerar que pelo menos (e sempre) o conteúdo em dignidade da pessoa em cada direito
fundamental encontra-se imune a restrições.373 Na mesma linha, situam-se os entendimentos de acordo com os quais
uma violação do núcleo essencial – especialmente do conteúdo em dignidade da pessoa – sempre e em qualquer caso
será desproporcional.374 É precisamente neste sentido – seja qual for o posicionamento adotado – que, nesta quadra da
exposição, se poderá falar em proteção dos direitos fundamentais por meio da dignidade da pessoa, que, nesta
perspectiva, opera como “limite dos limites” aos direitos fundamentais.375

À vista do exposto, embora não se pretenda aqui aprofundar o tópico, firmamos posição no sentido de refutar,
também e especialmente no contexto do direito constitucional positivo brasileiro, a identificação da dignidade da pessoa
humana com o assim designado (e igualmente controverso e mesmo “nebuloso”)376 núcleo essencial dos direitos
fundamentais. Com efeito, a tese de acordo com a qual a dignidade da pessoa humana não se identifica (não se confunde)
– pelo menos não necessariamente e em todos os casos – com o núcleo essencial dos direitos fundamentais há de
prevalecer por várias razões. Um primeiro argumento diz respeito ao fato de que – pelo menos esta a convicção que
seguimos compartilhando – nem todos os direitos fundamentais (pelo menos na Constituição Federal de 1988) apresentam
um conteúdo em dignidade, mas todos possuem um núcleo essencial, pelo menos no sentido de uma proibição de abolição
efetiva ou tendencial por parte do poder de reforma constitucional (art. 60, § 4º, IV, da CF) e/ou de uma vedação de
restrições que afetem aspectos nucleares do direito fundamental em causa.377 Por outro lado, na esteira, aliás, do que
sustenta a doutrina majoritária (pelo menos na Alemanha) tal garantia restaria esvaziada em se aceitando uma identidade
absoluta com o conteúdo em dignidade, o que não elide o argumento de que o conteúdo em dignidade (quando existente)
poderá ser parte do assim designado núcleo essencial dos direitos fundamentais.378 De todo modo, o que se pretende
destacar neste contexto, assumindo-se a simplificação e a necessidade de maior desenvolvimento, é o fato de que nem
toda a violação de um direito fundamental corresponde, ao mesmo tempo e necessariamente, a uma violação da dignidade
da pessoa humana, sequer implicando (de modo cogente) a violação do conteúdo em dignidade que o direito fundamental
atingido possa ter.379

A título meramente exemplificativo, com o objetivo de ilustrar a ideia da dignidade da pessoa como limite à atividade
restritiva do legislador e, de modo especial, para evidenciar a relação entre a dignidade e o núcleo essencial dos direitos
fundamentais, reportamo-nos ao já citado Aresto do Tribunal Constitucional de Portugal, relatado pelo Conselheiro Vítor
Nunes de Almeida, onde restou julgada inconstitucional a previsão legal da penhora de parte da pensão do devedor,
mesmo na hipótese de esta ser equivalente ao salário mínimo nacional, já que, para o Tribunal “em tais hipóteses, o
encurtamento através da penhora, mesmo de uma parte dessas pensões – parte essa que, em outras circunstâncias, seria
perfeitamente razoável, como no caso das pensões de valor acima do salário mínimo nacional –, constitui um sacrifício
excessivo e desproporcionado do direito do devedor e pensionista, na medida em que este vê o seu nível de subsistência
básico descer abaixo do mínimo considerado necessário para uma existência com dignidade que a Constituição



garante”.380 Na jurisprudência pátria, a título meramente ilustrativo, citamos (além dos já referidos exemplos da
suspensão do fornecimento de energia elétrica e do desconto em folha, que aqui também poderiam ser enquadrados)
Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relatado pelo Desembargador Adão Sérgio do Nascimento
Cassiano, consignando que o fiador, mesmo diante de disposição legal prevendo tal possibilidade, não pode ter o imóvel
que lhe serve de moradia penhorado e expropriado em face de direitos patrimoniais do credor, notadamente quando
existem outros meios para assegurar o crédito,381 entendimento que posteriormente veio a encontrar resistência por parte
do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, apesar da existência de decisão monocrática do Ministro Carlos Velloso,
proferida no sentido da inconstitucionalidade da legislação que prevê a penhora do imóvel do fiador, sobreveio
manifestação majoritária382 considerando legítima a exceção legal permissiva da penhora do imóvel do fiador,
voluntariamente dada em garantia, sob o argumento de que ao legislador é assegurada ampla liberdade no tocante à
eleição do modo de efetivar o direito à moradia (note-se que a decisão partiu da premissa de que a moradia constitui
direito fundamental social!) e que a falta de segurança dos contratos de locação, acarretada pela impossibilidade da
penhora, desestimula os investimentos na construção civil, reduzindo a oferta de imóveis e dificultando o acesso à moradia
para grandes segmentos da população.

Embora não se possa adentrar o debate com profundidade,383 entendemos que a prevalência da dignidade da pessoa
humana e do mínimo existencial sempre é, em primeiro plano, de ser aferida na situação concreta, da pessoa diretamente
atingida, não podendo ser dissolvida no contexto coletivo, ainda mais quando referida a uma possível (e sequer
demonstrada) falta de acesso à moradia digna por parte de outras pessoas. Com isso, por certo, não se está a dizer que o
direito à moradia é absoluto, até mesmo pelo fato de que o núcleo essencial do direito à moradia não se confunde
necessariamente com o direito de propriedade. Além disso, importa frisar que a proteção mais significativa do direito à
moradia, no sentido de uma blindagem forte contra medidas interventivas, manifesta-se especialmente (embora não
exclusivamente) no plano da garantia do mínimo existencial. De qualquer modo, independentemente da concordância
(integral ou parcial) com os fundamentos e resultado da decisão do Supremo Tribunal Federal, o que se constata é que,
embora considerada legítima a expropriação do imóvel e moradia do fiador, a medida encontrou justificativa na tutela do
acesso à moradia digna por parte de terceiros, que, de resto, não se vincularam (em princípio, em caráter voluntário) como
garantes da relação locatícia, o que, por sua vez, remete novamente ao problema das possibilidades e limites da proteção
(em nome da dignidade) da pessoa contra si própria, que aqui não será desenvolvido.

Neste mesmo contexto – ou seja, no âmbito de uma “função protetiva” (e, portanto, defensiva) da dignidade – situa-
se a noção de que a dignidade da pessoa humana constitui um dos critérios materiais para a aferição da incidência de uma
proibição de retrocesso em matéria de direitos fundamentais, notadamente (mas não exclusivamente) na esfera dos
direitos fundamentais sociais de cunho prestacional.384 A ideia nuclear – que aqui não poderá ser desenvolvida – é a de
que eventuais medidas supressivas ou restritivas de prestações sociais implementadas (e, portanto, retrocessivas em
matéria de conquistas sociais) pelo legislador haverá de ser considerada inconstitucional por violação do princípio da
proibição de retrocesso, sempre que com isso restar afetado o núcleo essencial legislativamente concretizado dos direitos
fundamentais,385 especialmente e acima de tudo nas hipóteses em que resultar uma afetação da dignidade da pessoa
humana (já que também aqui não há identidade necessária entre as noções de conteúdo essencial e conteúdo em
dignidade) no sentido de um comprometimento das condições materiais indispensáveis para uma vida com dignidade, no
contexto daquilo que tem sido batizado como mínimo existencial.

Justamente tal premissa (ainda que não expressamente referida da mesma forma na fundamentação), encontra-se na
base do recente e já referido acórdão do Tribunal Constitucional de Portugal (acórdão nº 509/2002), a respeito da
inconstitucionalidade (por violação do princípio da proibição de retrocesso) do Decreto da Assembleia da República que,
ao substituir o antigo rendimento mínimo garantido por um novo rendimento social de inserção, excluiu da fruição do
benefício (ainda que mediante a ressalva dos direitos adquiridos) pessoas com idade entre 18 e 25 anos. Em termos gerais
e para o que importa neste momento, a decisão, ainda que não unânime, entendeu que a legislação revogada, atinente ao
rendimento mínimo garantido, concretizou o direito à segurança social dos cidadãos mais carentes (incluindo os jovens
entre 18 e 25 anos), de tal sorte que a nova legislação, ao excluir do novo rendimento social de inserção as pessoas nesta
faixa etária, sem a previsão e/ou manutenção de algum tipo de proteção social similar, estaria a retroceder no grau de
realização já alcançado do direito, à segurança social a ponto de violar o conteúdo mínimo desse direito já que atingido o
conteúdo nuclear do direito a um mínimo de existência condigna, não existindo outros instrumentos jurídicos que o possam
assegurar com um mínimo de eficácia. Destaque-se, ainda, que o Tribunal Constitucional português reiterou
pronunciamentos anteriores, reconhecendo que no âmbito da concretização dos direitos sociais o legislador dispõe de
ampla liberdade de conformação, podendo decidir a respeito dos instrumentos e sobre o montante dos benefícios sociais a
serem prestados, sob pressuposto de que, em qualquer caso a escolha legislativa assegure, com um mínimo de eficácia
jurídica, a garantia do direito a um mínimo de existência condigna para todos os casos.386

Da análise da decisão ora citada, resulta – tal como anunciado – que uma medida de cunho retrocessivo, para que



não venha a violar o princípio da proibição de retrocesso, deve, além de contar com uma justificativa de porte
constitucional, salvaguardar – em qualquer hipótese – o núcleo essencial dos direitos sociais, notadamente naquilo em que
corresponde às prestações materiais indispensáveis para uma vida com dignidade para todas as pessoas, já que – como
bem revela o caso ora examinado – também haverá de ser respeitado o princípio da universalidade da titularidade e do
exercício dos direitos fundamentais, pelo menos daqueles que possuem um conteúdo em dignidade da pessoa humana,
tudo a demonstrar que também nesta esfera – em se considerando a necessidade de uma hierarquização à luz do caso
concreto – vigora o já referido postulado do in dubio pro dignitate , por mais que se possa controverter em torno do
significado concreto da fórmula, considerada a dificuldade de estabelecer o conteúdo (âmbito de proteção) da dignidade.

