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 APRESENTAÇÃO

O Centro Universitário FIEO - UNIFIEO realizou em 2016 o III CONGRESSO 
INTERNACIONAL, SOBRE A TEMÁTICA “MÉTODOS DE CASOS EM DIREITOS 
HUMANOS NOS TRIBUNAIS: CONVERGÊNCIAS E CONTROVÉRSIAS”.

O evento, que contou com o patrocínio do PAEP/PROSUP/CAPES, teve a 
participação maciça dos Programas Nacionais de Pós-Graduação estrito senso, seja por 
intermédio de instituições paulistas conveniadas apoiadoras, seja por integrantes da RBPDF 
– Rede Brasileira de Pesquisa em Direitos Fundamentais, também patrocinadores, além de 
juristas estrangeiros convidados.

Entre os resultados previstos para o evento perante a CAPES encontram-se os 
livros resultantes da apresentação de artigos em Grupos de Trabalhos, todos submetidos 
ao double blind peer review. Este livro, organizado como obra coletiva, se insere, portanto, 
neste contexto, sendo que contém índice remissivo e bibliografia relacionada à respectiva 
temática, nos moldes exigidos pela CAPES.

Trabalhando com hermenêutica e interpretação constitucional, foram apresentados, 
por autores docentes e mestrandos de várias instituições (FADUSP, UNIVERSIDADE 
MACKENZIE, UNINOVE, UNIFIEO), temas atuais e relevantes conforme se poderá 
observar pela relação dos artigos indicada.

Trata-se, sem dúvida, de importante contribuição oferecida à comunidade jurídica, 
além de ser uma demonstração significativa da produção dos programas de pós-graduação 
nacionais.

É, pois, com satisfação e orgulho que apresentamos este livro à avaliação dos leitores 
e amigos da literatura jurídica.

Anna Candida da Cunha Ferraz
Luís Rodolfo A. de Souza Dantas
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CONSTITUCIONALISMO EUROPEU:  
ANTECEDENTES HISTÓRICOS E ORIGEM

CONSTITUTIONALISM EUROPEAN:  
HISTORICAL BACKGROUND AND ORIGIN

Pedro Vítor Melo Costa

SUMÁRIO: 1 Introdução: breves considerações sobre os 
antecedentes históricos do Constitucionalismo. 2 Conceito. 
3 Constitucionalismo inglês. 4 Constitucionalismo francês. 5 
Constitucionalismo alemão. 6 Referências

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar os 
antecedentes e as origens do constitucionalismo europeu, 
principalmente nos países que mais influenciaram o 
desenvolvimento do instituto no mundo, como Inglaterra, França 
e Alemanha, considerando as peculiaridades de cada região 
e o momento histórico, inclusive a partir da influência norte-
americana, com a independência dos treze estados. No primeiro 
momento, o artigo avalia os antecedentes históricos, ainda que 
não considerados por parte da doutrina como constitucionalismo. 
Em seguida, passa-se a conceituar o instituto, estabelecendo 
suas principais características. Por fim, é realizada a análise e o 
desenvolvimento do constitucionalismo nos três citados países, 
assim considerados como berços do movimento. Para isso, foi 
realizada análise doutrinária de autores nacionais e estrangeiros 
que tratam do tema, resultando na avaliação do lento e conflituoso 
movimento de constitucionalização dos países europeus.

Palavras-chave: Constitucionalismo. Direitos Humanos. Europa.

ABSTRACT: This article aims to analyze the history and the 
origins of European constitutionalism, particularly in countries 
that have most influenced the development of the institute in the 
world, such as England, France and Germany, considering the 
peculiarities of each region and the historical moment, including 
from US influence, with the independence of the thirteen states. At 
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first, the article examines the historical background, although not 
considered by the doctrine as constitutionalism. Then it goes to 
conceptualize the institute, establishing its main features. Finally, 
we performed the analysis and development of constitutionalism 
in the three countries mentioned, and considered moving 
the cots. For this, doctrinal analysis of domestic and foreign 
authors dealing with the issue was carried out, resulting in the 
evaluation of slow and confrontational movement enshrined in 
the constitution of the European countries.

Keywords: Constitutionalism. Human Rights. Europe.

1. INTRODUÇÃO: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ANTE-
CEDENTES HISTÓRICOS DO CONSTITUCIONALISMO

O constitucionalismo é um dos temas que ainda se caracteriza por apresentar 
grandes dúvidas e controvérsias no meio acadêmico, tanto por questões de ordem 
conotativa, como pela escassez de estudos sobre o tema. Além disso, há conceitos não 
consolidados que produzem confusão entre institutos (BUCK, 2007), sendo que por esse 
motivo a doutrina anglo-saxã prefere lhe dar um sentido mais abrangente, enquanto 
teoria constitucional (BUCK, 2007), ao contrário de outros que o denominam sistemas 
constitucionais (CARVALHO, 2008). Há autores, ainda, que o relacionam à existência de 
constituições escritas, porém a história demonstra que o liame não é de todo verdadeiro e 
obrigatório, como se extrai do Reino Unido, que até hoje não tem uma constituição escrita. 
Alguns autores como Canotilho (1993) o denominam movimentos constitucionais e divide 
o constitucionalismo em antigo e moderno, enquanto outros preferem a ideia de sistemas 
constitucionais, sempre a partir dos fatos históricos ingleses, norte-americanos e franceses. 
Com esses grandes sistemas constitucionais, segundo Miranda (2002), em algum momento 
da vida jurídica dos países os principais institutos de direito constitucional remontam a 
algum deles.

Em que pese as divergências doutrinárias, para fins desse trabalho será utilizada 
a nomenclatura que classifica o movimento como constitucionalismo, e o que antes 
das revoluções liberais foi produzido em matéria constitucional, da forma como hoje é 
entendida, será concebido como antecedentes históricos do constitucionalismo. Além disso, 
o estudo se limitará aos fatos ocorridos na Europa, ainda que de grande valor o movimento 
nos Estados Unidos.

Antes de adentrar ao tema propriamente dito, para melhor situar os momentos 
tratados neste trabalho, importa distinguir, de acordo com Lenza (2010), a História da 
Europa em quatro grandes eras. A idade antiga é a primeira de que se tem notícia, e percorre 
longo período até chegar ao séc. V, com a tomada do Império Romano do Ocidente pelos 
bárbaros; a Idade Média compreende o séc. V até a Queda de Constantinopla, em 1453 d.C.; 
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a Idade Moderna, por sua vez, constitui-se do período de 1453 até a Revolução Francesa, em 
1789; e, por fim, a era atual, denominada Idade Contemporânea, que compreende o período 
pós-Revolução Francesa até os dias atuais.

No princípio era a força. Cada um por si. Depois vieram a família, 
as tribos, a sociedade primitiva. Os mitos e os deuses – múltiplos, 
ameaçadores, vingativos. Os líderes religiosos tornam-se chefes 
absolutos. Antiguidade profunda, pré-bíblica, época de sacrifícios 
humanos, guerras, perseguições, escravidão. Na noite dos tempos, 
acendem-se as primeiras luzes: surgem as leis, inicialmente 
morais, depois jurídicas. Regras de conduta que reprimem os 
instintos, a barbárie, disciplinam as relações interpessoais e, claro, 
protegem a propriedade. Tem início o processo civilizatório. 
Uma aventura errante, longa, inacabada. Uma história sem fim. 
(BARROSO, 2015, p. 27)

Na Antiguidade Clássica, os hebreus, principalmente, confiavam poderes aos 
profetas com a finalidade de fiscalizar ações dos soberanos, a fim de evitar atos que 
ultrapassassem os limites bíblicos. Como se percebe, trata-se em verdade de outro tipo 
de regramento, onde sequer se imaginava que um dia poderia existir o que atualmente se 
denomina constitucionalismo. Foi um longo período de inspiração divina e na produção 
jurídica artesanal.

Um dos primeiros regramentos de que se tem notícia é o Código de Hamurabi, criado 
entre 1792-50 a.C., pelo Sexto Rei Sumério, Hamurabi. O Código foi talhado em pedra 
negra e cilíndrica de diorito e nele se instituiu direitos que garantissem a propriedade, a vida 
e a honra, além de prever a Lei de Talião, que estabelecia a reciprocidade da ofensa causada 
ao agressor, além de abordar temas como a supremacia das leis aos atos dos governantes.

A experiência das cidades-estados gregas, por sua vez, demonstra que a democracia 
direta constituía um dos poucos, talvez o único, exemplos conhecidos de sistema político 
no qual havia plena identidade entre governantes e governados, com um poder político 
igualmente distribuído entre os cidadãos (LOEWENSTEIN, 1976), excluídos dessa 
concepção, obviamente, mulheres e escravos. É em Atenas, mais precisamente, que primeiro 
se identifica a “limitação do poder político – governo de leis, e não de homens – e de 
participação dos cidadãos nos assuntos políticos” (BARROSO, 2015, p. 30). Nesse período 
também se vislumbrou a superioridade das leis, conforme estabelecido na Antígona, de 
Sófocles, ao estabelecer regras de conduta oponíveis a todas as pessoas, principalmente 
contra injustiças e determinações tirânicas. A obra literária é tão importante que foi citada 
pela Ministra Cármen Lúcia, na ADPF 187, julgada em 15 de julho de 2011, ao discorrer em 
trecho sobre a democracia.

Em Roma, importante conquista ocorre no que diz respeito ao que futuramente 
seriam chamados de direitos humanos ou fundamentais, inseridos nos textos de diversas 
constituições dos Estados europeus. Nesse período, institui-se o início do princípio da 
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legalidade e da proteção à propriedade, à liberdade, à igualdade a todos (romanos ou 
não) – jus gentium, visando à limitação do poder estatal. A Lei das doze tábuas, feita em 
doze pedaços de madeira, foi, talvez, o principal documento que consagrou tais direitos 
(MORAES, 2011), principalmente por eliminar pioneiramente as divisões de classe e 
a imposição de leis apenas aos plebeus. Aos escravos, entretanto, nenhum direito era 
resguardado.

A Idade Média é marcada, pela doutrina, como um período de crise, no qual o poder 
dos governantes estava centrado na vontade divina, e a sociedade era organizada por uma forte 
separação de classes (suseranos e vassalos). Ainda assim, o período dá espaço para a criação 
de diversos documentos voltados para a limitação do poder real. Segundo esclarece Lenza 
(2010), a Magna Carta de João Sem Terra, de 1215, na Inglaterra, é um dos grandes marcos 
do constitucionalismo medieval, principalmente ao estabelecer a proteção a importantes 
direitos individuais. Escrita em latim e de caráter elitista, ela estabeleceu proteção ao barão 
inglês contra abusos do monarca da Inglaterra, João Sem Terra, e previu a liberdade da 
Igreja da Inglaterra, impôs restrições tributárias e estabeleceu a proporcionalidade entre o 
delito e a pena (MORAES, 2011). Ainda nesse período são elaborados os pactos e forais ou 
cartas de franquia, documentos mediante os quais os soberanos permitiam a participação 
dos súditos na elaboração de poucos e ainda limitados direitos individuais, dirigidos a uma 
pequena camada da população. Nas palavras de Ferreira Filho (2008), trata-se de acordos 
entre monarcas e súditos relativos ao modo de governo e às garantias de direitos individuais, 
tendo como fundamento o acordo de vontades.