Entre nós, referindo-se à proibição de retrocesso (embora, na hipótese, se deva reconhecer ser questionável o fato de
se estar efetivamente em face de uma típica situação de retrocesso, circunstância que – de qualquer sorte e no nosso
sentir – não conflita com a correção do entendimento adotado no julgado) e bem demonstrando – consoante já referido –
que esta não opera exclusivamente na seara dos direitos a prestações fáticas – poder-se-á citar sugestivo exemplo
extraído da jurisprudência do nosso Superior Tribunal de Justiça, que, embasado especialmente nas lições de Gomes
Canotilho, reconheceu a inconstitucionalidade (e ilegalidade) da denegação do benefício da isenção do IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) para portador de deficiência física impossibilitado de dirigir, por ocasião da aquisição de
automóvel adaptado às suas circunstâncias e necessidades pessoais, aplicando o princípio da prevalência da norma mais
benigna, com base na proteção constitucional e legal assegurada aos portadores de deficiência, inclusive como expressão
de uma típica e indispensável ação afirmativa.387

À vista do exposto, verifica-se, desde logo, que o princípio da dignidade da pessoa humana cumpre, ao menos na
perspectiva ora versada, dupla função. Com efeito, sendo também parte – ainda que variável – integrante do conteúdo
dos direitos fundamentais (ao menos, em regra), e para além da discussão em torno de sua identificação com o núcleo
essencial, constata-se que o princípio da dignidade da pessoa humana serve como importante elemento de proteção dos
direitos contra medidas restritivas e, portanto – na esteira do que lembra Francisco Segado – também contra o uso
abusivo dos direitos.388 Todavia, cumpre relembrar que o princípio da dignidade da pessoa também serve como
justificativa para a imposição de restrições a direitos fundamentais, acabando, neste sentido, por atuar como elemento
limitador destes. Como tal aspecto já foi enfrentado no segmento anterior, inclusive com referência de alguns exemplos,
deixaremos aqui de retomar o tema. O que importa, no momento, é que sempre se poderá afirmar, como já anunciado no
título deste segmento, que a dignidade da pessoa atua simultaneamente como limite dos direitos e limite dos limites,389 isto
é, barreira contra a atividade restritiva dos direitos fundamentais, o que efetivamente não afasta a controvérsia sobre o
próprio conteúdo da dignidade e a existência, ou não, de uma violação do seu âmbito de proteção.

5.2. A discussão em torno do caráter absoluto da dignidade e da possibilidade de sua eventual
relativização
Nesta quadra da exposição e tendo em conta as considerações já tecidas, não poderíamos deixar intocado outro

instigante e tormentoso problema, qual seja, o da possibilidade de se estabelecerem restrições (limites) à própria dignidade
da pessoa. Com efeito, em se considerando a perspectiva dúplice da dignidade como elemento limitador e integrante
(protetivo) dos direitos fundamentais, não nos parece – pelo menos em nível teórico e em caráter por ora meramente
especulativo – desarrazoado indagar, se, para assegurar a dignidade e os direitos fundamentais de uma determinada
pessoa (ou grupo de pessoas) não se acaba, por vezes, afetando (limitando) a dignidade de outra pessoa, seja
considerando a dignidade como bem jurídico autônomo, seja em se tomando-a como representando o conteúdo de
determinado direito fundamental. Em suma, cuida-se de saber até que ponto a dignidade da pessoa, notadamente na sua
condição de princípio e direito fundamental, pode efetivamente ser tida como absoluta, isto é, completamente infensa a
qualquer tipo de restrição e/ou relativização.390

Para além disto, coloca-se o problema de saber quais direitos fundamentais efetivamente possuem um conteúdo em
dignidade da pessoa humana, em outras palavras, se podem ser tidos como manifestação (exigência) direta ou, pelo
menos, indireta desta dignidade. Ainda que se parta da premissa (não de todo inquestionável no sistema jurídico-
constitucional brasileiro) de que todos os direitos fundamentais possuem, como elemento comum, pelo menos um conteúdo
mínimo em dignidade, remanesce a dúvida de qual é exatamente este conteúdo em dignidade que, para além disso, poderá,
ou não, coincidir com o assim denominado núcleo essencial do direito fundamental. Seja qual for a opção tomada, apenas
o exame em concreto, considerando cada norma de direito fundamental (na sua dupla perspectiva objetiva e subjetiva),391

bem como avaliando a natureza e intensidade da ofensa, logrará fornecer os elementos para uma solução
constitucionalmente adequada.

De outra parte, percebe-se, desde logo, que o problema já se coloca quando se toma a sério a referida dimensão
intersubjetiva da dignidade da pessoa humana. Sendo todas as pessoas iguais em dignidade (embora não se portem de
modo igualmente digno) e existindo, portanto, um dever de respeito recíproco (de cada pessoa) da dignidade alheia (para
além do dever de respeito e proteção do poder público e da sociedade), poder-se-á imaginar a hipótese de um conflito



direto entre as dignidades de pessoas diversas, impondo-se – também nestes casos – o estabelecimento de uma
concordância prática392 (ou harmonização), que necessariamente implica a hierarquização (como sustenta Juarez Freitas)
ou a ponderação (conforme prefere Alexy) dos bens em rota conflitiva, neste caso, do mesmo bem (dignidade)
concretamente atribuído a dois ou mais titulares. Na mesma linha – muito embora com implicações peculiares – situa-se a
hipótese de acordo com a qual a dignidade pessoal poderia ceder em face de valores sociais mais relevantes,
designadamente quando o intuito for o de salvaguardar a vida e a dignidade pessoal dos demais integrantes de
determinada comunidade, aspecto sobre o qual voltaremos a nos manifestar.

Se partirmos da premissa de que a dignidade, sendo qualidade inerente à essência do ser humano, se constitui em
bem jurídico absoluto, e, portanto, inalienável, irrenunciável e intangível, como parece sugerir a expressiva maioria da
doutrina e da jurisprudência,393 certamente acabaremos por ter dificuldades ao nos confrontarmos com o problema
referido. Por outro lado, parece-nos irrefutável que, na esfera das relações sociais, nos encontramos diuturnamente diante
de situações nas quais a dignidade de uma determinada pessoa (e até mesmo de grupos de indivíduos) esteja sendo objeto
de violação por parte de terceiros, de tal sorte que sempre se põe o problema – teórico e prático – de saber se é possível,
com o escopo de proteger a dignidade de alguém, afetar a dignidade do ofensor, que, pela sua condição humana, é
igualmente digno, mas que, ao menos naquela circunstância, age de modo indigno e viola a dignidade dos seus
semelhantes, ainda que tal comportamento não resulte – como já anunciado alhures – na perda da dignidade.

Neste contexto, vale lembrar a lição do publicista germânico Brugger, que, ao discorrer justamente sobre esta
temática, parte da premissa – que nos parece correta – de que a Lei Fundamental da Alemanha, quando, no seu artigo 1º,
inciso I, anunciou que a “dignidade do homem é intangível”, justamente tomou por referência a experiência de que esta
dignidade é, de fato, violável e que por esta razão necessita ser respeitada e protegida, especialmente pelo poder que,
apesar de muitas vezes ser o agente ofensor, ainda acaba sendo a maior e mais efetiva instância de proteção da dignidade
da pessoa humana.394 Muito embora no direito constitucional positivo pátrio o princípio da dignidade da pessoa humana
não tenha sido formulado de modo tão enfático – já que não se fez menção expressa alguma à sua inviolabilidade – outro
não tem sido o entendimento majoritário, tal como já restou consignado. Mesmo assim, ninguém será capaz de negar que
entre nós – e lamentavelmente cada vez mais – a dignidade da pessoa humana (de alguns humanos mais do que de
outros) é desconsiderada, desrespeitada, violada e desprotegida, seja pelo incremento assustador da violência contra a
pessoa, seja pela carência social, econômica e cultural e grave comprometimento das condições existenciais mínimas para
uma vida com dignidade e, neste passo, de uma existência com sabor de humanidade.

Assim, diante da evidente violabilidade concreta da dignidade pessoal, e em que pese o mandamento jurídico-
constitucional de sua intangibilidade, permanece o questionamento do cunho absoluto da dignidade da pessoa e da
possibilidade de se admitir eventuais limitações à dignidade pessoal. Apenas para ilustrar o problema, parece-nos que
dificilmente se poderá, por exemplo, questionar que o encarceramento de condenado pela prática de homicídio qualificado
pela utilização de meio cruel (ou outro delito de suma gravidade) em prisão com problemas de superlotação, não constitua,
efetivamente, uma violação de sua liberdade e dignidade pessoal, ainda que com amparo aparente no sistema jurídico-
positivo. Da mesma forma, parece-nos estreme de dúvidas o fato de que a sanção imposta (no caso, a prisão) decorre por
razões vinculadas (ainda que não exclusivamente) à necessidade de proteção da vida, liberdade e dignidade dos demais
indivíduos, que, à evidência, não poderão ficar à mercê de toda sorte de violência e violação de sua dignidade pessoal sob
o argumento de que a segregação do ofensor se afigura impossível já que, por sua vez, implica limitação de sua própria
dignidade, a não ser, é claro, que não se tenha a pena de prisão (em suma, a privação temporária da liberdade) como
ofensiva à dignidade, mas apenas como restrição intensa da liberdade, que, no entanto, preserva íntegro o conteúdo em
dignidade inquestionavelmente ínsito aos direitos de liberdade. Não há como desconsiderar, neste contexto, a função da
dignidade como tarefa, no sentido específico de que ao Estado – e o direito penal também cumpre este desiderato –
incumbe o dever de proteger (inclusive mediante condutas positivas) os direitos fundamentais e a dignidade dos
particulares.395

Note-se, neste contexto, que diversa já poderia ser a solução em se considerando a imposição de pena de prisão, em
regime inicial fechado, para o condenado por reincidente prática de furto simples (ou mesmo qualificado), hipótese na qual
já se poderia até mesmo sustentar a existência de ofensa ao princípio da proporcionalidade, antes mesmo de uma violação
da dignidade pessoal.396 Absolutamente inadmissível, por sua vez, a utilização da tortura (que, entre nós, se encontra
vedada por norma de direito fundamental específica) para que se obtenha a confissão do mesmo acusado pela prática de
homicídio qualificado, ainda que não se tivesse qualquer outro meio de prova disponível e que, para além disso, se pudesse
ter a prévia certeza (como se isto fosse possível, no caso) de que, de fato, estivéssemos diante do culpado. Que a prática
da tortura implica inequivocamente a coisificação e degradação da pessoa, transformando-a em mero objeto da ação
arbitrária de terceiros, sendo, portanto, incompatível com a dignidade da pessoa, parece-nos questão que dispensa
qualquer comentário adicional.

Tal linha de entendimento, aliás, revela-se absolutamente afinada com a evolução jurídico-constitucional



contemporânea e a opção do legislador internacional em matéria de direitos humanos, que, ainda mais no caso da tortura,
guarda umbilical ligação com a própria proteção da dignidade da pessoa e da aplicação, neste caso, da referida fórmula-
objeto, que veda toda e qualquer coisificação (instrumentalização) da pessoa humana. Convém registrar, no contexto, que
entre nós já existe pacífica e reiterada posição do Supremo Tribunal Federal,397 chancelando a vedação absoluta da
tortura, ainda que tal reconhecimento, por si só, não impeça a ocorrência de tal prática, mas tenha por efeito a sua
ilegitimidade jurídica. Da jurisprudência internacional, destacamos um dos julgamentos da Corte Europeia de Direitos
Humanos, do dia 28.07.1999 (caso Selmouni contra a França), onde – em que pese ter a Corte se declarado incompetente
para o efeito de estabelecer uma indenização pelos danos causados – foi reconhecido que o uso da força por ocasião de
um interrogatório, especialmente (mas não exclusivamente) quando caracterizado a tortura, é manifestamente
incompatível com a vedação estabelecida pelo artigo 3º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que proíbe a
tortura e qualquer tratamento desumano ou degradante, assim como se trata de ato incompatível com a dignidade da
pessoa humana.398 Também o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, desde o início de sua profícua judicatura,
situa a hipótese da tortura e do tratamento desumano e degradante (inclusive mediante referência reiterada aos métodos
utilizados no período nacional-socialista) como absolutamente vedada com base na dignidade da pessoa humana,
colacionando-se, em caráter ilustrativo, decisão mais recente onde estava em causa a prática de tortura na esfera de
investigação policial, o conhecido caso “Daschner”, no qual o Tribunal afirmou que a utilização da tortura reduz a pessoa
inquirida à condição de mero objeto do combate ao crime, representando violação de sua pretensão de respeito e
consideração constitucionalmente tutelada, além de destruir pressupostos fundamentais da existência individual e social do
ser humano.399

Neste mesmo contexto, da vedação da prática de atos degradantes e desumanos, situa-se o problema da humilhação,
ou seja, de o quanto atos praticados por pessoas que submetem outras pessoas a situações humilhantes, para efeito de
aferição da ocorrência de uma violação da dignidade da pessoa humana, podem e devem ser equiparadas às hipóteses do
tratamento desumano e/ou degradante. Que a resposta há de ser positiva, no sentido de que atos de humilhação
representam também uma violação da dignidade, parece (ou deveria parecer) incontroverso e tem sido amplamente
reconhecido, embora a polêmica em torno de quais os atos que efetivamente podem ser enquadrados na hipótese. Um
exemplo digno de nota, ainda mais em função da discussão que gerou na esfera pública, pode ser encontrado na Súmula
do STF que restringiu o uso de algemas por parte da autoridade judiciária e policial, exigindo justificativa devidamente
fundamentada para tanto. Embora questionável se o uso em si de algemas já representa uma violação da dignidade da
pessoa (o que, se for admitido como correto, implica afirmar que a absoluta maioria dos Estados e de suas ordens jurídicas
chancela prática indigna), o que merece destaque, sem prejuízo de outros aspectos a serem discutidos e da correção do
uso do instituto da Súmula no caso, é a mensagem clara de que a humilhação pura e simples, o uso desnecessário e,
portanto abusivo, de algemas ou mesmo outros meios que reduzem a pessoa à condição de objeto ou limitam fortemente
sua capacidade de ação e liberdade, assim como a exposição pública e não raras vezes para efeitos “midiáticos”
(reforçando o argumento da humilhação) da pessoa algemada devem ser repudiados.

O caso da tortura e da vedação de qualquer tipo de tratamento desumano ou degradante assume, além disso,
importância no que diz com a discussão a respeito da existência, ou não, de direitos absolutos, no sentido de absolutamente
imunes a qualquer tipo de intervenção restritiva. De outra parte, sem que se vá adentrar o ponto propriamente dito, há que
reconhecer que se está em face, no que diz com a estrutura normativa, de uma regra (e não mais de um princípio)
impeditiva de determinada(s) condutas (tal, como formulada expressamente no artigo 5º, inciso III, da Constituição
Federal de 1988),400 regra esta que, de outra parte, diz respeito justamente ao que se poderia enquadrar no âmbito do
núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana. Neste sentido, a vedação da tortura e a impossibilidade de
“flexibilização” da regra correspondente não se revelam incompatíveis com a tese de que na sua dimensão principiológica
também a dignidade da pessoa humana não é absolutamente infensa a algum tipo de restrição (pelo menos no que diz com
a definição do seu âmbito de proteção pelo legislador e pelo Juiz), embora se reconheça que o tema merece maior
reflexão.401 A própria regra proibitiva da tortura e de qualquer tratamento desumano ou degradante não deixa de
assegurar uma razoável margem de apreciação por parte tanto do legislador (a quem incumbe, em primeira linha,
selecionar os atos que se enquadram na hipótese) quanto por parte dos órgãos jurisdicionais, que terão inclusive a missão
de avaliar a correção da opção legislativa.

Para que fique suficientemente clara a nossa posição, o que se está a dizer é que eventual margem de ação para
definição (com vistas a extração de efeitos jurídicos, ainda mais quando se trata de justificar a imposição de sanções) do
que significa tortura e/ou tratamento desumano e degradante, não equivale a dizer que, mesmo com o objetivo de salvar
vidas de terceiros, se possa – no âmbito de uma “ponderação” das dignidades dos envolvidos – considerar juridicamente
legítima a prática da tortura, muito embora não sejam tão poucos assim os defensores de tal possibilidade.402 Com efeito,
volta-se a frisar que a regra impeditiva da tortura e de tratamento desumano e degradante já poderia (como de fato, assim
o tem sido em diversos ordenamentos jurídicos) ser deduzida diretamente como expressão da dignidade da pessoa
humana, no âmbito de um conteúdo mínimo universalizável, como, de resto, demonstra a evolução no plano do próprio



direito internacional dos direitos humanos onde, seja no plano regional, seja no plano universal, a tortura foi
categoricamente proscrita.

O exemplo da vedação da tortura (assim como, em sentido similar, o da proibição de abate de um avião com
sequestradores a bordo,403 bem ilustra a já referida função da dignidade da pessoa humana como cláusula (ética e
jurídica) de barreira, que fundamenta uma espécie de “sinal de pare”, inclusive no sentido de operar como um “tabu” (no
sentido de não ter sua validade absoluta condicionada a qualquer justificativa de matriz dogmática, não estar sujeito a uma
ponderação e dela não necessitar para efeitos de ter sua eficácia jurídica e de regulação reconhecida),404 a estabelecer
um “território proibido”, onde o Estado não pode intervir e onde, além disso, lhe incumbe assegurar a proteção da pessoa
(e sua dignidade) contra terceiros. Por outro lado, que mesmo tal uso da dignidade, por várias razões (independentemente
da correção – importa repisar – da proibição da tortura e de outras condutas manifestamente ofensivas à dignidade) se
revela imune a controvérsias, vai aqui assumido, assim como se assume a opção de não desenvolver o tópico.

A partir do exposto, assume relevo aspecto que, não obstante seu cunho elementar, não pode ser desconsiderado,
qual seja, o de que a dignidade, ainda que não se a trate como o espelho no qual todos veem o que desejam,
inevitavelmente já está sujeita a uma relativização (de resto comum a todos os conceitos jurídicos) no sentido de que
alguém (não importa aqui se juiz, legislador, administrador ou particular) sempre irá decidir qual o conteúdo da dignidade e
se houve, ou não, uma violação no caso concreto.405 Os exemplos da pena de morte, da tolerência das mutilações genitais
e da própria tortura em algumas ordens jurídicas – que aqui voltamos a referir – certamente dão conta de quão díspares
podem ser os resultados quanto a este ponto, inclusive no que diz com o reconhecimento da própria dignidade (ao menos
na acepção aqui sustentada) como um valor essencial para a ordem jurídica e social.

Outro problema – que, de resto, tem sido objeto de amplo debate – diz com a já lembrada e possível contraposição
dos valores dignidade e vida. Com efeito, pressuposta a existência de um direito à vida com dignidade e se tomando o
caso de um doente em fase terminal, vítima de sofrimentos atrozes e sem qualquer esperança de recuperação, sempre se
poderá indagar a respeito da legitimidade da prática da eutanásia ou do suicídio assistido, justificando-a com base no
argumento de que mais vale morrer com dignidade, ou então fazer prevalecer (mesmo contrariamente à vontade expressa
do doente ou mesmo em flagrante violação de sua dignidade) o direito (e, nesta quadra, também dever) à vida, ou mesmo,
na esteira de exemplo já referido, considerar que a dignidade engloba a necessidade de preservar e respeitar a vida
humana, por mais sofrimento que se esteja a causar com tal medida. Em verdade, em se admitindo uma prioridade da vida
(e não são poucos os que assim o sustentam),406 no âmbito de uma hierarquização axiológica, estar-se-á fatalmente dando
margem à eventual relativização e, neste passo, também admitindo (como decorrência lógica) uma ponderação da
dignidade, de tal sorte que desde logo (embora não apenas por este motivo) merece ser encarada com certa reserva a
assertiva de que a dignidade não se encontra sujeita, em hipótese alguma, a juízos de ponderação de interesses.407 No
mínimo, parece-nos que a realidade da vida (e da dignidade) oferece situações-limite, diante das quais dificilmente não se
haverá de pelo menos questionar determinados entendimentos.