Durante a Idade Moderna, são elaborados importantes documentos garantidores de 
direitos na Europa, principalmente na Inglaterra. Insta mencionar que, apesar de os pactos 
e forais surgirem na Idade Média, também foram utilizados na Idade Moderna, a exemplo 
da Petition of Rights (FERREIRA FILHO, 2008).

Após a criação dos Estados Nacionais absolutistas, com influência do Renascimento 
e da Reforma Protestante, o baronato inglês, através do Parlamento, estabeleceu novamente 
a proibição de o Rei cobrar impostos, salvo com a autorização do Parlamento (RAMOS, 
2015). É criada, então, a Petition of Right, em 1628, com a principal característica de 
limitar o poder, agora centralizado na figura do rei. Mais tarde, a Revolução Inglesa, em 
1642, acaba por influenciar a regulamentação de chamados direitos humanos, de modo 
que nesse período, mais especificamente em 1679, é elaborada o Habeas Corpus Act1, na 
Inglaterra, com o objetivo de forçar os tribunais a apreciarem medidas judiciais de pessoas 
presas injustamente, pois até então ela só existia com base no common law. Ainda na 
Inglaterra, em 1689, é elaborada a Declaração Inglesa de Direitos ou Bill of Rights2, cujo 
principal aspecto foi reduzir o poder real, ressaltando a vontade da lei sobre a do monarca, 
como, por exemplo, impedir a suspensão de leis ou atos normativos pela vontade do rei, 
sem a concordância do Parlamento, garantir a liberdade de eleição e de expressão e prevenir 
que tribunais suspendam ou impeçam debates parlamentares por qualquer tribunal 

1  Lei do Parlamento, aprovada pelo rei Charles II.
2  É uma declaração de direitos pequena, não muito extensa.



18

(RAMOS, 2015). Ademais, Moraes (2011) enfatiza que a Declaração fortaleceu o princípio 
da legalidade, impedindo que o rei suspendesse a execução de leis, sem a manifestação 
do Parlamento, criou o direito de petição, a liberdade de eleição dos parlamentares, além 
de estabelecer imunidades parlamentares e impedir penas cruéis. Depois da Revolução 
Gloriosa3, que também contribuiu para a elaboração do Habeas Corpus Act, é criado o Act of 
Settlement, em 1701, reafirmando o poder do Parlamento e o limite às leis, salvaguardando-
se os direitos dos súditos contra o retorno da imposição dos monarcas (RAMOS, 2015).

2. CONCEITO

Constitucionalismo é um movimento que atravessou um longo período da história 
até encontrar sua consagração no séc. XX, conjuntamente à expansão democrática 
(CAGGIANO, 2011), sendo estabelecido como uma teoria e um movimento jurídico 
e político (FERREIRA FILHO, 2008), constituído a partir das revoluções liberais, tendo 
como finalidade criar regimes constitucionais, representando governos moderados, com 
limitação dos seus poderes, sendo submetidos a Constituições escritas (FERREIRA FILHO, 
2008). Há, para Caggiano (2011), uma necessária imbricação com a democracia, o que não 
será abordado neste trabalho, por não ser sua finalidade precípua.

Diante de acontecimentos que serão tratados em tópicos específicos, o 
constitucionalismo, movimento e teoria datados com mais de duzentos anos (BARROSO, 
2015), especificamente com as revoluções liberais, representa o anseio social por limitação 
do poder político e garantia de direitos individuais, fundamentais ao homem, elementos 
centrais do constitucionalismo. Nessa esteira, Moraes (2011) leciona que o nascimento 
formal do constitucionalismo está intimamente ligado às Constituições dos Estados 
Unidos da América, de 1787, e da França, de 1791, oferecendo dois traços bem definidos: 
a organização do Estado e a limitação do poder estatal, através de direitos e garantias 
fundamentais. Segundo Miranda (2002), ainda hoje as ordens constitucionais dos mais 
diversos países recorrem às matrizes do constitucionalismo britânico, norte-americano 
e francês. Entretanto, o presente trabalho fixará sua atenção aos movimentos ocorridos 
apenas na Europa, deixando de abordar a influência norte-americana na construção desse 
importante movimento constitucional.

Canotilho (1993), utilizando-se da expressão movimentos constitucionais, estabelece 
que constitucionalismo é uma teoria ou ideologia que apresenta o princípio de um governo 
limitado, indispensável e garantidor de direitos da organização de uma sociedade.

Característica fundamental do constitucionalismo é a limitação do poder político, 
que, para Barroso (2015), se organiza em três ordens. A primeira delas é a de cunho 
material, e estabelece proteção aos direitos individuais e valores básicos do homem, como a 
justiça, a solidariedade, a garantia das liberdades e a dignidade humana. A segunda pauta-se 
na existência de uma estrutura orgânica, com entraves às funções de legislar, administrar 

3  Revolução ocorrida na Inglaterra, entre 1688 e 1689, que depôs o rei Jaime II, sendo substituído por 
sua filha Maria e por seu genro, Guilherme (Deyvid de Orange).
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e julgar, que devem ser atribuídas a órgãos distintos, mas que mantenham relação de 
controle recíproco (checksand balances). A terceira e última limitação diz respeito aos 
aspectos processuais, a qual atribui ao poder político a observância do devido processo 
legal, que consagra regras procedimentais, tais como o contraditório e a ampla defesa, a 
inviolabilidade do domicílio, dentre outras, como as de natureza substantiva, ao estabelecer 
a racionalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade. Estas limitações encontram guarida 
no art. 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, o qual 
estabelece que uma sociedade só terá uma Constituição quando estejam asseguradas a 
garantia dos direitos e a separação dos poderes.

3. CONSTITUCIONALISMO INGLÊS

Na metade do séc. X o reino da Inglaterra se unificara com diversos outros reinos 
anglo-saxões espalhados pelas ilhas britânicas, em 1066, são introduzidas instituições 
feudais, e já no séc. XIII o Parlamento, composto por aristocratas, clérigos, representantes 
da baixa aristocracia e da burguesia urbana, começa a ganhar força. No final do séc. XVI, 
a Inglaterra já se constituía como uma monarquia estável, liberal, estabelecida a partir da 
Reforma Protestante, com forte poder naval (BARROSO, 2015), cujo poder político já se 
via limitado, embora não tivesse (como ainda não tem) uma constituição escrita como 
atualmente se concebe, ainda que antes da independência dos EUA e das Constituições dos 
Estados Unidos, França e Polônia (SARLET, 2015), no final do séc. XVIII. Nessa esteira, a 
Inglaterra prescindia de uma constituição escrita pelo fato de que o país não precisou passar 
por uma ruptura revolucionária para que se consolidassem os direitos civis, além do que a 
Revolução Inglesa4 não se fez para fortalecer a Monarquia, mas o Parlamento (GRIMM, 
1991, apud SARLET, 2015).

De qualquer modo, o processo de constitucionalização na Inglaterra inicia-se com o 
desenvolvimento das instituições feudais, através do fortalecimento do poder político dos 
barões, com a elaboração da Magna Charta Libertatum5, de 1215. Importante destacar que, 
ao contrário do que acontecia em outros países europeus, a burguesia e a nobreza conviviam 
harmoniosamente no Parlamento, baseadas em interesses em grande parte comuns 
(GRIMM, 1991, apud SARLET, 2015). Durante os conflitos entre rei e Parlamento, em 
1603, o absolutismo inglês se mostrou frágil, uma vez que não tinha exército permanente, 
burocracia organizada e manutenção financeira própria (BARROSO, 2015), até que se cria, 
em 1628, a Petição de Direitos (Petition of Rights), cujo principal objetivo era limitar o poder 

4  Ocorrida no séc. XVII, a revolução representou a primeira manifestação de crise do absolutismo da 
época moderna, iniciando-se com a Revolução Puritana de 1640 até encerrar-se com a Revolução 
Gloriosa, em 1688. O poder monárquico, severamente limitado, cedeu a maior parte de suas prerro-
gativas ao Parlamento e instaurou-se o regime parlamentarista que permanece até hoje.

5  Documento histórico que resguardava os direitos feudais dos barões, principalmente o direito à liber-
dade e à propriedade, vindo a assumir um caráter de carta geral de liberdades públicas somente mais 
tarde.
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do Rei Carlos I, que, devido aos seus abusos no poder, culmina no estabelecimento de um 
exército pelo Parlamento e na batalha com as forças reais, desencadeando uma guerra civil 
(SARLET, 2015), vencida pelas forças do Parlamento. Esse período de guerra civil inicia-
se por um extenso quadro de tensão política e religiosa, resultando na implantação da 
República, de 1649 até 1658, comandada por Cromwell (BARROSO, 2015).

Oliver Cromwell rompe com a monarquia e institui a república, dissolvendo o 
Parlamento e instalando uma espécie de ditadura republicana, além de criar o que primeiro 
se entendeu por constituição escrita (SARLET, 2015), o Instrument of Government, que 
vigorou até a morte de Cromwell e o restabelecimento da monarquia e da Câmara dos 
Lordes. Segundo Grimm (1991, apud SARLET, 2015), essa única espécie de Constituição 
inglesa escrita só ficou em vigor por pouco tempo em razão de o Parlamento, após a morte 
de Cromwell, ter optado por restabelecer a Monarquia, dissolvida durante o recente período 
ditatorial por que o país tinha passado. Nesse momento, o Parlamento começa a ganhar 
vigor, ao mesmo tempo em que o poder vai sendo limitado com a elaboração da Declaração 
de Direitos6 (Bill of Rights).

O momento mais importante do Modelo Westminster7 é atribuído ao período entre 
1688 e 1689, quando se estabelece mudanças institucionais e políticas, como a solidificação 
da supremacia do Parlamento em relação ao rei e a Câmara dos Comuns sobre a Câmara dos 
Lordes (SARLET, 2015). Importa destacar que o modelo constitucional inglês se consolidou 
em profundas raízes que não precisou de uma Constituição escrita, em que pese a existência 
de documentos de natureza constitucional relevantes (BARROSO, 2015), espalhando seus 
ideais, direta ou indiretamente, sobre todo o mundo.

No momento atual do séc. XXI, o poder no Reino Unido constitui-se em três grandes 
instituições, quais sejam o Parlamento, a Coroa e o Governo, sendo que “a supremacia do 
Parlamento é o princípio constitucional maior, e não a supremacia da Constituição, como 
ocorre nos países que admitem o controle de constitucionalidade dos atos legislativos” 
(BARROSO, 2015, p. 36).