Os exemplos colacionados, no nosso sentir, são pálida amostra da miríade de hipóteses nas quais nos deparamos com
a necessidade real de resolver conflitos (ou, pelo menos, tensões) estabelecidos quando se trata de proteger e resguardar
a igual dignidade de todos os seres humanos. É neste sentido que não podemos deixar de relembrar – na esteira de Alexy
– que até mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana (por força de sua própria condição principiológica) acaba por
sujeitar-se, em sendo contraposto à igual dignidade de terceiros, a uma necessária relativização,408 e isto não obstante se
deva admitir – no âmbito de uma hierarquização axiológica – sua prevalência no confronto com outros princípios e regras
constitucionais, mesmo em matéria de direitos fundamentais. Com efeito, não há como deixar de reconhecer –
acompanhando Kloepfer – que mesmo em se tendo a dignidade como o valor supremo do ordenamento jurídico, daí não
segue, por si só e necessariamente, o postulado de sua absoluta intangibilidade.409 Assim, também nas tensões verificadas
no relacionamento entre pessoas igualmente dignas, não se poderá dispensar – até mesmo em face da necessidade de
solucionar o caso concreto – um juízo de ponderação ou (o que parece mais correto) uma hierarquização, que, à
evidência, jamais poderá resultar – e esta a dimensão efetivamente absoluta da dignidade – no sacrifício da dignidade, na
condição de valor intrínseco e insubstituível de cada ser humano que, como tal, sempre deverá ser reconhecido e
protegido, sendo, portanto – e especificamente neste sentido – imponderável.410

Por outro lado, como já frisado em vários momentos, a dignidade da pessoa, no plano jurídico-normativo, encontra-se
assegurada simultaneamente por meio de princípios e regras, de tal sorte – e o exemplo da proibição da tortura e de todo
e qualquer tratamento desumano e degradante bem o demonstra – que se na condição de princípio é possível (e até
mesmo necessário) admitir a existência de alguma margem para a sua interpretação e aplicação (inclusive mediante uma
ponderação na relação com outros bens e interesses jusfundamentalmente protegidos), há também como admitir que na
condição de regra, atua como fundamento para a proibição de determinadas condutas, em relação às quais a ordem
jurídica não admite exceção. Mesmo assim, consoante já destacado, não haverá como evitar a formulação de um juízo de
valor (e, portanto, num certo sentido, uma ponderação) a respeito da existência, ou não, de uma violação da dignidade, por



mais que se venham a fixar diretrizes para tal tarefa, visto que também critérios abstrata e previamente estabelecidos
sempre serão o resultado de uma avaliação subjetiva e, neste sentido, de uma opção axiológica (hierarquização).

Justamente no que diz com a indispensável hierarquização (e/ou ponderação), poderá assumir algum destaque a
circunstância de que os direitos fundamentais não possuem, conforme já restou suficientemente frisado, o mesmo
conteúdo em dignidade, já que dela constituem exigências e concretizações em maior ou menor grau de intensidade, isto
sem falar na possibilidade de existirem direitos fundamentais sem um conteúdo aferível em dignidade. Da mesma forma,
muito embora a prática de atos indignos (vale dizer claramente, de violações da dignidade) não tenha o condão de
acarretar a perda da dignidade (que não ocorre nem mesmo voluntariamente, já que, ao menos em princípio,
irrenunciável), nos parece razoável admitir – rendendo-nos ao que inexoravelmente acaba ocorrendo na prática – que
qualquer pessoa, ao cometer uma ofensa à dignidade alheia, acaba por colocar, a si mesma, numa condição de
desigualdade na sua relação com os seus semelhantes, que, para além de serem igualmente dignos por serem pessoa, são
também – pelo menos para efeito do caso concreto em que se está a fazer a ponderação – dignos nas suas ações (e,
exatamente neste particular, diferentes).411

Assim, considerando que também o princípio isonômico (no sentido de tratar os desiguais de forma desigual) é, por
sua vez, corolário direto da dignidade, forçoso admitir – pena de restarem sem solução boa parte dos casos concretos –
que a própria dignidade individual acaba, ao menos de acordo com o que admite parte da doutrina constitucional
contemporânea, por admitir certa relativização, desde que justificada pela necessidade de proteção da dignidade de
terceiros, especialmente quando se trata de resguardar a dignidade de todos os integrantes de uma determinada
comunidade.412 Todavia, eventual relativização da dignidade na sua condição de princípio (de norma jurídica) não significa
– convém reiterá-lo para evitar incompreensões – que se esteja a transigir com a função da dignidade como regra
impeditiva de condutas que representam violações a aspectos nucleares do âmbito de proteção da dignidade ou mesmo
com a existência de regras impositivas de ações e omissões destinadas à salvaguarda e promoção da dignidade
(satisfação do mínimo existencial, por exemplo). Da mesma forma, a dignidade, naquilo que guarda relação com a
pretensão de respeito e consideração da pessoa na sua relação com o Estado e com outros indivíduos e no que traduz a
noção de aptidão da pessoa (de toda e qualquer pessoa) a ser sujeito de direitos e obrigações, não pode ser objeto de
supressão e desconsideração pelo Estado e pela sociedade.

Neste contexto, pelo menos não há como desconsiderar a argumentação de Winfried Brugger, ao sustentar que no
embate entre dignidade e dignidade, a tese de acordo com a qual a dignidade da pessoa humana constitui direito
fundamental de feições absolutas (no sentido de absolutamente infenso a qualquer relativização), além de revelar-se como
sendo de difícil compatibilização com o caráter não absoluto de todos os demais direitos fundamentais (e com os quais a
dignidade encontra-se umbilicalmente ligada), já que mesmo os direitos não sujeitos à reserva legal encontram-se expostos
aos assim denominados limites implícitos (aqui considerados como restrições não expressamente autorizadas pela
Constituição e impostas pela necessidade de compatibilização com outros direitos fundamentais ou bens
constitucionalmente assegurados pela Constituição),413 acabaria por esvaziar a proteção que se pretendeu imprimir à
própria dignidade.414 Para este mesmo autor, proteger de modo absoluto a igual dignidade de todas as pessoas apenas
será possível enquanto se estiver falando na dignidade como a capacidade (ou seja, a potencialidade) para a
autodeterminação, muito embora, no plano das relações interpessoais concretas, não haverá como evitar a necessidade de
se estabelecer limites ao livre desenvolvimento da personalidade, razão pela qual o Tribunal Federal Constitucional da
Alemanha, em regra, tem referido a dignidade da pessoa em conjunto com um direito fundamental específico, que, por sua
vez, sempre estará sujeito a algum tipo de restrição.415

É por esta razão que, por exemplo, se pode ter como imprescindível – ao menos enquanto não se vislumbrar
alternativa suficientemente eficaz e menos ofensiva à dignidade – a imposição até mesmo da pena de prisão em regime
fechado – e mesmo assim assegurar ao preso um mínimo em dignidade e direitos fundamentais, do que dá conta, ao
menos entre nós e na expressiva maioria dos Estados democráticos de Direito que mereçam ostentar este título, a
vedação das penas cruéis e desumanas, da tortura, da utilização de determinados meios de prova (tal como o detector de
mentiras, o assim chamado “soro da verdade”, a submissão compulsória a intervenções corporais, etc.),416 assim como as
garantias da individualização da pena, da progressão no cumprimento da pena de prisão, no direito de receber visitas, entre
outros tantos exemplos que aqui poderiam ser colacionados.

A despeito dos argumentos deduzidos em prol de uma possível relativização até mesmo da dignidade da pessoa
humana (como princípio jurídico e norma de direitos fundamentais), sem que, à evidência, se possa admitir o sacrifício da
dignidade, constata-se que a doutrina majoritária se opõe veementemente a qualquer tipo de restrição à dignidade pessoal,
de tal sorte que se chegou a afirmar que cada restrição à dignidade (ainda que fundada na preservação de direitos
fundamentais ou proteção da dignidade de terceiros) importa em sua violação e, portanto, encontra-se vedada pelo
ordenamento jurídico.417 Nesta linha de entendimento, nem mesmo o interesse comunitário poderá justificar ofensa à
dignidade individual, esta considerada como valor absoluto e insubstituível de cada ser humano.



Neste sentido, vale reproduzir expressivo pensamento de Castanheira Neves:
“A dimensão pessoal postula o valor da pessoa humana e exige o respeito incondicional de sua dignidade. Dignidade
da pessoa a considerar em si e por si, que o mesmo é dizer a respeitar para além e independentemente dos contextos
integrantes e das situações sociais em que ela concretamente se insira. Assim, se o homem é sempre membro de
uma comunidade, de um grupo, de uma classe, o que ele é em dignidade e valor não se reduz a esses modos de
existência comunitária ou social. Será por isso inválido, e inadmissível, o sacrifício desse seu valor e dignidade
pessoal a benefício simplesmente da comunidade, do grupo, da classe (grifo nosso). Por outras palavras, o
sujeito portador do valor absoluto não é a comunidade ou classe, mas o homem pessoal, embora existencial e
socialmente em comunidade e na classe. Pelo que o juízo que histórico-socialmente mereça uma determinada
comunidade, um certo grupo ou uma certa classe não poderá implicar um juízo idêntico sobre um dos membros
considerado pessoalmente – a sua dignidade e responsabilidade pessoais não se confundem com o mérito e o
demérito, o papel e a responsabilidade histórico-sociais da comunidade, do grupo ou classe de que se faça parte”.418

Tomando por referência tudo o que foi exposto no âmbito do tópico ora versado, pendem, contudo, algumas
indagações. Com efeito, cumpre relembrar que – a despeito da proposta conceitual formulada – já no que diz com o
conteúdo jurídico da noção de dignidade da pessoa humana inexiste completo consenso, dissídio este que se revela ainda
maior quando se trata de averiguar quais condutas (e em que medida) são, de fato, violadoras desta dignidade. Por mais
que se tenha a dignidade como bem jurídico absoluto, o que é absoluto (e nesta linha de raciocínio, até mesmo o que é a
própria dignidade) encontra-se de certa forma em aberto e, em certo sentido – como já demonstrado – irá depender da
vontade do intérprete e de uma construção de sentido cultural e socialmente vinculada. Assim, a partir do que se
considera como protegido em termos de dignidade pessoal e do que se possa ter (e vir a ter) como efetiva agressão, é que
se irá também viabilizar uma tomada de posição relativamente ao problema proposto. Em se admitindo – na esteira de
Alexy – que mesmo a dignidade comporta diversos níveis de realização e, portanto, uma certa graduação e relativização,
desde que não importe em sacrifício da dignidade, seria possível reconhecer também que a própria dignidade da pessoa,
como norma jurídica fundamental, possui um núcleo essencial e, portanto, apenas este (na hipótese de uma necessária
harmonização da dignidade de diversas pessoas), por via de consequência, será intangível.