O Parlamento é composto pela Câmara dos Lordes, cujos 
poderes foram sendo progressiva e substancialmente reduzidos 
desde 1822 e, especialmente, após o Parliament Act, de 1911; e 
a Câmara dos Comuns, principal casa legislativa e política. Os 
principais partidos políticos são o Trabalhista e o Conservador. A 
Coroa, embora integre formalmente o Governo, desempenha na 
atualidade funções predominantemente cerimoniais e simbólicas. 
A própria nomeação do Primeiro-Ministro e do Governo por ele 
constituído, que nominalmente cabe ao Monarca, constitui mera 
chancela ao líder do partido majoritário na Câmara dos Comuns. 

6  Ela foi estabelecida entre a Coroa e o Parlamento, como resultando na permanência dos conservado-
res direitos ingleses.

7  Modelo de democracia inglesa, que recebeu esse nome por ter a sede do Parlamento no Palácio de 
Westminster.
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O Governo, composto pelo Primeiro-Ministro e seu Gabinete, 
desempenha as funções políticas e administrativas. (BARROSO, 
2015, p. 36)

A Constituição, não escrita e produto da história, tem amparo nas convenções 
e leis constitucionais, sendo que aquelas são práticas solidificadas durante os séculos 
na manutenção do poder político, acrescentando sua organização e distribuição de 
competências (BARROSO, 2015), principalmente na atuação do Primeiro-Ministro, do 
Gabinete e do Monarca, ao passo que as leis constitucionais são emanadas do Parlamento, 
tendo natureza constitucional em razão do seu conteúdo político e relativos aos direitos 
fundamentais (BARROSO, 2015).

Precisamente por não se materializar em um texto escrito, 
a Constituição inglesa tem natureza flexível, podendo ser 
modificada por ato do Parlamento. Tal flexibilidade decorre, como 
já registrado, do princípio da supremacia parlamentar, conceito-
base da denominada democracia de Westminster. (BARROSO, 
2015, p. 37)

Por fim, o direito inglês realizou duas importantes reformas no sistema constitucional, 
com a criação do Human Rights Act, em 1998, que inseriu em seu ordenamento direitos 
previstos na Convenção Europeia de Direito Humanos, e o Constitutional Reform Act, 
de 2005, que alterou o Poder Judiciário inglês, para criar um Corte Constitucional e dar 
autonomia ao Parlamento.

4. CONSTITUCIONALISMO FRANCÊS

O atual território francês foi marcado por muitas disputas, sendo que dentre elas 
destacam-se as conquistas dos gauleses, as invasões bárbaras, que resultaram nos três 
reinos dos visigodos, dos burgúndios e dos francos, a Guerra dos Cem Anos, entre França e 
Inglaterra, e os sangrentos conflitos entre católicos e protestantes, até culminar nos reinados 
absolutistas de Luís III, IV e V. No entanto, modernamente, o conflito de maior simbolismo 
para o país é a Revolução Francesa, que dá o verdadeiro sentido de revolução, com a ruptura 
do antigo e a imposição de um novo curso da história (BARROSO, 2015).

Olhada a distância, depurada do aparente fracasso e de sua 
circularidade, foi a Revolução Francesa, com seu caráter 
universal, que incendiou o mundo e mudou a face do Estado – 
convertido de absolutista em liberal – e da sociedade, não mais 
feudal e aristocrática, mas burguesa. Mais que isso: em meio aos 
acontecimentos, o povo torna-se, tardiamente, agente de sua 
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própria história. Não ainda como protagonista, já que a hora 
era da burguesia. Mas quando, na noite de 14 de julho de 1789, 
a multidão sem controle marchou pelas ruas de Paris, então 
capital do mundo civilizado, e derrubou a Bastilha, os pobres e 
deserdados saíram pela primeira vez da escuridão dos tempos. 
Daí para frente, passariam cada vez mais a desafiar a crença de 
que a miséria é destino e não consequência da exploração e dos 
privilégios das classes dominantes. (BARROSO, 2015, p. 49)

A Revolução Francesa influenciou de forma direta a mudança constitucional dos 
países europeus, e não só na França, principalmente por legar a Declaração de Direitos 
do Homem e do Cidadão8, de 1789, que em seu art. 16 estabelece a separação dos poderes 
e a garantia de direitos fundamentais, e que serviu de marco para uma vasta gama de 
documentos jurídicos que seriam elaborados pelos países europeus. Em outras palavras, é 
ela que inicia o constitucionalismo na Europa.

Em 5 de maio de 1789, o Rei Luís XVI convoca uma Assembleia, que teve como 
função principal discutir a necessidade de elaboração da primeira constituição francesa, 
posteriormente criada em 1791. Nesta Assembleia reuniram-se o clero, a nobreza e o povo, 
chamado então de Terceiro Estado9. A pressão exercida pelo povo resulta na convocação 
de uma Assembleia Constituinte10, em 17 de junho de 1789, que elege um comitê para 
elaboração do projeto de constituição. Entretanto, o movimento toma força, deixa de lado 
o projeto constitucional e elabora, em 26 de outubro de 1789, a Declaração de Direitos, 
que consagraria as liberdades civis almejadas pelo povo, como o direito à propriedade, 
segurança e liberdade, além da própria concepção de constituição, conforme já citado art. 
16. Com isso, o novo modelo rompe com o ancien regime, impõe nova ordem estatal e social 
e extingue os privilégios da aristocracia (SARLET, 2015), além de instituir uma monarquia 
parlamentar e constitucional, onde o rei não mais era soberano por direito próprio, passando 
à figura de delegado da nação (BARROSO, 2015).

Durante o período de 1792 a 1800, a França passaria por um período de forte 
instabilidade, ante os conflitos com as monarquias europeias. Em 1792, a Assembleia 
Nacional é dissolvida e criada uma Convenção, que mais tarde elaboraria a Constituição 
de 179311 e governaria o país até 179512. Em seguida, findo o terror por que passara o 
país, tenta-se, sem sucesso, instaurar uma espécie de republicanismo moderado, através 
do governo formado por um Diretório, composto por cinco membros. Ante a fragilidade 

8  Documento jurídico contrário aos privilégios da nobreza e da sociedade hierarquizada, ainda 
que não se representasse de fato os anseios de uma sociedade democrática e igualitária, mas que re-
presentava os ideais liberais da burguesia.

9  O Terceiro Estado era composto por camponeses, trabalhadores urbanos e pela burguesia.
10 Ao contrário do modelo norte-americano, a Assembleia Constituinte francesa rompe com o 

passado e institui uma nova ordem estatal e social.
11 Constituição do ano I.
12 Ano de elaboração da Constituição do ano III.
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deste Diretório, o exército, comandado pelo general Napoleão Bonaparte, aplica o golpe 
de Estado denominado 18 de Brumário, que inicia a era napoleônica, na qual ele passa a 
exercer o poder como cônsul, ditador e imperador (BARROSO, 2015), até que, em 1814, é 
abdicado do trono. Nesse período, a França e a Europa passavam por intensas modificações, 
com o fim do antigo regime, e no que diz respeito ao constitucionalismo:

(...) consolidaram-se valores como o sufrágio universal, a 
soberania popular, a separação de Poderes, a proteção dos direitos 
individuais, com ênfase nas liberdades públicas, na igualdade 
formal e na propriedade privada. Consumava-se a conquista do 
Estado pela burguesia, que conduzira o processo revolucionário 
do primeiro ao último ano, salvo durante o breve intervalo 
jacobino. Com o Estado liberal burguês, o poder econômico 
e o poder político celebravam sua aliança definitiva, até aqui 
inabalada. (BARROSO, 2015, p. 52)

Importante para a história do constitucionalismo francês foi a Constituição de 
1875, que instituiu a Terceira República, em vigor até 1940, com a ocupação da França 
pelos alemães. Em 1946, já com o fim da Segunda Guerra Mundial, é elaborada uma nova 
Constituição e criada a Quarta República, na qual o Presidente era eleito indiretamente 
e não tinha poderes essenciais e efetivos (BARROSO, 2015). Essa nova Constituição não 
foi bem aceita, e o general Charles De Gaulle lidera o movimento que criaria, em 04 de 
outubro de 1958, a atual Constituição francesa, ampliando os poderes do Presidente. O 
período denominado Quinta República institui o modelo semipresidencialista, “fundado 
na soberania popular, na separação dos Poderes e nos direitos individuais, tal como 
inscritos na Declaração de 1789 e complementados pelo Preâmbulo da Constituição de 
1946” (BARROSO, 2015, p. 53). Ao longo de sua história, a Constituição foi por diversas 
vezes emendadas, e, dentre outras, em 1992 seu texto é alterado para registrar a entrada da 
França na União Europeia.

Pela atual Constituição da França, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente 
da República e pelo Primeiro-Ministro, sendo que o Presidente é o chefe de Estado, eleito 
por sufrágio direto e universal, por maioria absoluta, para um mandato de sete anos, 
cujas competências são a “nomeação do Primeiro-Ministro, a presidência do Conselho de 
Ministros, a possibilidade de dissolução da Assembleia Nacional, o comando das Forças 
Armadas e a negociação de tratados” (BARROSO, 2015, p. 53), ao passo que o Primeiro-
Ministro é o chefe de governo e da administração, responsável perante o Parlamento, cujas 
atribuições são “competência para formular a política nacional, propor projetos de lei, 
dar cumprimento às leis, exercer o poder regulamentar e nomear agentes públicos civis e 
militares” (BARROSO, 2015, p. 53).

O Poder Legislativo é exercido pelo Parlamento, responsável por votar as leis do país, 
conforme art. 34 da Constituição, composto pela Assembleia Nacional e Senado, sendo que, 
atualmente, a Assembleia Nacional, que detém maior representativa entre as duas casas, 
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e é composta por 577 deputados eleitos diretamente, para um mandato de cinco anos, 
e cujas funções principais são dar a última palavra no processo legislativo e promover a 
responsabilização política do governo; o Senado, por sua vez, é composto por 521 senadores 
eleitos indiretamente, para um mandato de nove anos, e representam as coletividades 
territoriais (BARROSO, 2015).

O Poder Judiciário13, no entanto, recebeu pouca atenção na Constituição de 1958, 
que o estabelece “mais como um departamento especializado do que como um verdadeiro 
Poder” (BARROSO, 2015, p. 54), cujas duas ordens de jurisdição são a judicial, com a Corte 
de Cassação, e a administrativa, “em cujo topo está o Conselho de Estado, com atribuição 
de julgar, em última instância, os litígios entre os particulares e o Estado ou qualquer outra 
pessoa pública” (BARROSO, 2015, p. 55).

Diferentemente de outros países, o constitucionalismo francês apresenta duas 
instituições com características e funções especializadas: o Conselho de Estado e o Conselho 
Constitucional.

O Conselho de Estado existe desde a Constituição do ano VIII 
(1799) e desempenha, sob a Constituição de 1958, um duplo 
papel: a) é a mais alta instância da jurisdição administrativa, (...); 
b) é o mais alto órgão consultivo do governo. No desempenho 
de sua atividade de órgão do contencioso administrativo, cabe 
ao Conselho julgar a conformidade dos regulamentos à lei, aos 
princípios gerais do direito e à Constituição. Em sua atividade 
consultiva – que é a única prevista constitucionalmente -, cabe 
ao Conselho manifestar-se previamente acerca de projetos de lei, 
medidas provisórias (ordonnances) e decretos regulamentares 
que interfiram com textos de caráter legislativo. Os pareceres do 
Conselho de Estado não são vinculantes, mas gozam de elevada 
respeitabilidade. Quanto ao Conselho Constitucional, deve-
se fazer uma observação prévia. Na França, jamais se admitiu 
o controle de constitucionalidade das leis nos moldes norte-
americano ou continental europeu. Sob a Constituição de 1958, 
todavia, passou a existir um procedimento específico, prévio e 
preventivo, de verificação da conformidade dos atos legislativos 
com a Constituição, levado a efeito perante o Conselho 
Constitucional.
O Conselho Constitucional exerce competências de órgão 
eleitoral e de juiz constitucional (jugeconstitutionnel), ao qual 
devem obrigatoriamente ser submetidas as leis orgânicas e os 
regimentos das assembleias parlamentares. (BARROSO, 2015, 
p. 55).

13  A Constituição refere-se a l´autorité judiciaire.
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Por fim, em 23 de julho de 2008, é realizada uma reforma constitucional na 
França, mediante a Lei Constitucional nº 2008-724, denominada Lei de Modernização 
das Instituições da V República, que insere um novo modelo de fiscalização da 
constitucionalidade das leis, após sua promulgação e vigência, em conformidade com os 
tribunais constitucionais europeus.

5. CONSTITUCIONALISMO ALEMÃO

O constitucionalismo só aparece na história do país após a unificação comandada 
pela Prússia, em 1817, quando então se percebe a necessidade uma constituição que 
limitaria o poder político.

Em que pese a influência da Revolução de 1848/1849 e da Constituição da Igreja 
de São Paulo (Paulskirchenverfassung), que previa diversos direitos fundamentais, sucedida 
pela unificação político-territorial e formação do primeiro Reich, que teve sua própria 
Constituição, em 1871, somente após a Primeira Guerra Mundial permitiu-se a promulgação 
da primeira Constituição Democrática do país, até o advento da Lei Fundamental de 
1949 (SARLET, 2015), denominada Constituição da República de Weimar14, de 1919, que 
serve como modelo de constitucionalismo democrático e social até hoje, para os Estados 
contemporâneos (SARLET, 2015). Vale salientar que a Constituição de Weimar foi elaborada 
em um período de forte turbulência, influenciada por diversas ideologias, de modo que se 
procurou conciliar em seu texto os mais variados interesses políticos da época (BARROSO, 
2015). Ela foi estruturada em duas grandes partes, sendo que na primeira tratava-se, 
basicamente, da organização do Estado, ao passo que na segunda parte estabeleciam-se os 
direitos fundamentais.

A Constituição de Weimar, por um lado, positivava a igualdade 
perante a lei (art. 109), a liberdade de locomoção (art. 111), o direito 
das minorias linguísticas (art. 113), a garantia da legalidade (art. 
114), a inviolabilidade do domicílio (art. 115), a irretroatividade 
da lei penal (art. 116), a inviolabilidade da correspondência e das 
comunicações telegráficas e telefônicas (art. 117) e a liberdade 
de expressão (art. 118). Por outro lado, a Constituição positivava 
também a proteção à família e à maternidade (art. 119), a liberdade 
de reunião (art. 123), o acesso gratuito à arte, à ciência e à educação 
(art. 142), a prestação de educação pública para os jovens (art. 
143), a obrigatoriedade da educação básica (art. 145). Além disso, 
determinava que a economia deveria ser “organizada sobre os 
princípios da justiça”, com o propósito de realizar a “dignidade 
para todos” (art. 151); instituía a função social da propriedade, 
utilizando a famosa expressão “a propriedade obriga” (art. 153); e 

14  Ela vigorou apenas até 1933, quando a Alemanha já se encontrava sob a ditadura de Hitler.
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estabelecia direitos trabalhistas (arts. 157-165) e previdenciários 
(art. 161). (BARROSO, 2015, p. 59)

Entretanto, com os resultados da Primeira Guerra Mundial e a tomada do poder por 
Adolf Hitler, a Constituição perde sua eficácia, e, em março de 1933, o governo publica a 
lei de autorização (Ermächtigungsgesetz), autorizando-o a editar leis contrárias à própria 
Constituição.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e os julgamentos de Nuremberg, é promulgada, 
em 23 de maio de 1949, a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, reafirmando 
os valores democráticos, os direitos fundamentais, focada nos clássicos direitos de liberdade 
(inviolabilidade corporal, liberdade de locomoção, expressão e consciência), dentre outros 
(BARROSO, 2015), além do art. 1º que estabeleceu a inviolabilidade da dignidade humana. 
Não obstante estas previsões, o reconhecimento dos direitos sociais, ainda que não 
expressos claramente na Constituição, ocorre através do liame entre concepção de Estado 
Social, eficácia irradiante dos direitos fundamentais e teoria dos deveres de proteção do 
Estado (BARROSO, 2015).

Como atual Constituição da Alemanha, a Lei Fundamental adotou a forma federativa 
de Estado, dividindo-o em quinze estados-membros, com duas cidades-Estados, sendo elas 
Berlim e Hamburgo (BARROSO, 2015), e prevê as competências privativa e concorrente, 
modelo que influenciou a Constituição brasileira de 1988.Ao contrário do modelo inglês, 
na Alemanha a supremacia é da constituição, que estabelece a separação de poderes e adota 
a forma e o sistema de governo de República Parlamentar.

O Poder Legislativo é composto por duas câmaras, sendo o Parlamento Federal 
(Bundestag) o representante do povo, com cerca de 600 membros eleitos por voto direto, 
e o Conselho Federal (Bundesrat), que representa os Estados, cujos representantes são 
nomeados pelos governos estaduais e à proporção da população de cada Estado.

O Poder Executivo é dividido entre o Presidente da República e o Governo Federal. 
O Presidente é eleito pela Assembleia Nacional15, para um mandato de cinco anos, e exerce 
as funções comuns de Chefe de Estado. O Governo Federal, por sua vez, é “composto 
pelo Primeiro-Ministro ou Chanceler (Bundeskanzler) e pelos ministros do seu gabinete, 
nomeados e destituídos pelo Presidente mediante proposta do Chanceler” (BARROSO, 
2015, p. 62). O Governo Federal tem como função conduzir a política interna da Alemanha.

Finalmente, o Poder Judiciário é regulamentado a partir do art. 92 da Lei 
Fundamental, sendo composto por juízes independentes, submetidos apenas à lei, conforme 
art. 97 da Lei Fundamental, e por cinco tribunais: Tribunal Federal (Bundesgerichtshof), 
Tribunal Federal Administrativo (Bundesverwaltungsgericht), Tribunal Federal Financeiro 
(Bundesfinanzhof), Tribunal Federal Trabalhista (Bundesarbeitsgericht) e Tribunal Federal 
Social (Bundessozialgericht). Além disso, a administração dos órgãos que compõem o 
Judiciário é exercida pelo Ministério da Justiça

15  A Assembleia Nacional, composta pelos membros do Parlamento Federal, é organizada ape-
nas para o fim de eleger o Presidente da República.
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O ATIVISMO JUDICIAL E O PAPEL DO SUPREMO  
TRIBUNAL FEDERAL

THE JUDICIAL ACTIVISM AND THE ROLE OF THE  
SUPREME COURT
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SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 O Constitucionalismo americano 
e europeu. 3 O neoconstitucionalismo e suas implicações. 4 O 
surgimento do ativismo judicial nos Estados Unidos e na Europa. 
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RESUMO: O texto tratará do tema do ativismo judicial sobre o 
enfoque da hermenêutica dos Tribunais Superiores nos Estados 
Unidos, Europa e Colômbia, mas com enfoque principal para 
as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro 
que possuam caráter ativista. Irá tratar do fortalecimento das 
Constituições no pós-segunda guerra mundial e no caso especifico 
do Brasil a Constituição de 1988, debatendo a respeito do tema 
do neoconstitucionalismo. Ademais analisará jurisprudências 
referentes as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal 
que tenham como tema principal os direitos sociais e o seu caráter 
ativista.

Palavras chaves: hermenêutica constitucional, 
neoconstitucionalismo, direitos sociais, ativismo judicial, 
Supremo Tribunal Federal.

ABSTRACT: The text deals with the judicial activism of the 
theme of the hermeneutic approach of the Superior Courts in the 
United States, Europe and Colombia, but with main focus on the 
decisions made by the Brazilian Supreme Court that have activist 
character. It will address the strengthening of the Constitutions in 
the post-Second World War and in the specific case of Brazil the 
1988 Constitution, debating about neoconstitutionalism theme. 
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Moreover, analyzes some law cases concerning the decisions 
rendered by the Supreme Court whose main theme social rights 
and its main activist character.

Keywords: constitutional hermeneutics, neoconstitutionalism, 
social rights, judicial activism, Federal Court of Justice.

1. INTRODUÇÃO

Hoje vivemos numa sociedade em constantes mudanças, uma sociedade tecnológica 
com fácil acesso aos meios de comunicação, na qual, mesmo pessoas em diferentes países 
que enfrentam enormes distâncias conseguem se comunicar facilmente.

A realidade social muda constantemente e, por essa razão, vários conceitos no 
âmbito jurídico político e social acabam ficando ultrapassados rapidamente.

A Constituição Federal de 1988 surge em um momento histórico do nosso país 
pós-regime ditatorial, num período que perdurou quase vintes anos já que se iniciou em 
meados da década de 60 até 1980 quando surge o movimento pelas “Diretas Já”, o país viveu 
durante este período sobre um regime totalitário, razão pela qual após este período houve 
uma retomada democrática no país, na qual as pessoas puderam votar diretamente em seus 
representantes.

Esses representantes que foram eleitos diretamente e democraticamente pela 
população tiveram um importante papel na redemocratização do país, qual seja que a nova 
Assembleia Constituinte representada por políticos eleitos diretamente pelo povo para 
que legislasse em prol de diversos valores como a separação dos poderes, a soberania, a 
cidadania, pluralismo político entre outros.

Desta maneira, a Constituição Federal de 1988 surge com características bem 
delineadas pela doutrina brasileira quais sejam: promulgada, dirigente, rígida, escrita, 
codificada, dogmática, formal, prolixa, eclética, autoconstituição e definitiva.

Pelo fato da Constituição de 1988 apresentar um caráter dirigente, muitas normas 
ainda dependem de regulamentação do Poder Legislativo para ser implantadas; todavia nem 
sempre essa regulamentação é rápida e acompanha o ritmo das mudanças da sociedade.

A Constituição Federal de 1988 passa a ter um importante papel na defesa dos 
direitos fundamentais e coletivos.

Pós-constituição de 1988, surge um movimento pela supremacia das Constituições, 
todavia não é apenas uma tendência nacional, mas sim uma tendência internacional, que 
em países europeus já estava em voga desde o pós-segunda guerra mundial.

As Cortes Constitucionais passam e exercer um importante papel nas sociedades 
modernas exercendo não apenas um papel institucional, mas também político.