Nesta linha de raciocínio, consideramos equivocada a crítica assacada contra Alexy, notadamente ao sustentar que a
dignidade, na condição de princípio, constitui-se (a exemplo das demais normas-princípio) em mandado de otimização,419

já que otimizada deve ser a eficácia e efetividade da(s) norma(s) jurídica(s) que reconhece(m) e protege(m) a dignidade,
não se tratando – ao menos não é o que parece entender Alexy – de afirmar que a dignidade implica uma máxima (ótima)
satisfação de todas as necessidades humanas, de tal sorte que, na sua dimensão prestacional, poderia a garantia jurídica
da dignidade vir a ser interpretada como um programa de segurança social amplo e irrestrito.420

Por sua vez, partindo-se de um conceito mais restrito de dignidade, no sentido de que apenas uma grave violação da
condição de pessoa e, nesta linha de pensamento, somente na hipótese de uma desconsideração inequívoca de seu valor
intrínseco como ser humano (em suma, sua condição de sujeito, e não objeto de direitos) restaria configurada uma efetiva
violação da dignidade, verificar-se-á também que todas as demais condutas ofensivas acabariam não sendo reconhecidas
como verdadeiras restrições à dignidade, mas sim, eventuais ofensas a outros direitos fundamentais específicos, estando
sujeitas ao regime jurídico que informa as restrições aos direitos fundamentais em geral. A prevalecer este entendimento,
restaria sempre vedada (tal como já anunciado) uma ofensa ao conteúdo em dignidade ou ao assim denominado núcleo
essencial dos direitos, que, de resto, não se confunde necessariamente com o primeiro.421

Neste contexto, impõe-se sempre a verificação, à luz do caso concreto, se, em verdade, não estamos diante de uma
restrição ao âmbito de proteção de uma norma de direito fundamental sem que esta esteja a configurar uma violação do
conteúdo em dignidade da pessoa humana do direito em causa. Reportando-nos aos exemplos já citados, poderemos então
argumentar que a imposição de uma pena de prisão em regime fechado (pelo menos inicial) embora constitua inequívoca
e grave restrição da liberdade pessoal, justificada pela necessidade de coibir e prevenir violações da dignidade e direitos
fundamentais de terceiros, não assume a condição de ofensa (esta sim intolerável) ao conteúdo em dignidade, que, de
resto, como já destacado alhures, deve ser (assim como ocorre com os direitos humanos e fundamentais em geral)
igualmente assegurada ao preso (ou qualquer pessoa), por mais indignos tenham sido os atos por este praticados.

Ainda no que diz com a proteção da dignidade, percebe-se a existência de consenso no sentido de que a
consideração e o respeito pela pessoa como tal (inclusive antes mesmo do nascimento e independentemente de suas
condições físicas ou mentais)422 constituem simultaneamente tarefa e limites intransponíveis para a ordem jurídica. Tanto
isto é correto que o princípio da dignidade da pessoa, apesar de não ter sido, diversamente da solução adotada pelos
mentores da Lei Fundamental da Alemanha,423 expressamente agasalhado no elenco das assim denominadas “cláusulas
pétreas” da nossa Constituição (art. 60, § 4º), seguramente ostenta – a exemplo do que tem sido reconhecido na
Espanha424 – a condição de limite implícito ao poder de reforma constitucional, já que se constitui (e acreditamos ter



repisado suficientemente este ponto) juntamente com a vida (e o direito à vida) no valor e na norma jurídica de maior
relevo na arquitetura constitucional pátria, integrante, pois, da essência (identidade) da Constituição formal e material,425

ou daquilo que Rawls designou de “elementos constitucionais essenciais”.426

Todavia, há que ter em conta que da condição de limite material (implícito) ao poder de reforma constitucional não
decorre, por si só, uma absoluta intangibilidade do bem protegido, já que pela sistemática adotada pelo Constituinte pátrio
apenas são vedadas emendas (ou propostas de emendas) que resultem numa abolição efetiva ou tendencial das assim
denominadas “cláusulas pétreas”, proteção esta que se aplica igualmente aos limites implícitos.427 Tal entendimento, em
verdade, harmoniza com a concepção principiológica da dignidade da pessoa, que, na sua condição de norma (princípio),
tolera certa relativização, respeitado, todavia, sempre também o núcleo essencial em dignidade, este sim dotado do
atributo da intangibilidade, sem prejuizo da existência de regras assegurando dimensões da dignidade.

Seja qual for a via escolhida, verifica-se que as concepções sumariamente expostas convergem no sentido de admitir
que a dignidade da pessoa humana (para além de sua dimensão jurídico-normativa) constitui o reduto intangível – pelo
menos para a ordem jurídica que a consagra e busca proteger – de cada (e de todos) indivíduo e, nesta perspectiva, a
última fronteira contra qualquer ingerência externa que se pretenda legítima. Em outras palavras, mesmo que não se
possa desconsiderar a existência de violações concretas e reiteradas à dignidade pessoal, estas ofensas, em virtude da
positivação da dignidade na condição de princípio jurídico-constitucional fundamental, não poderão encontrar qualquer tipo
de respaldo na ordem jurídica que, pelo contrário, impõe ao Estado e particulares um dever de respeito, proteção e
promoção da dignidade de todas as pessoas.

Assim, ainda que se possa reconhecer a possibilidade de alguma relativização da dignidade pessoal e, nesta linha, até
mesmo de eventuais restrições, não há como transigir no que diz com a preservação de um elemento nuclear intangível da
dignidade, que justamente – e aqui poder-se-á adotar a conhecida fórmula de inspiração kantiana – consiste na vedação
de qualquer conduta que importe em coisificação e instrumentalização do ser humano (que é fim, e não meio). Da mesma
forma, vale lembrar que com isto não se está a sustentar a inviabilidade de impor certas restrições aos direitos
fundamentais, ainda que diretamente fundadas na proteção da dignidade da pessoa humana, desde que, à evidência, reste
intacto o núcleo em dignidade destes direitos.

Convém lembrar, nesta quadra da exposição, que, de modo geral, as teorias que pregam o caráter absoluto da
dignidade, considerando-na imune a qualquer restrição, justamente partem de uma já lembrada concepção minimalista ou
restritiva da dignidade, reconhecendo que apenas esta se revela compatível com a sua condição de “cláusula pétrea”
(limite material ao poder de reforma constitucional), assim como com a garantia do núcleo essencial e a necessária
restringibilidade (para além deste núcleo) dos demais direitos fundamentais, de tal sorte que apenas uma esfera nuclear da
existência humana seria objeto da proteção absoluta do ordenamento jurídico.428 De outra parte, não há como
desconsiderar o argumento de que uma exegese extensiva do conteúdo da garantia da dignidade da pessoa humana
poderá colocar em risco a função dos demais direitos fundamentais, que, neste passo, restariam esvaziados, assim como
no mínimo comprometida e fragilizada resultaria a própria dignidade.429

O que nos parece deva ficar consignado é que não se deve confundir a necessidade de harmonizar, no caso
concreto, a dignidade na sua condição de norma-princípio (que, por definição, admite vários níveis de realização) com
outros princípios e direitos fundamentais,430 de tal sorte que se poderá tolerar alguma relativização, com a necessidade de
respeitar, proteger e promover a igual dignidade de todas as pessoas, não olvidando que, antes mesmo de ser norma
jurídica, a dignidade é, acima de tudo, a qualidade intrínseca do ser humano e que o torna merecedor ou, pelo menos,
titular de uma pretensão de respeito e proteção.

A partir de todo o exposto, constata-se que – no concernente à eventual relativização da dignidade por força de sua
dimensão necessariamente relacional e intersubjetiva – cumpre distinguir o princípio jurídico-fundamental (a dignidade na
condição de norma) da dignidade da pessoa propriamente dita, isto é, com o valor intrínseco de cada pessoa, objeto de
reconhecimento e proteção pela ordem jurídica. Que cada ser humano é, em virtude de sua dignidade, merecedor de igual
respeito e consideração no que diz com a sua condição de pessoa, e que tal dignidade não poderá ser violada ou
sacrificada nem mesmo para preservar a dignidade de terceiros, não afasta, portanto – e convém repisar este aspecto –
uma certa relativização ao nível jurídico-normativo. Tal relatividade – e pelo menos esta não nos parece seja contornável
– já decorre da necessidade de se averiguar, em cada caso concreto, a existência, ou não, de uma ofensa à dignidade,
bem como a de definir qual o âmbito de proteção da norma que a consagra, não se podendo olvidar que, em última análise,
irá depender dos órgãos competentes a decisão sobre tal matéria.431 Assim e retomando também este ponto, não há
como desconsiderar não ser incomum que tenhamos situações similares nas quais, em razão de uma diversa compreensão
do conceito de dignidade, acabou-se chegando a resultados distintos,432 tudo a apontar para uma necessária tolerância
multicultural também nesta seara.433 É preciso retomar aqui a noção de que a dignidade, sendo um conceito
necessariamente aberto, relacional e comunicativo e, para além disso, histórico-cultural, não pode servir como justificação



para uma espécie de fundamentalismo (ou tirania)434 da dignidade,435 já que, como bem lembra Jônatas Machado, “o
conceito de dignidade humana apresenta-se desvinculado de qualquer concepção mundividencial fechada e heterónoma
acerca do sentido existencial e ético da vida, não podendo servir para a imposição constitucional de qualquer absolutismo
valorativo” (grifos do autor).436

Para além dos aspectos já referidos, convém não esquecer a dupla dimensão negativa e positiva da dignidade da
pessoa. Assim, se na sua condição de direito de defesa não se deverá jamais aceitar uma violação da dignidade pessoal
(ou, pelo menos, de seus elementos nucleares), mesmo em função de outra dignidade, pelo prisma positivo (ou
prestacional) verifica-se que não há como deixar de admitir – inclusive em se cuidando de direitos subjetivos a prestações
– a existência de uma larga margem de liberdade por parte dos órgãos estatais a quem incumbe a missão, para além de
respeitar (no sentido de não violar), de proteger a dignidade de todas as pessoas, bem como de promover e efetivar
condições de vida dignas para todos. Para ilustrar a assertiva, resulta evidente que irá depender das circunstâncias
concretas de cada ordem jurídica e social qual o nível de proteção ou de prestações materiais e normativas indispensável
para que a dignidade pessoal não venha a restar comprometida, o que igualmente aponta para uma inevitável relatividade
da dignidade, ao menos na sua condição jurídico-normativa, designadamente em algumas de suas manifestações.