O artigo debaterá brevemente a respeito de algumas constituições e como estas são 
interpretadas pelas respectivas Cortes Constitucionais do ponto de vista jurídico e político; 
após debaterá sobre o surgimento da teoria do neoconstitucionalismo, bem como do 
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ativismo judicial nos Estados Unidos, Europa, Colômbia e por fim buscará dar um enfoque 
especial para o ativismo judicial realizado no Supremo Tribunal Federal no Brasil.

2. O CONSTITUCIONALISMO AMERICANO E EUROPEU

A Constituição Norte-Americana sempre teve um papel importante desde os 
primórdios do constitucionalismo qual seja, entende-se que a Constituição é autentica 
norma jurídica, que limita o exercício do Poder Legislativo e pode justificar a invalidação 
das leis, sendo que esta Constituição tem como característica o fato de ser a mesma sintética.

O professor norte-americano Robert H. Dahl ao expressar o papel da Suprema Corte 
Norte Americana em um estudo sobre a atuação da Suprema Corte Americana afirma que:

Considerar que a Suprema Corte dos Estados Unidos age 
estritamente como uma instituição legal é subestimar o seu 
significado no sistema político americano, por isso é também uma 
instituição política, que toma decisões controversas de política 
nacional. Como uma instituição política, a Corte é altamente 
incomum até porque os americanos não estão muito dispostos a 
aceitar que é uma instituição política e não é capaz de negá-lo, de 
modo que se toma duas posições de uma só vez.1

Pode-se claramente observar do texto de Robert H. Dahl que a Suprema Corte Norte 
Americana deixa de ser apenas uma instituição legal, mas passa a exercer um papel político 
nos Estados Unidos, assim ambos os papéis acabam por se imiscuir.

Todavia, o autor chama a atenção do leitor para o fato de que a Corte Constitucional 
Norte-Americana, não deve exercer o papel de uma política paroquial de interesses, mas 
deve-se atentar para o seu papel democrático a ser exercido.

Assim, verificamos desta singela explanação do professor Robert. A. Dahl, que a 
Suprema Corte Americana acaba por exercer um papel por assim dizer ativista quando 
deixa de apenas resolver questões jurídicas para imiscuir-se em questões políticas e decidir 
de acordo com políticas diversas seja por meio de ações afirmativas, ou mesmo através da 
não-manifestação da Suprema Corte sobre um determinado tema.

Já na Europa, pós-segunda guerra em países como Alemanha e na Itália, e algumas 
décadas mais tarde, após o fim das ditaduras de direita da Espanha e em Portugal assistiu-se 
a uma mudança significativa nos quadros dessas Constituições.

As novas Constituições criaram ou fortaleceram a jurisdição constitucional, 
instituindo mecanismos potentes dos direitos fundamentais mesmo em face do legislador.

Essas Constituições Europeias não são cartas procedimentais, que quase tudo 
deixam para maiorias legislativas, mas sim documentos repletos de normas impregnados 

1  DAHL, Robert H. Decision make in a democracy. Role of Supreme Court Symposium, n. 1. Journal 
of Public Law, p. 280-295.
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de elevado teor axiológico, que contêm importantes decisões substantivas, e se debruçam 
sobre uma ampla variedade de temas que outrora não eram tratados pelas constituições 
como economia relações de trabalho e a família. Muitas delas, ao lado dos tradicionais 
direitos individuais e políticos, incluem também direitos sociais de natureza prestacional.

Desta maneira, a interpretação extensiva e abrangente das normas constitucionais 
pelo Poder Judiciário, deu origem ao fenômeno de constitucionalização da ordem jurídica, 
que ampliou a influência das constituições sobre todo o ordenamento, levando a adoção de 
novas leituras de normas e institutos nos mais variados ramos do Direito.

No caso boa parte das normas mais relevantes destas constituições caracteriza-se 
pela abertura e indeterminação semânticas, pois são em grande parte princípios e não 
regras, neste caso a sua aplicação direta pelo Poder Judiciário importou na adoção de novas 
técnicas e estilos hermenêuticos, ao lado da tradicional subsunção.

Desta forma a necessidade de resolver tensões entre princípios constitucionais 
colidentes, frequente em constituições compromissórias marcadas pela riqueza e pelo 
pluralismo axiológico deu espaço ao desenvolvimento da técnica de ponderação, e tornou-
se frequente o recurso ao princípio da proporcionalidade na esfera judicial. E a busca de 
legitimidade para estas decisões no marco de sociedades plurais e complexas, deu origem 
ao desenvolvimento de diversas teorias da argumentação jurídica.

3. O NEOCONSTITUCIONALISMO E SUAS IMPLICAÇÕES

Neste contexto de desenvolvimento de diversas teorias jurídicas, surge o chamado 
neoconstitucionalismo, vejamos o conceito apresentado por alguns autores brasileiros 
sobre o tema.

Para o Ministro Gilmar Mendes existem algumas características que explicam o 
neoconstitucionalismo quais sejam:

O valor normativo da Constituição não surge, bem se vê, de 
pronto como uma verdade auto evidente, mas é resultado de 
reflexões propiciadas pelo desenvolvimento da História e pelo 
empenho em aperfeiçoar os meios de controle do poder, em prol 
do aprimoramento dos suportes da convivência social e política. 
Hoje é possível falar em um momento de constitucionalismo 
que se caracteriza pela superação da supremacia do Parlamento. 
O instante atual é marcado pela superioridade da Constituição, 
a que se subordinam todos os poderes por ela constituídos, 
garantida por mecanismos jurisdicionais de controle de 
constitucionalidade. A Constituição, além disso, se caracteriza 
pela absorção de valores morais e políticos (fenômenos por vezes 
designados como materialização da Constituição), sobretudo em 
um sistema de direitos fundamentais autoaplicáveis. Tudo isso 
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sem prejuízo de se continuar afirmar a ideia de que o poder deriva 
do povo, que se manifesta ordinariamente por seus representantes. 
A esse conjunto de fatores vários autores sobretudo na Espanha e 
na América Latina, dão o nome de neoconstitucionalismo2.

O doutrinador espanhol Pietro Sanchís faz uma crítica contundente à questão da 
rematerialização constitucional emprestar dimensão substancial a democracia, pois para ele 
o ideal democrático que empolga a crítica se centra na ficção de que efetivamente a obra do 
legislador é expressão da vontade geral, obscurecendo a realidade de que a lei é obra de um 
órgão do Estado, a quem a Constituição atribui tal tarefa. Pietro Sanchís, argui ainda a esse 
respeito que tanto o princípio democrático como o do constitucionalismo são devedores 
de ficções, que não precisam ser desprezadas, mas ser compreendidas sobre o enfoque do 
elemento justificador que serve a ambos os princípios. Indica que ambos os princípios têm 
fonte na ideai do contrato social, “que evoca por igual o fundamento democrático do poder 
político e sua limitação pelos direitos naturais”3.

Retomando e retornando mais uma vez para a realidade brasileira podemos verificar 
o entendimento do conceito de neoconstitucionalismo para o Ministro Luís Roberto 
Barroso sobre o seguinte enfoque:

O neoconstitucionalismo ou o novo direito constitucional na 
acepção aqui desenvolvida, identifica um conjunto amplo de 
transformações ocorridas no Estado e no Direito Constitucional, 
em meio as quais podem ser assinaladas, (i) como marco 
histórico a formação do estado constitucional de direito, cuja 
consolidação se deu ao longo das décadas finais do século XX, 
(ii) marco filosófico, o pós positivismo com a centralidade dos 
Direitos Fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética, 
(iii) como marco teórico, o conjunto de mudanças que incluem 
a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição 
constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da 
interpretação constitucional desse fenômeno resultou processo 
extenso e profundo de constitucionalização do Direito”.4

Antes que possamos chegar a uma conclusão fática das causas do ativismo judicial, 
o artigo fará uma breve menção de autores brasileiros que discordam ou pelo menos não 
concordam plenamente com a doutrina do neoconstitucionalismo.

2  BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires; MENDES, Gilmar Ferreira. 
Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 53-54.

3  SANCHÍS, Pietro. Justicia constiticional y derechos fundamentales. Madrid: Trotta, 2003, p.105 
4  BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito o triunfo 

tardio do direito constitucional no Brasil. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/7547/neo-
constitucionalismo-e-constitucionalizacao-do-direito#ixzz3deHC15RG>. Acesso em: 23 jun. 2015
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Para Carlos Bastide Hobarch, o neconstitucionalismo não é uma tese inovadora 
do direito constitucional, mas sim uma forma metafórica pela qual alguns juristas veem 
o direito constitucional em uma “nova e maravilhosa vestimenta”, já outros veem o direito 
constitucional em seu “velho e surrado traje”; isso porque para o professor Carlos o 
neoconstitucionalismo caracterizaria uma fluído pós-positivismo, que se trata na realidade 
de uma atitude militante e ideológica do intérprete para substituir os demais níveis da 
produção jurídica. Carlos Maximiliano, citado pelo autor (e que se funda em Rudolf Von 
Ihering) diz que o intérprete tem a difícil tarefa de deduzir de disposições isoladas “o 
princípio que lhes forma a base, e desse princípio as consequências que dele decorrem”.5

Já o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho considera que os neoconstitucionalistas 
se esquecem de que, na realidade, a constituição contem normas rígidas acima dos 
princípios. Assim, ele considera que para os neoconstitucionalistas há a superação da 
norma pelo princípio, contrariando desta forma o artigo 6º da declaração de 1789. Segundo 
Ferreira Filho a prevalência do princípio sobre a regra constitui arbítrio em detrimento da 
segurança jurídica. Conclui o autor que na realidade o neoconstitucionalismo nada mais é 
do que uma ideologia com roupagem pretensamente jurídica para coonestar um ativismo 
dos operadores do direito.

Pode-se dizer diante de todas as explanações supra que o neoconstitucionalismo 
possuí como base de sustentação as seguintes características:

a) a importância dada aos princípios e valores como componentes 
elementares dos sistemas jurídicos constitucionalizados, entre 
valores e bens constitucionais;
c) a compreensão da Constituição como norma que irradia 
efeitos por todo o ordenamento jurídico, condicionando toda a 
atividade jurídica e política dos poderes do Estado e até mesmo 
dos particulares em suas relações privadas;
d) o protagonismo dos juízes em relação ao legislador na tarefa de 
interpretar a Constituição;
e) enfim, a aceitação de alguma conexão entre Direito e Moral.

Diante de toda a explicação da doutrina do surgimento do neoconstitucionalismo 
cabe neste momento uma indagação sobre as causas do ativismo judicial.

Antes de adentrarmos justamente as causas do ativismo judicial no Brasil, vale a 
pena trazermos um panorama histórico do ativismo judicial nos Estados Unidos, Europa 
e para representar a América Latina, a Colômbia, após o que debateremos as causas do 
ativismo judicial no Brasil.

5  HORBACH, Carlos Bastide. A nova roupa do Direito Constitucional: neo-constitucionalismo, pós-
-positivismo e outros modismos. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 859, p. 80-91.
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4. O SURGIMENTO DO ATIVISMO JUDICIAL NOS ESTADOS UNI-
DOS E NA EUROPA

Os Estados Unidos tiveram forte influência de Montesquieu na confecção do texto 
da Constituição Americana de 1787, o que ficou expresso nos Federalist Papers de números 
47 e 48, da lavra de James Madison, atribuindo-se sob essa ótica certa preponderância ao 
Poder Executivo por desconfiar do Poder Legislativo.

A locução “ativismo judicial” fui utilizada pela primeira vez, em um artigo de um 
historiador sobre a Suprema Corte no período do New deal, publicada na revista Fortune. 
A descrição feita por Schlesinger da divisão existente na Suprema Corte, naquela época, é 
digna de transcrição, por sua atualidade no debate contemporâneo: Esse conflito pode ser 
descrito de diferentes maneiras. O grupo de Black e de Douglas acredita que a Suprema 
Corte pode desempenhar um papel afirmativo na promoção do bem-estar social; os grupos 
de Frankfurter e Jackson defendem uma postura de autocontenção judicial. Um grupo mais 
preocupado com a utilização do poder judicial em favor da própria concepção do bem social; 
o outro com a expansão da esfera do Legislativo, mesmo que isso signifique a defesa de 
pontos de vistas que eles pessoalmente condenam. Um grupo vê a Corte como instrumento 
para a obtenção de resultados socialmente desejáveis; o segundo, como um instrumento 
para permitir que os outros poderes realizem a vontade popular, seja ela melhor ou pior. 
Em suma, Black- Douglas e seus seguidores parecem estar mais voltados para a solução de 
casos particulares de acordo com as suas próprias concepções sociais; Frankfurter- Jackson 
e seus seguidores com a preservação do Judiciário na sua posição relevante, mas limitada 
dentro do sistema americano.

Por fim, tal situação sofreu alteração diante da atuação do Chief Justice Marshall, 
no julgamento do caso Marbury vs. Madison pela Suprema Corte Americana, ainda que 
questionada por alguns, em seus fundamentos -, alterou profunda e definitivamente 
os moldes dos relacionamentos interfuncionais fortemente concebidos. Exercera-se, 
pela primeira vez, o controle de constitucionalidade das leis, cujas bases teóricas já se 
encontravam assentadas no Federalist Paper de número 78, fixando-se desta maneira a 
supremacia da Constituição.

Já na França salienta Leon Duguit (1996) que não há dúvidas de que os 
revolucionários franceses se inspiraram em Montesquieu ao elaborarem a Declaração do 
Homem e do Cidadão, de 1789, a qual apregoa que qualquer sociedade em que não esteja 
assegurada a garantia dos direitos e nem estabelecida a separação dos poderes, não tem 
Constituição. Na França, porém, com a adoção do princípio da soberania do parlamento, a 
mitigação dessa fórmula só ocorreu com a reforma constitucional de 23 de julho de 2008, 
entrada em vigor a partir de primeiro de março de 2010, tornando possível a impugnação 
da constitucionalidade das leis em vigor.

Diante da reforma constitucional implantada em França em 2008, esse país assumiu, 
ao que se tem deduzido da doutrina dominante, um perfil notadamente contramajoritário, 
se comparado aos sistemas adotados desde a Revolução de 1789. Tal sistema manteve-se 
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atento à limitação da discricionariedade governamental, bem como sensível à garantia dos 
direitos fundamentais, confrontando por consequência a predominância parlamentar.

De qualquer maneira, em diversos países europeus de tradição romano-germânica, o 
Poder Legislativo exerceu um influxo considerável sobre os demais poderes até as primeiras 
décadas do século passado, ocasião em que foram promulgadas leis que atribuíram plenos 
poderes a diversos Chefes do Poder Executivo, numa tentativa de debelar-se a profunda 
crise econômica que se abateu sobre todo o mundo naquele período histórico. Em função 
dessa crise, o modelo liberal de governo entrou em declínio; além disso, diversos regimes 
ditatoriais de extrema direita foram instituídos. No âmbito europeu, podem-se citar os 
regimes de Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Franco na Espanha e de Salazar em 
Portugal.

Com o intuito de reduzir o descontentamento da população, durante esse período 
entrava em cena o Estado Social de Direito, com as suas Constituições compromissórias, 
repletas de dispositivos dos quais se extraiam as normas programáticas, de que são 
exemplos as Constituições mexicana, de 1917, e alemã, de 1919 (Constituição de Weimar). 
Essas Cartas acabaram por influenciar a feitura de uma infinidade de textos constitucionais 
posteriores.

Em ordenamentos jurídicos como o português, no entanto, considera-se até os dias 
atuais, que as normas programáticas como as que veiculam os direitos sociais, econômicos 
e culturais demandam a interpositio legislatori para que possam surtir efeitos. Frente a uma 
omissão legislativa cabe ao titular do direito solicitar ou aguardar a iniciativa do Presidente 
da República ou do Provedor de Justiça, a quem incumbe pugnar pela apreciação da questão 
pelo Tribunal Constitucional. Verificado o descumprimento primeiro da Constituição por 
omissão legislativa, resta ao Tribunal Constitucional a mera comunicação da situação ao 
legislativo, para que seja sanada a inconstitucionalidade.

Em diversos países, entretanto, a denominada teoria dos princípios tem possibilitado, 
ao poder judiciário, a implantação de “direitos” assegurados por meio de uma multiplicidade 
de normas. O processo de decisão, em que os magistrados fazem uso da denominada técnica 
da ponderação de bens, de interesses ou de valores, vem contornando, diuturnamente, a 
inexistência de regras positivadas para disciplinar a hipótese-objeto de julgamento. Essa 
atuação torna possível a construção, a partir dos princípios jurídicos – constitucionais ou 
legais explícitos ou implícitos - de regras de decisão, que passam a disciplinar a matéria no 
julgamento em curso e, eventualmente nos subsequentes.

Surgida a partir da obra de Rudolf Smend e aplicada por juízes do Tribunal 
Constitucional na Alemanha do Segundo Pós-Guerra, a técnica é objeto de severas críticas 
desde o seu nascedouro, por suposta ausência de racionalidade. Contudo, pode-se afirmar 
que foi bastante difundida no último quartel do século passado e vem ganhando adeptos até 
os dias atuais, em diversas coordenadas do globo terrestre.

Sua utilização demonstra a toda evidencia uma postura proativa que vem permeando 
a atuação de alguns dos membros do Poder Judiciário, na busca pela garantia da maior 
efetividade possível às normas constitucionais - a mesma que acabou por dar guarida ao 
fenômeno da judicialização da política.



36

A doutrina Kelseniana, no entanto, questionou a “jurisdição constitucional”, 
buscando entender se esta desafiava ou não a separação dos poderes, se violava a soberania 
dos parlamentares perquirindo ainda se o judicial review fragilizava o princípio da segurança 
jurídica.

Após exaustivos debates Kelsen concluiu que a jurisdição constitucional é uma 
forma de garantia da eficácia jurídica da constituição, pois o direito positivo zela para que 
possa ser anulado todo ato - excetuada a constituição - que esteja em contradição com uma 
norma superior.

Ele propôs, para tanto, a instituição de um órgão distinto e inteiramente independente 
do Legislativo e que desempenharia a atividade legislativa negativa, funcionando como 
uma instancia “central suprema”.

Nessa esteira, inúmeros casos foram julgados; entre estes, a paradigmática questão 
conhecida como “Honegwell”, que ocorreu na Alemanha, na qual o Tribunal Alemão 
questionou a constitucionalidade de uma legislação que estabelecia que se o empregado 
tivesse mais de 52 anos de idade, o seu contrato de trabalho teria necessariamente que ser 
celebrado por tempo limitado.

A Corte Alemã entendeu neste caso que tal lei difundia a discriminação e a 
desigualdade social. Por essa razão, o pleito foi acolhido e inteiramente reconhecido pelo 
Tribunal.

Assim por meios destas explanações pudemos ter um panorama geral das causas do 
ativismo judicial nos Estados Unidos e na Europa.

5. O ATIVISMO JUDICIAL E SEUS EFEITOS NA COLÔMBIA

Já no que diz respeito ao ativismo judicial na Colômbia o doutrinador Mauricio 
García Villegas em seu texto “Direitos Sociais e Ativismo Judicial - A dimensão fática do 
Ativismo Judicial e os Direitos Sociais na Colômbia”, afirma que desde 1998 na Colômbia as 
ações relacionadas aos direitos sociais tiveram um crescimento exponencial; tal crescimento 
demonstra um aumento no que se refere à tutela do direito à saúde.

Assim como no Brasil, as ações de tutela de direito à saúde foram o grande alvo de 
manifestações e movimentações na Corte Constitucional Colombiana.

O ativismo judicial na Corte Colombiana se deu justamente na área da saúde sob 
a qual os magistrados desta Corte Suprema manifestaram-se em diversas ações de tutela 
individual, examinando o direito a determinado tratamento de saúde específico ou 
então a concessão de remédios que não constavam da lista de medicamentos fornecidos 
gratuitamente pelo governo colombiano.

As ações na Corte Colombiana foram inúmeras e em sua grande maioria as decisões 
foram favoráveis, todavia segundo o autor, no ano de 1999, os gastos com saúde pública 
atingiram a casa dos sete milhões de dólares.

Tais decisões da Corte, referentes às sentenças sobre os direitos sociais, também 
propiciaram conflitos intrainstitucionais, pois nem todos os magistrados da Corte estavam 
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dispostos a apoiar um precedente que suportava tantas consequências problemáticas para a 
instituição. Como resultado, nessa primeira fase, os precedentes da Corte sobre os direitos 
sociais em geral e, na saúde em particular, não eram completamente unívocos e nem 
estavam consolidados, por tal razão eram frequentes as ressalvas nos votos dos magistrados.

Após longas reformas na legislação colombiana e amplos debates sobre o sistema 
de saúde e fornecimento de tratamentos médicos o governo finalmente no ano de 2008 
conseguiu chegar a algum consenso sobre o este direito social em específico trabalhando 
em parceria com o Judiciário da Colômbia.

Desta maneira, uma nova etapa da proteção constitucional aos direitos sociais e, 
em particular, do direito à saúde, parece haver se consolidado através do ativismo judicial 
da Corte e parece estar produzindo mudanças muito importantes relacionadas à política 
de saúde pública destinada a que essa corresponda às decisões emanadas pela Corte. Tais 
mudanças tem como resultado uma diminuição do ativismo da Corte sobre tal matéria, 
pelo que tais tutelas já não são tão necessárias para que o direito a saúde seja protegido.

Diante deste quadro, não se quer dizer que todas as tensões e os atos políticos hajam 
desaparecido. Mas, extrai-se que devido à consolidação do precedente da Corte em direitos 
sociais, as resistências do governo a sua aplicação obtiveram uma redução, ou pelo menos 
se tornam mais sutis.

Para tanto, isso se deve também ao trabalho que realizou a Corte nos casos sobre 
direitos sociais que converteu tais atividades em mais rotineiras e pouco ativistas.