Acima de tudo, o que se pode afirmar com alguma margem de certeza, renunciando a uma opção fechada em prol de
uma ou outra concepção referida neste contexto, é que a busca de uma proteção eficaz da dignidade da pessoa (de todas
as pessoas) de longe ainda não encontrou uma resposta suficientemente satisfatória para todos e se constitui em
permanente desafio para aqueles que, com alguma seriedade e reflexão, se ocuparem do tema.
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tem a prerrogativa de decidir sobre a matéria, mesmo em se tratando de ordens jurídicas de um Estado Democrático de Direito, bastando apontar para a
alternativa adotada nos EUA, onde aviões chegaram a ser abatidos com passageiros e tripulação inocentes a bordo. Discussão similar ocorreu entre nós,
embora voltada especialmente ao combate do narcotráfico, havendo, em tese, possibilidade de a força aérea abater aeronave tripulada por suspeitos de
tráfico e contrabando, ou seja, sequer se está a falar de uma ameaça real e imediata da vida de civis inocentes, sem que, por evidente, se esteja a
desconsiderar o mal causado especialmente pelo tráfico.

404Sobre a dignidade da pessoa humana como “Tabu” v., por todos, R. Poscher, “Die Würde des Menschen ist Unantastbar”, JZ 2004, p. 756 e ss.

405Neste sentido, v. também A. R. Tavares, Princípio da consubstancialidade parcial…, p. 230 e ss.

406Sustentando uma priorização do direito à vida e afirmando ser esta o valor (bem jurídico) mais relevante, vale lembrar a lição de M. Kloepfer,
Grundrechtstatbestand und Grundrechtsschranken…, p. 412, consignando que a dignidade é reconhecida e objeto de proteção onde há vida humana e esta,
por sua vez, tem sido considerada a base vital da própria dignidade, argumentando que o direito à vida não pode ser mais limitável que um direito
fundamental que tenha a vida (e todos, inclusive a dignidade e os direitos a ela inerentes, a têm) como pressuposto. Tal concepção, que mesmo na
Alemanha – onde esbarra no entendimento contrário da maioria doutrinária e jurisprudencial – não se encontra imune a controvérsias, também entre nós
merece ser objeto de questionamento, inclusive – embora não exclusivamente – considerando a posição e função expressamente outorgada pelo
Constituinte de 1988 à dignidade da pessoa como princípio fundamental (e fundamento) do nosso Estado democrático de Direito. Afirmando a primazia do
direito à vida, considerando-o “valor central e superior da Constituição”, v. também – no direito lusitano – a contribuição de P. Otero, Personalidade e
Identidade Pessoal e Genética do Ser Humano, p. 35 e ss., destacando, ainda, ser a “inviolabilidade da vida humana, principal expressão do respeito pela
dignidade do ser humano.” De qualquer modo, é de questionar-se, em face da inequívoca relação (íntima e aparentemente indissociável) entre a vida e a
dignidade da pessoa, a própria possibilidade ou, pelo menos, a conveniência, de se estabelecer, em abstrato e previamente, uma hierarquia axiológica entre
os valores (e bens jurídicos) vida e dignidade, temática que, pelas suas implicações, não temos a pretensão de aqui aprofundar. Aliás, tal entendimento foi
objeto de manifestação do mesmo M. Kloepfer, Leben und Würde des Menschen, in: Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, p. 77 e ss.,
sustentando, além da intrínseca vinculação entre vida e dignidade, ambos formando uma unidade indissolúvel, a impossibilidade de se afirmar uma prioridade
a priori da dignidade (v. especialmente p. 78-79).

407A respeito da inviabilidade de sujeitar-se a dignidade da pessoa humana à ponderação de interesses, v. a contribuição, entre nós, de D. Sarmento, A
Ponderação de Interesses na Constituição, p. 73 e ss., sustentando, na esteira do que já havia proposto F. Ferreira dos Santos, Princípio Constitucional da
Dignidade da Pessoa Humana, p. 94-96, que a dignidade, na condição de valor maior do ordenamento jurídico, atua como principal critério substantivo na
ponderação de interesses constitucionais, mas não poderá jamais ser objeto de ponderação, no sentido de se admitir sua violação ou relativização em face de
outros valores constitucionais.

408Consoante já restou consignado, para Alexy, Teoria de los Derechos Fundamentales, p. 108-9, também o princípio da dignidade da pessoa (justamente
na sua condição de princípio) admite uma realização em diversos graus. Entre nós, recentemente, e entre outros, v. também M. N. Camargo, “O Conteúdo
Jurídico da Dignidade da Pessoa Humana”, in: Leituras Complementares de Constitucional, p. 128 e ss.

409Cf. M. Kloepfer, Grundrechtstatbestand und Grundrechtsschranken…, p. 411, sustentando – neste contexto – que mesmo tida como valor (bem
jurídico) maior, tal por si só não significa que a dignidade deva em todo e qualquer caso prevalecer em face dos outros bens fundamentais, mas sim, que a ela
deve ser reconhecida uma posição privilegiada no âmbito do estabelecimento de uma harmonização com os demais princípios e direitos fundamentais,
antecipando, de tal sorte e em parte, o pensamento posteriormente retomado e desenvolvido por Alexy.

410Tal entendimento acaba, de certo modo, por aproximar-se de uma concepção minimalista da dignidade ou mesmo indiciando a possibilidade de cogitar-
se da existência de um núcleo essencial também do princípio (e direitos fundamentais dele decorrentes) da dignidade da pessoa humana, aspecto que
voltaremos a abordar.

411Neste passo, W. Brugger, Menschenwürde…, p. 35, indaga se efetivamente se pode falar em igual respeito e consideração, por força do princípio da
dignidade da pessoa humana, às pessoas que, nos seus atos, se portam de modo indigno, em relação aos demais que se portam com respeito em face de seus
semelhantes. Considerando tal aspecto, não é à toa que se tenha traçado uma distinção entre a dignidade fundamental (esta absoluta) e a dignidade “atuada”,
isto é, manifestada pelos atos concretos das pessoas (estes sujeitos a limites). Neste sentido, v. B. Maurer, Note sur le respect de la dignité humaine …, p.
211-211.

412A favor de restrições recíprocas com o escopo de salvaguardar a dignidade de uma outra pessoa, v. C. Starck, in: Bonner Grundgesetz, p. 52 (“apenas na
medida em que a proteção da dignidade encontra-se em face da proteção da dignidade, uma ponderação, eventualmente também uma restrição, encontra-se
constitucionalmente justificada”). Entre nós, arrimado nas lições de Alexy, v. E. Pereira de Farias, Colisão de Direitos, p. 53, admite uma relativização da
dignidade da pessoa em função de seu cunho principiológico.

413A respeito das restriçãos a direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela Constituição, v., dentre tantos e por todos, especialmente a
recente e paradigmática obra de J.R. Novais, As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela Constituição, Coimbra: Coimbra
Editora, 2003.

414Cf. W. Brugger, Menschenwürde, Menschenrechte, Grundrechte, p. 22 e ss., advogando, em suma, que a dignidade da pessoa, na sua condição de norma
constitucional, deve assumir o caráter de mais importante princípio fundamental, mas não de direito fundamental absoluto.

415CF. W. Brugger , Menschenwürde…, p. 36. Brugger também argumenta que, no caso de a compreensão da dignidade restar limitada à capacidade para a
autodeterminação de todos os seres humanos, em princípio nada haveria a opor em relação a um direito fundamental absoluto (ilimitado), muito embora,
neste caso, o caráter absoluto do direito fundamental acabaria por resultar na ausência de realização prática: “a garantia da dignidade da pessoa humana seria
reduzida à referência descritiva de que a humanidade em cada pessoa poderia, quando de seu desenvolvimento concreto, ser limitada pelo Estado e pelos



particulares, mas não retirada e, neste sentido, afetada. Assim, o preso político sempre poderia resignar-se, com dignidade, à sua prisão, assim como o
doente terminal poderia morrer com dignidade.”

416Embora, quanto a estes exemplos (e outros que aqui poderiam ser colacionados) deva reconhecer-se a ausência de consenso a respeito destas medidas e
de sua legitimidade constitucional, temática que igualmente deixaremos de adentrar considerando os limites e a proposta deste ensaio, isto além de se
cosiderar a utilização de alguns destes meios (ou de outros potencialmente ofensivos à dignidade) em diversos países.

417Cf., por todos, Pieroth-Schlink, Grundrechte – Staatsrecht II, p. 95. No direito brasileiro, v. especialmente F. Ferreira dos Santos, Princípio
Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, p. 94-96, e, mais recentemente, D. Sarmento, A Ponderação de Interesses na Constituição, p. 76.

418Apud J. Miranda, Manual …, vol. IV, p. 190-91.

419Cf., por exemplo, T. Geddert-Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff, p. 128-29.

420Neste sentido, a ponderação crítica de C. Starck, in: Bonner Grundgesetz, p. 42.

421Aqui impõe-se uma breve referência à discussão em torno da circunstância de que a dignidade encontra-se mais eficientemente protegida por uma
concepção restrita ou ampla de seu âmbito de proteção (conteúdo). A respeito deste ponto, v., entre outros, W. Höfling, in: M. Sachs (Org.), Grundgesetz
Kommentar, p. 103 e ss.

422Muito embora não se vá aqui adentrar a já referida e aguda discussão que ainda se trava em torno do início da vida e do próprio marco inicial para
efeitos de reconhecimento de uma proteção da dignidade da pessoa humana, que, de resto, tem assumido crucial relevância no que diz com a problemática
das manipulações genéticas, técnicas de reprodução artificial, do aborto (e, neste plano, cuida-se já de problema “clássico”), bem como no concernente à
eutanásia e suicídio assistido.

423De acordo com o disposto no art. 79, inc. III, da Lei Fundamental da Alemanha, a dignidade da pessoa humana (e, portanto, também o conteúdo em
dignidade dos direitos fundamentais) constitui limitação material expressa ao poder de reforma constitucional.