Para o doutrinador Mauricio García Villegas há de se considerar isso algo natural, 
pois o ativismo segundo ele é o primeiro passo para alcançar mudanças no sistema 
normativo, os quais, uma vez alcançados, reduzem a necessidade de que os juízes sejam 
ativistas. Também é de vital importância esclarecer que o ativismo da Corte Colombiana, 
em direitos sociais, isto é, em casos de direitos sociais prestacionais em sentido estrito, não 
tem sido de igual intensidade para todos os direitos sociais.

A Corte tem sido particularmente insistente na necessidade de proteger o direito à 
saúde sobre certas circunstâncias, especialmente quando o amparo não tenha sido admitido 
previamente por uma norma legal. Mas, a Corte tem proferido algumas sentenças sobre o 
direito à moradia e o direito à alimentação.

O fato de ter atingido uma fase superior em matéria de direitos sociais não permite 
supor que a Corte pode agora manter-se inativa ou direcionar-se para outros temas. Para 
que as suas decisões possam produzir algum grau de mudança social, é crucial que a Corte 
estenda seu precedente ativista a outros direitos de igual importância  ao direito à saúde.

6. O ATIVISMO JUDICIAL E SUAS CAUSAS

Antes de adentrar ao mérito do ativismo judicial e suas causas seja no Brasil, Estados 
Unidos ou Europa, cabe fazer uma digressão sobre as explanações anteriormente realizadas 
que acabam por derivar para um ativismo judicial.
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O artigo antes de adentrar e se aprofundar no tema do ativismo judicial trabalhou 
a respeito da teoria do neoconstitucionalismo e a sua implicação na doutrina estrangeira e 
nacional.

Esta teoria se reveste de algumas peculiaridades que já foram anteriormente 
amplamente trabalhadas, tendo sido mencionados os seus adeptos e até mesmo autores que 
discordam desta corrente.

Todavia, tal reflexão foi de suma importância para o estudo deste trabalho, pois 
justamente umas das teses que prevalece no neoconstitucionalismo é a prevalência dos 
princípios sobre as normas.

Neste aspecto vale a excelente crítica de Carlos Bastide Horbach ao mencionar em 
seu texto “A nova roupa do Direito Constitucional: neoconstitucionalismo, pós-positivismo 
e outros modismos” que muitas vezes os princípios são utilizados como formas de “tapar 
o sol com a peneira”; ou seja, por exemplo, em seu texto ele menciona que o Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul utilizou-se do princípio da dignidade da pessoa humana 
para preservar o direito de uma locatária cujo filho ficou paraplégico e precisava de muitos 
cuidados em permanecer no apartamento alugado ao invés de ser despejada. Ora, nesse 
caso, fica clara a intromissão do Poder Judiciário em uma relação contratual privada, a qual 
foi firmada de comum acordo entre ambas as partes.

Pois bem, o que se nota no neoconstitucionalismo é que os princípios se sobrepõem 
às normas. Todavia o julgador ao impor tal ingerência acaba por suprimir ou mesmo ter 
como irrelevante as normas positivadas no ordenamento jurídico.

Ademais, também no neoconstitucionalismo, exige-se do Poder Judiciário uma 
atuação mais presente quando se trata de garantir os direitos e garantias fundamentais 
à população como um todo. Por tais razões, na falta de políticas públicas, deve o Poder 
Judiciário fazer com que prevaleçam os direitos e garantias fundamentais, essas são as 
razões que, por influência do neoconstitucionalismo, acabam por desembocar em um 
ativismo judicial nas diversas cortes constitucionais.

Keenan D. Kimec em seu texto sobre a origem e o significado corrente do ativismo 
judicial faz uma interessante crítica ao mencionar que um apontamento sobre o ativismo 
judicial sozinho significa pouco ou quase nada porque o termo adquiriu muitos distintos 
e contraditórios significados. Mesmo assim, quando explicado com calma o termo pode 
começar a ter algum significado na conversa sobre o papel do Poder Judiciário e uma 
oportunidade de perguntar questões subsidiárias que vão além do superficial.

7. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O ATIVISMO JUDICIAL

Voltando-se para a realidade brasileira alguns doutrinadores estudiosos do Direito 
Constitucional consideram que o ativismo judicial surge com a Constituição de 1988, por 
ser essa mais democrática, além do fato de ter sido elaborada por representantes eleitos 
pelo povo.
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Neste sentido, autores como Marcos Marcus Faro de Castro em seu texto “O Supremo 
Tribunal Federal e a Judicialização da Política” e Luís Werneck Vianna, apontaram, dentre 
outros, a constitucionalização do direito após a Segunda Guerra Mundial, e o resgate da 
legitimação dos Direitos Humanos, o exemplo institucional da Suprema Corte norte-
americana e a tradição europeia (kelseniana) de controle concentrado de constitucionalidade 
das leis como fatores importantes para a explicação do fenômeno da judicialização.

Diversos são os precedentes da postura ativista do STF manifestada por diferentes 
linhas de decisão, dentre as quais se incluem:

a) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 
contempladas em seu texto e independentemente de manifestação 
do legislador ordinário, como se passou nos casos da imposição 
de fidelidade partidária e da vedação do nepotismo;
b) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos 
emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos 
que os de patente e ostensiva violação da Constituição, de que são 
exemplos as decisões referentes à verticalização das coligações 
partidárias e à cláusula de barreira;
c) a imposição de abstenções ao Poder Público, tanto em caso 
de inércia do legislador - como no precedente sobre a greve dos 
servidores públicos ou sobre a criação de município - como no 
de políticas públicas insuficientes, de quem tem sido exemplo as 
decisões sobre o direito à saúde.

Além dessas questões mencionadas cabe lembrar também outras questões de 
relevância política, social ou moral que foram discutidas ou já estão postas em sede judicial, 
especialmente perante o Supremo Tribunal Federal. A enunciação a seguir é meramente 
exemplificativa, mas serve como boa ilustração dos temas judicializados: (i) instituição 
de contribuição dos inativos na Reforma da Previdência (ADI 3105/DF), (ii) criação do 
Conselho Nacional de Justiça na Reforma do Judiciário (ADI 3367); (iii) pesquisa com 
células troncos embrionárias (ADI 3510/DF); (iv) liberdade de expressão e racismo (HC 
82424/RS – Caso Ellwanger); (v) interrupção de gestação de fetos anencefálicos (ADPF 
54/DF); (vi) restrição ao uso de algemas (HC 91952/SP e súmula vinculante nº 11); (vii) 
demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol (Pet 3388/ RR); legitimidade das 
ações afirmativas e quotas sociais e raciais (ADI 3330); não recepção da Lei de Imprensa 
(ADPF/130). Essa lista poderia ainda prosseguir indefinidamente, com a identificação de 
casos de grande visibilidade e repercussão, como a extradição do militante italiano Cesare 
Battisti (Ext 1085/Itália e MS 27875/DF), a questão da importação de pneus usados (ADPF 
101/DF) ou da proibição do uso do amianto (ADI/3937/SP).

Para Luís Roberto Barroso o ativismo judicial é uma atitude de escolha de um modelo 
específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. 
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Normalmente, ele se instala - e este é o caso do Brasil - em situações de retratação do Poder 
Legislativo, de certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que 
determinadas demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva.

Importante ressaltar o papel do Supremo Tribunal Federal tanto quanto à fiscalização 
das leis como também das emendas à Constituição num sistema de grande abertura à 
propositura de ações diretas de inconstitucionalidade e que ainda incorpora instrumentos 
complementares de controle abstrato - como a arguição de preceito fundamental e os 
mecanismos de controle de omissões -, manifestando claro propósito alargador de atuação 
do Supremo nesse setor.

Elival da Silva Ramos em sua obra Ativismo Judicial - Parâmetros Dogmáticos, 
afirma que:

A singularidade do ativismo judiciário em matéria constitucional, 
está pois, diretamente relacionada às especificidades da 
atividade de interpretação e aplicação da Lei Maior, que, 
dentre outras, compreendem: a supremacia hierárquica das 
normas constitucionais sobre todas as demais do ordenamento, 
revogando-as ou invalidando-as em caso de conflito; o caráter 
monogenético de boa parte dos preceitos constitucionais, 
concretizados na estrutura lógica de normas-princípios, o que 
amplia a incidências a outros quadrantes do ordenamento, porém 
torna menos intensa sua capacidade regulatória direta; a fluidez e 
a decorrente imprecisão semântica ( vagueza e ambiguidade) da 
linguagem constitucional, frequentemente referida a conceitos 
indeterminados de cunho valorativo”.6

Conforme podemos observar dos estudos das mencionadas doutrinas nacionais e 
internacionais, bem como das jurisprudências nacionais mencionadas anteriormente, o 
ativismo judicial tem como sua principal causa a falta de credibilidade da população no Poder 
Legislativo responsável por legislar sobre temas de cunho social, político e econômico, fazendo 
assim com que haja um aumento da credibilidade no Poder Judiciário. Mas não só por isso. 
Esse artigo trouxe a colação anteriormente o neoconstitucionalismo, pois essa doutrina prega 
um fortalecimento das Constituições e prevalência dos princípios sobre as normas.

Com o aumento da doutrina neoconstitucionalista seja em âmbito nacional 
ou internacional, a credibilidade no Poder Judiciário torna-se prioritária, para que 
este concretize ou outorgue direitos sociais com base nos direitos fundamentais, em 
conformidade com a teoria do Estado do Bem-Estar Social.

Este fator acaba por fazer com que os Juízes possuam uma atuação muito mais 
presente no ordenamento jurídico do que simplesmente represente o juiz “a boca da lei” 
conforme expressão cunhada por Montesquieu.

6  RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
187-225. (cap. 2, seção 1ª, itens 21 a 22.2).
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Todavia há quem critique com razão o ativismo exacerbado pelas Cortes 
Constitucionais: neste caso a crítica se pauta principalmente no que diz respeito à capacidade 
institucional do judiciário.

Isso porque cabe aos três poderes interpretar a Constituição e pautar sua atuação 
com base nela. Contudo a palavra final cabe ao Poder Judiciário.

Essa primazia, porém, não significa que toda e qualquer matéria deva ser decidida 
em um Tribunal, pois é necessário evitar que o Judiciário se transforme em uma instancia 
hegemônica. A doutrina constitucional tem explorado duas ideias com o intuito de limitar 
a ingerência judicial: a capacidade institucional e a de efeitos sistêmicos.

A capacidade institucional envolve a determinação de qual Poder está mais habilitado 
a produzir a melhor decisão em determinada matéria. Tema envolvendo aspectos técnicos 
ou científicos de grande complexidade não pode ter no juiz de direito o arbitro mais 
qualificado, por falta de informação e de conhecimento específico.

Também os riscos de efeitos sistêmicos imprevisíveis e indesejáveis podem 
recomendar uma posição de cautela e de deferência por parte do Judiciário. O juiz, por 
vocação e treinamento, normalmente estará preparado para realizar a justiça ao caso 
concreto, a microjustiça sem condições, muitas vezes, de avaliar o impacto de suas decisões 
sobre um segmento econômico ou sobre a prestação de um serviço público.