424Neste sentido, v., por todos, a lição de M. A. Alegre Martínez, La dignidad de la persona…, especialmente p. 70 e ss. Vale consignar que também em
Portugal não há previsão expressa no sentido de que o princípio da dignidade da pessoa seja limite material implícito (v. art. 288 da Constituição da
República portuguesa).

425Cf. já havíamos anunciado no nosso A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 412 e ss. No mesmo sentido, v., por último, M. N. Camargo, “O
Conteúdo Jurídico da Dignidade da Pessoa Humana”, in: Leituras Complementares de Constitucional. p. 120.

426Cd. J. Rawls, O Liberalismo Político, p. 277 e ss., embora não expressamente mencionando a dignidade da pessoa.

427Sobre a problemática dos limites à reforma constitucional e, de modo especial, sobre o alcance da proteção por meio dos limites materiais, remetemos
ao nosso A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 412 e ss.

428Cf. W. Höfling, in: M. Sachs (Org.), Grundgesetz, p. 106. Na mesma linha, advogando uma irrestringibilidade da dignidade da pessoa, mas alertando para
o fato de que tal condição se encontra vinculada a uma exegese restritiva da dignidade, v. também H.D. Jarass, Garantie der Menschenwürde, in: Jarass-
Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, p. 40-41. T. Gedert-Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff, p. 83 e ss., lembra,
igualmente no âmbito de uma concepção minimalista, que uma interpretação extensiva da garantia (absoluta) da dignidade já não se revela compatível com
a sua estrutura normativa peculiar, que não pode ser equiparada aos demais direitos fundamentais.

429Neste sentido, a lembrança de C. Starck, in: Das Bonner Grundgesetz, p. 42, advogando que a garantia jurídico-constitucional da dignidade da pessoa
protege apenas o núcleo da condição de pessoa do ser humano. Entre nós, v., por último e em sentido próximo, V. A. da Silva, Direitos Fundamentais…, p.
191 e ss.

430A título ilustrativo, cumpre registrar que a referência ao caráter relativo da dignidade, a despeito de ostentar a condição de princípio fundamental, já foi
até mesmo reconhecida no plano jurisprudencial, como demonstra, entre nós, o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, na Apelação-Crime nº 70007613649, relatado pelo Desembargador Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, onde restou consignado que “O
princípio da dignidade da pessoa humana, embora constitua um dos princípios fundamentais de nossa Constituição Federal, não ostenta caráter absoluto,
encontrando relativização nas demais normas constitucionais, dentre as quais o princípio do devido processo legal, em cujo âmbito se insere o
reconhecimento pessoal”. A despeito da afirmação contida no aresto colacionado, concernente ao cunho relativo do princípio da dignidade da pessoa
humana, também é de ser destacado que com isso não estamos necessariamente a concordar (e nem seria o caso de aqui desenvolver o ponto) com a
fundamentação subjacente ao caso concreto, onde estava em causa a alegação da nulidade do processo em razão da retirada dos réus da sala de audiências,
bem como a imputação de que teria havido uma ofensa à dignidade dos réus pelo modo como foram chamados para serem reconhecidos em audiência (o
Magistrado teria estalado os dedos e utilizado a expressão “vai”), já que neste caso, para além da necessária prova do fato em si, já seria pelo menos
questionável a própria existência de uma efetiva violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, tornando supérflua a sua “relativização” em face de
outro princípio constitucional, no caso, o do devido processo legal. Aliás, igualmente carente de maior digressão a incidência, na espécie, do princípio-
garantia do devido processo legal, pelas circunstâncias do caso concreto referidas no Acórdão. De qualquer modo, cuida-se de um exemplo expressivo no que
diz com a negação – de resto excepcionalíssima na jurisprudência – do caráter absoluto do princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual
consideramos plenamente justificada a referência ora efetuada à decisão, que, para além disso – como já destacado em exemplos anteriores – bem
demonstra o quanto se pode divergir em relação às aplicações concretas não só, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana.

431Vale registrar aqui a oportuna lembrança de B. Maurer, Notes sur le respect de la dignité humaine…, p. 187, no sentido de que definir a dignidade é, de
certo modo, lhe impor limites.

432Neste contexto, para ilustrar a afirmação, colacionamos exemplo extraído da jurisprudência estrangeira. Cuida-se de uma das muitas decisões
envolvendo conflito entre a liberdade de comunicação e expressão (por intermédio da veiculação de publicidade para fins comerciais) e a dignidade da
pessoa humana envolvendo a multinacional Benetton, onde Tribunais de diferentes países, em circunstâncias similares, divergiram no concernente à
ocorrência de uma violação da dignidade. No caso, cuidava-se de uma reclamação constitucional (Verfassungsbeschwerde) impetrada perante o Tribunal
Constitucional Federal da Alemanha pela empresa Benetton, que alegava ter havido, por parte da Instância inferior (na hipótese, o Superior Tribunal
Federal=Bundesgerichtshof) uma violação da liberdade de comunicação e expressão ao reconhecer a ilegalidade, no âmbito das normas sobre a concorrência
desleal (por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que, entre outros argumentos colacionados, a propaganda estaria coisificando a dor e as
necessidades dos portadores do HIV, utilizando tal imagem para fins comerciais, a despeito de eventual intenção de influir positivamente sobre a opinião
pública) de publicidade ostentava a fotografia de uma pessoa nua, sobre a qual estava aposto um carimbo com a inscrição “HIV Positivo”, determinando, tal
como requerido pela demandante na ação originária, a sustação da veiculação da propaganda. O Tribunal Federal Constitucional (v. BVerfGE vol. 107, p.
275 e ss.), em decisão proferida no dia 11.03.2003, acolheu a reclamação constitucional e cassou a decisão desfavorável à reclamante, por entender, em
síntese, que restou configurada uma restrição desproporcional da liberdade de comunicação e expressão, já que, a despeito de a dignidade da pessoa humana
representar, de fato, um limite intransponível também para a liberdade de expressão, este limite, no caso concreto, não teria sido transposto e que tal tipo
de publicidade, se moralmente reprovável, não poderia ser juridicamente vedada. Após reiterar sua posição em prol da “imponderabilidade da dignidade com
outros direitos fundamentais”, o Tribunal Constitucional Federal argumentou que a utilização de imagem retratando a dor e sofrimento alheio não resta
impedida somente por estar vinculada a propósito comercial, nem mesmo – necessariamente – pelo fato de se estar a proteger supostos interesses da
coletividade em não ser perturbada e ofendida por tal tipo de mensagem. Por sua vez, tratando exatamente do mesmo tipo de publicidade, veiculada pela
mesma empresa, na França, os Tribunais consideraram, ainda que mediante argumentação diferenciada nas diversas instâncias, que houve uma utilização



abusiva da liberdade de expressão e comunicação por parte da empresa, que resultou em violação descabida da intimidade e da dignidade da pessoa humana
(neste sentido, v. o relato, mediante referência às decisões, de B. Edelman, “La dignité de la personne humaine, un concept nouveau”, p. 32-3).

433Justamente uma concepção mais restrita da dignidade, centrada da noção de um reconhecimento e proteção de uma esfera nuclear da personalidade
humana, pelo menos vedando todo e qualquer tipo de tratamento desumano e degradante, poderia servir de referencial mínimo para um padrão universal em
termos de proteção da dignidade, para além dos particularismos culturais. Também aqui cuida-se de temática que desafia uma análise mais aprofundada e
refletida do que a viabilizada no presente estudo, mas que deve ser cada vez mais objeto de consideração e desenvolvimento. Especificamente versando
sobre a tolerância e suas várias formas de manifestação, v., dentre outros, o notável contributo de M. Walzer, Da Tolerância, São Paulo: Martins Fontes,
1999, destacando-se aqui o fato de que o autor (a despeito de analisar o fenômeno da tolerância de uma outra perspectiva) lembra que os direitos humanos
básicos (e, por conseguinte, necessariamente a dignidade) servem justamente de limite para um relativismo cultural (ob. cit., p. 8-9).

434Fazendo expressa referência a uma “Tirania da Dignidade” (Tyrannei der Würde), embora em outro contexto e desenvolvendo também outros aspectos,
v. os já lembrados Ulfried Neumann, “Die Tyrannei der Würde”, in: ARSP 84 (1998), p. 153 e ss., Günter Frankenberg, Autorität und Integration, p. 270 e
ss.

435Neste sentido, já a advertência de Chaim Perelman, Ética e Direito, p. 403: “ante as divergências sobre a própria idéia de pessoa humana e sobre as
obrigações impostas pelo respeito à sua dignidade, é não somente utópico, mas mesmo perigoso, crer que existe uma verdade nessa questão, pois essa tese
autorizaria os detentores do poder a impor suas visões e a suprimir toda opinião contrária, que supostamente expressa um erro intolerável”.

436Cf. J.E.M. Machado, Liberdade de Expressão, p. 358.



6. Considerações finais
À guisa de encerramento, fica o registro de que renunciamos à pretensão de fechar este breve ensaio com um

elenco de conclusões a respeito das questões versadas. A despeito da proposta conceitual formulada, reconhecemos a
dificuldade (que acreditamos não seja exclusivamente nossa) de obter uma definição consensual, precisa e, acima de tudo,
universalmente válida do que seja, afinal de contas, a dignidade da pessoa humana, a não ser a circunstância – ainda
assim resultado de uma opção racional – de que se cuida da própria condição humana (e, portanto, do valor próprio
reconhecido (atribuído) às pessoas no âmbito das suas relações intersubjetivas) do ser humano e que desta condição e de
seu reconhecimento e proteção pela ordem jurídico-constitucional decorre um complexo de posições jurídicas
fundamentais.

Apesar disso (e, em parte, por isso mesmo), vale reafirmar que os diversos desdobramentos concretos da dignidade
da pessoa humana na sua dimensão jurídico-normativa, por si só evidenciam o quanto não se pode aceitar a afirmação
genérica de que o conceito de dignidade da pessoa é algo como um cânone perdido e vazio, que se presta a todo e
qualquer tipo de abusos e interpretações equivocadas,437 já que estamos convictos de que – e esperamos que pelo menos
em algum momento isso tenha sido demonstrado – de que também e acima de tudo em matéria de dignidade da pessoa
humana não se deve e nem se pode legitimamente dizer e aceitar qualquer coisa, pois mesmo que se venha a oscilar entre
uma hermenêutica pautada pela melhor resposta possível ou única resposta correta, qualquer uma das alternativas,
consoante, de resto, já sinalado, repudia um voluntarismo hermenêutico arbitrário e, portanto, também constitucionalmente
ilegítimo. De outra parte, o fato de a dignidade da pessoa humana constituir um conceito dinâmico e sempre passível (e
mesmo também carente) de concretização, bem como a circunstância de que a própria discussão em torno de seu sentido
teórico e prático (por si só já um indicativo de sua abertura ao plural!) revelam o quanto a dignidade cumpre sua função
de referencial vinculante para o processo decisório no meio social.438

Da mesma forma, os demais pontos discutidos, arbitrariamente selecionados, em maior ou menor grau, igualmente
foram abordados com o singelo intuito de lançar alguns questionamentos a respeito de apenas uma parcela dos tantos e
polêmicos aspectos de tão fascinante tema. Caso tenhamos, com as digressões efetuadas ao longo do presente trabalho,
logrado contribuir para a consecução desta meta, pelo menos no sentido de chamar a atenção para as possibilidades e
dificuldades que o trato – na teoria e na praxis – com a dignidade da pessoa encerra, já poderemos nos dar por
satisfeitos, ainda que cientes das limitações deste estudo.

Cuidando-se a dignidade – e aqui tomamos emprestadas as expressivas palavras de Cármen Lúcia Antunes Rocha –
do que se poderia denominar de “coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa humana”,439 é imprescindível que se
outorgue ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, em todas as suas manifestações e aplicações, a
máxima eficácia e efetividade possível, em suma, que se guarde e proteja com todo o zelo e carinho este coração de toda
sorte de moléstias e agressões, evitando ao máximo o recurso a cirurgias invasivas440 e, quando estas se fizerem
inadiáveis, que tenham por escopo viabilizar que este coração (ético-jurídico) efetivamente esteja (ou, pelo menos, que
venha a estar) a bater para todas as pessoas com a mesma intensidade.

Com efeito, quando já se está até mesmo a falar da existência de um homo globalizatus, considerando a cada vez
maior facilidade de acesso às comunicações e informações, bem como a capacidade de consumo de parte da população
mundial,441 urge que, na mesma medida, se possa também vir a falar, na esteira do que tem lecionado Paulo Bonavides,
numa correspondente globalização da dignidade e dos direitos fundamentais,442 sem a qual, em verdade, o que teremos
cada vez mais é a existência de alguns “homens globalizantes” e uma multidão de “homens globalizados”, sinalizadora –
tal como já referido – de uma lamentável, mas cada vez menos contornável e controlável, transformação de muitos
Estados democráticos de Direito em verdadeiros “estados neocoloniais”.443 Para além disso, não se poderá olvidar –
também nesta perspectiva – que a dignidade da pessoa humana (assim como os direitos fundamentais que lhe são
inerentes) aponta – de acordo com a lapidar lição de Gomes Canotilho – para a ideia de uma comunidade constitucional
(republicana) inclusiva, necessariamente pautada pelo multiculturalismo mundividencial, religioso ou filosófico e, portanto,
contrária a qualquer tipo de “fixismo” nesta seara,444 e, para além disso, incompatível com uma visão reducionista e até
mesmo “paroquial” da dignidade.445 Nesta mesma perspectiva, Luís Roberto Barroso aponta os critérios da laicidade, da
neutralidade político-ideológica e da aptidão para a universalização como referenciais indispensáveis para uma adequada
compreensão da dignidade da pessoa humana, de modo a assegurar seu caráter inclusivo e sua capacidade de diálogo
com um ambiente multicultural.446 Em síntese, a dignidade da pessoa humana não deve (como infelizmente não raras
vezes tem sido o caso) atuar como justificativa para uma postura extremista, fundada em uma retórica sedutora e
aparentemente servidora da causa dos direitos fundamentais. Pelo contrário, dignidade da pessoa humana e direitos
fundamentais devem ser compreendidos e aplicados também como autênticas “cláusulas de barreira ao
fundamentalismo”,447 além de permanente obstáculo a qualquer postura intolerante e arbitrária que resulte em violação da



pessoa humana.
Nesta mesma perspectiva, a efetiva possibilidade de uma humanização e civilização da globalização econômica, tal

como advoga Friedrich Müller,448 com a consequente neutralização ou pelo menos redução dos seus efeitos negativos e
muitas vezes causadores de violações da dignidade da pessoa humana, encontra um forte sustentáculo da ideia de uma
globalização jurídica a partir do referencial da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais que lhe são
inerentes. Com efeito, justamente em função da sua condição (também) principiológica e de sua consequente abertura à
complexidade e ao pluralismo, a dignidade da pessoa humana permite a substituição de padrões normativos absolutos e
estritos por referenciais normativos flexíveis e compatíveis com a salvaguarda da identidade na diferença, numa
ambiência comunicativa e relacional.449

Por derradeiro, parafraseando, desta feita em outro contexto, a famosa e multicitada assertiva de Dworkin de que o
governo que não toma a sério os direitos não leva a sério o Direito,450 podemos afirmar que a ordem comunitária (poder
público, instituições sociais e particulares), bem como a ordem jurídica que não toma a sério a dignidade da pessoa (como
qualidade atribuída e reconhecida ao ser humano e, para além disso, como valor e princípio jurídico-constitucional
fundamental) não trata com seriedade os direitos fundamentais e, acima de tudo, não leva a sério a própria humanidade
que habita em cada uma e em todas as pessoas e que as faz merecedoras de respeito e consideração recíprocos.

Nesta quadra, importa retomar e enfatizar a noção de que a capacidade de o conceito e referencial normativo
(político, moral e jurídico) da dignidade da pessoa humana cumprir sua função no contexto da já mencionada globalização
jurídica depende acima de tudo do grau de comprometimento com a dignidade de cada uma e de todas as pessoas por
parte do Estado, da comunidade e dos indivíduos, estando, portanto, vinculado também aos níveis vigentes do que se tem
designado de um “patriotismo constitucional”. Assim, se é certo que a pretensão universalista da dignidade está
diretamente relacionada à sua secularização e sua abertura ao pluralismo, também parece correto vislumbrar que a
expansão do discurso da dignidade guarda relação com uma espécie de caráter religioso da própria noção de dignidade da
pessoa humana, no sentido de uma crença (sempre também um ato de fé!) na condição humana e no valor reconhecido a
cada pessoa, razão pela qual já se tem até mesmo falado num tipo de “religião civil”.451 Que a “religião” da dignidade –
quando observado o seu caráter secular e plural – não necessariamente resulta em um fundamentalismo religioso, político
e moral, mas serve justamente de freio a toda sorte de extremismo, pensamos já ter sido suficientemente explicitado ao
longo da presente obra.

Notas do capítulo 6
437Neste sentido, entre outros, v. D. Beyleveld e R. Brownsword, “Human Dignity, Human Rights, and Human Genetics”, in: The Modern Law Review vol.
61 (1998), p. 662.

438Cf. sustenta J. Reiter, “Menschenwürde als Massstab”, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 2004, p. 12-13.

439Cf. C.L. Antunes Rocha, O princípio da dignidade da pessoa…, p. 32.

440Aqui valemo-nos da figura utilizada por J. Freitas, Tendências Atuais e Perspectivas da Hermenêutica Constitucional, in: AJURIS nº 76 (1999), p. 404,
aplicando-a, todavia, à Constituição na condição de coração jurídico-institucional de um Estado.

441Cf. o sugestivo título de capítulo da obra de E. Hobsbawm, O novo século – entrevista a Antonio Polito, p. 126 e ss.

442Sobre a globalização dos direitos fundamentais, como veículo para a afirmação da universalização do reconhecimento da dignidade da pessoa humana e
dos direitos fundamentais, no sentido de que estes passem, efetivamente, a integrar uma espécie de patrimônio comum da humanidade, v. a magistral lição
de P. Bonavides, Curso de Direito Constitucional, p. 524 e ss.

443V. nota 199, p. 110.

444Cf. J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., p. 225-6, desenvolvendo a ideia da dignidade da pessoa humana
como núcleo essencial da república.

445Neste sentido, v. a exortação de L. Henkin, “Dignity and Constitutional Rights”, in: M.J.Meyer e W.A . Parent (Ed), The Constitution of Rights, p.
226-28, que, à luz da evolução da concepção de dignidade da pessoa humana na doutrina e jurisprudência dos EUA – onde, de resto, a dignidade não foi
objeto de expresso reconhecimento – salienta que a noção de dignidade não pode ser construída de modo isolacionista e reacionário, devendo, pelo
contrário, observar as exigências do moderno Estado democrático e social de Direito (no ensaio referido sob o rótulo de Estado de bem-estar [welfare
state]) e da comunidade jurídica internacional.

446Cf. L. R. Barroso, A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo…, op. cit., p. 19 e ss.

447Aqui nos valemos da expressiva fórmula adotada por J. Weingartner Neto, Liberdade Religiosa na Constituição, p. 63, que, no contexto da sua obra,
traça uma distinção possível entre um fundamentalismo-crença (de estilo hermenêutico e tolerável até as raias do prosetilismo) e um fundamentalismo do
tipo militante, que desafia e concretamente afronta os valores estruturantes do Estado Democrático de Direito e que, portanto, não pode ser tolerado (op.
cit., p. 50 e ss.).

448F. Müller, “Que grau de exclusão social ainda pode ser tolerado por um sistema democrático?”, in: Revista da Procuradoria-Geral do Município de
Porto Alegre, Outubro de 2000, especialmente p. 45 e ss.

449Neste sentido, v. as ponderações de S. Baer, “Menschenwürde zwischen Recht, Prinzip und Referenz”, p. 588.

450Cf. R. Dworkin, Los Derechos en Serio, p. 303.

451Cf. os desenvolvimentos de J. Isensee, “Menschenwürde: die säkulare Gesellschaft auf der Suche nach dem Absoluten”, in: AÖR 131 (2006), p. 178 e
ss., muito embora reconhecendo a possibilidade de uma fundamentação religiosa (e especialmente cristã) da dignidade.
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