Há por fim uma crítica, com relação à limitação do debate, ou seja, neste caso em 
específico, a consequência drástica da judicialização é uma elitização do debate, excluindo-
se os que não dominam a linguagem e nem tem acesso à discussão jurídica.

Além disso, uma dose excessiva de politização dos tribunais dá lugar a paixões em 
um ambiente que deve ser presidido pela razão.

Inverte-se a ordem natural do judiciário, pois os processos passam a tramitar nas 
manchetes dos jornais e não na impressa oficial, ademais os juízes trocam a discussão 
racional jurídica por embates próprios de discussões parlamentares, movidas por visões 
contrapostas e concorrentes.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho demonstrou as causas do ativismo judicial, trazendo um panorama 
histórico nos Estados Unidos, Europa e Colômbia, demonstrou também que o ativismo 
judicial decorre de uma corrente constitucional conhecida por neoconstitucionalismo, 
onde prevalecem princípios sobre as normas, fortalecendo a Constituição e os poderes 
decisórios dos juízes, todavia, por outro lado enfraquecendo o papel do Poder Legislativo.

O ativismo judicial atingiu seu ápice em questões decididas pelo Poder Judiciário 
referente aos direitos sociais; entretanto alguns desses direitos deveriam ser regulamentados 
através do Poder Legislativo e não pelo judiciário.

Isso porque, no Poder Legislativo estão os representantes do povo, eleitos, e que 
justamente possuem legitimidade e a atribuição de proteger os interesses coletivos.
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Mas na realidade ao longo dos anos não só no Brasil, mas como visto anteriormente 
nos Estados Unidos e alguns países da Europa, o Poder Legislativo perde sua credibilidade 
e as Cortes Constitucionais ao invés de decidirem questões meramente constitucionais 
referentes ao controle de constitucionalidade acabam por imiscuir-se em um papel político.

O professor Elival da Silva Ramos, assim como o professor Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho, entre outros, sugerem alternativas à exacerbação do Poder Judiciário e de 
um ativismo judicial realizado pela Corte Suprema; para eles, países como o Canadá, França 
entre outros apresentaram soluções viáveis a esse excesso de poder concedido ao judiciário, 
apesar, é claro, de serem sistemas politicamente diferentes do sistema brasileiro.

Todavia, necessário se faz encontrar uma solução jurídica e política adequada para 
evitar a exacerbação do ativismo judicial pelas Cortes Constitucionais, isso porque em 
um futuro colheremos os frutos da perda de representatividade dos governantes eleitos 
democraticamente para vermos imperar “um elitismo jurisdicional” isso porque os juízes 
são pessoas aprovadas em concursos públicos por meritocracia e os ministros do Supremo 
Tribunal Federal conduzidos por meio de sabatinas, mas nenhum destes dois representa a 
população e seus interesses políticos e sociais.

Por tais razões conclui-se pela necessidade de alternativas ao ativismo judiciário 
realizado pelo Poder Judiciário através de um sistema político mais atuante, um legislativo 
menos passivo e mais atuante na defesa dos interesses da população como um todo.

No caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal passou a intervir em questões 
de cunho social, pois em razão de grupos sociais tentarem acesso ao legislativo e não 
conseguirem que suas ideias ou palavras fossem ouvidas, a forma encontrada foi recorrer 
ao poder judiciário para que certos direitos lhes fossem concedidos.

Isso ocorreu, parar exemplo, no caso da União Homoafetiva onde o grupo LGBT 
recorreu à instancia superior do judiciário para obter o direito ao reconhecimento das uniões 
homoafetivas, isso para que fossem facilitados diversos tramites burocrático que, por falta 
de uma legislação especifica sobre o tema, deixavam à margem da sociedade este grupo: 
por exemplo quando um companheiro homossexual falecia o seu cônjuge sobrevivente não 
obtinha nenhum direito a pensão pelo INSS, realidade esta que foi modificada com a vitória 
do grupo LGBT em ver reconhecido o direito a união homoafetiva no Supremo Tribunal 
Federal.

Assim, conclui-se este artigo com a singela opinião de que para que houvesse a 
redução de uma atuação mais ativista do Supremo Tribunal Federal, seria necessário um 
diálogo entre a sociedade e os três poderes, ou pelo menos um diálogo entre o Judiciário e 
o Legislativo para que este último tomasse providencias mais efetivas em prol da população 
brasileira.

No caso do Brasil o ativismo se dá na maior parte dos casos em questões relacionadas 
aos direitos sociais, questões estas de cunho programático, razão pela qual seria necessária 
uma atuação maior do Poder Legislativo.

Em alguns países como Canadá e França, apesar das diferentes realidades em relação 
ao Brasil, instituiu-se um diálogo entre os Poderes Legislativo e Judiciário; até mesmo na 
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Colômbia, a Suprema Corte do Judiciário “chamou” para um diálogo o poder legislativo e 
executivo em termos de políticas públicas.

Talvez o que falte no Brasil seja um amadurecimento para o diálogo entre os poderes, 
para que esses possam encontrar a melhor solução para os problemas de cunho social.

O dialogo interinstitucional é de suma importância no papel para a redução das 
decisões de cunho ativistas, no entanto as demais esferas de poder além do Judiciário 
devem estar abertas aos debates, por essa razão na singela opinião desta autora, não há 
como evitar o fenômeno do ativismo judicial, se as instâncias de Poder não se conectarem 
entre si, pensando em possíveis decisões para os problemas de cunho social.
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QUESTÕES AXIOLÓGICAS NA SOLUÇÃO DA COLISÃO DE 
DIREITOS FUNDAMENTAIS NO DIREITO BRASILEIRO

AXIOLOGICAL ISSUES IN SOLUTION OF FUNDAMENTAL 
RIGHTS COLLISION IN BRAZILIAN LAW

Camila Curti de Assis Vieira
Vanessa de Paula Rodrigues

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Direitos fundamentais e direitos 
fundamentais enquanto princípios. 3 Conflito ou colisão? 3.1 
Conflito entre regras. 3.2 Colisão entre princípios. 3.2.1 A 
proporcionalidade para a solução de colisão entre princípios. 
3.2.2 A teoria do “sopesamento” (proporcionalidade em sentido 
estrito – possibilidade jurídica). 3.2.3 Quanto à razoabilidade. 
4 Teoria do “sopesamento” no caso concreto. 5 Considerações 
finais. 6 Referências.

RESUMO: Neste artigo pretendemos fazer breves considerações 
acerca das técnicas e teorias referentes ao “sopesamento”, à 
proporcionalidade e à razoabilidade como forma de solução de 
colisão de direitos fundamentais à luz da Constituição da República 
Federativa do Brasil vigente. Isso porque tais técnicas e teorias 
compõem, na atualidade, importante instrumento hermenêutico 
adotado pelos tribunais, vez que os métodos tradicionais para 
a solução de antinomias não se coadunam com as necessidades 
do operador do direito frente a questões atinentes à colisão entre 
direitos humanos e humanos fundamentais. Para dar pano de 
fundo ao tema, trouxemos um estudo de caso concreto decidido 
pelo Supremo Tribunal Federal e o estudo bibliográfico de autores 
consagrados acerca da temática.

Palavras Chaves: Axiológica. Princípios de direitos fundamentais. 
Colisão de princípios.

ABSTRACT: This article aims to make a brief comment about 
the “sopesamento” theory, proportionality and reasonableness 
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as a form of fundamental rights of collision solution in the light 
of the Constitution of the Federative Republic of Brazil current. 
This is because such theories make up, now a days, important 
hermeneutical instrument adopted by the courts, rather than 
traditional methods for antinomies solution not in line with the 
front right operator needs such questions. The methodology will 
bring the case study of the Supreme Court and the bibliographic 
study authors established on the theme.

Key Words: Axiological. Fundamental rights principles. 
Principles’ collision.

1. INTRODUÇÃO

Por meio do método indutivo, buscaremos sedimentar a ideia de que toda norma 
traz consigo um valor, como já disse Miguel Reale; fonte ideia admitida e incorporada na 
ordem jurídica interna, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”).

Os constituintes de 1988 encamparam essa ideia quando intitularam o Título 
I como “Dos Princípios Fundamentais”. Ou seja, as normas contidas nos artigos 1º a 4º 
não são “apenas” normas, mas normas principiológicas, dotadas de valores que devem 
ser maximizados sempre que possível na ordem jurídica interna, pois são princípios 
norteadores do Estado Brasileiro.

Essa forma de repensar o direito positivo foi identificada, especialmente, por um dos 
maiores juristas da atualidade Robert Alexy, que, responsável pela criação de uma “Teoria 
dos Direitos Fundamentais” à luz da Constituição Alemã, dá novos contornos aos direitos 
fundamentais, ampliando o seu espectro para maximizar o seu alcance. (ALEXY, 2014)

Dizemos que Alexy construiu uma Teoria dos Direitos Fundamentais. Mas, os 
direitos fundamentais, antes de chegarem a ter esse status de norma principiológica, 
passaram por um longo processo de amadurecimento na ordem internacional, para que, 
então, pudesse ser inserido nas constituições com força normativa e o status principiológico 
que possui na atualidade.

O século passado foi marcado por duas grandes guerras, a partir das quais a 
comunidade internacional verificou a premente necessidade de positivação na ordem 
jurídica interna de cada país, para que houvesse não apenas a afirmação, mas a efetivação 
dos direitos humanos fundamentais.

A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, com a Constituição de 
Weimar, foi a primeira a dar essa força normativa à Constituição, contemplando direitos 
humanos fundamentais. Infelizmente, com margens de manobras que serviram de pano de 
fundo para o golpe de Hitler, culminou na Segunda Guerra Mundial.
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Pior que a Primeira, a Segunda Grande Guerra deixou marcas que a humanidade 
jamais deverá esquecer, mas das atrocidades perpetradas permitiu-nos repensar a forma de 
enxergar o ser humano e a sociedade na qual estamos inseridos.

Pois bem, agora que me atacam, também devo revidar, para me proteger. - 
Argumento utilizado especialmente pelos Estados Unidos da América, que só entrou na 
Segunda Guerra em 1945, 7 anos após ela haver iniciado.

Vale dizer que à época já existia a Liga das Nações, que daria origem à Organização 
das Nações Unidas. Ou seja, já havia o início de uma organização internacional para a 
proteção dos direitos humanos.

O que pretendemos demonstrar aqui é que não havia empatia, - talvez ainda não 
haja - de um estado para com o outro, tampouco a ideia de lutar em uma guerra para a qual 
ainda não fora provocado, com o intuito de garantir e proteger direitos individuais de outra 
nação que não a própria.

Nasce, então, da necessidade uma iniciativa louvável das nações para a criação de um 
sistema global de proteção dos direitos humanos. Na sequência foram criados os sistemas 
regionais com o mesmo intuito.

A partir daí floresce e se difunde a noção e a importância do termo “dignidade da 
pessoa” e, consequentemente, dos direitos humanos fundamentais, num primeiro momento, 
especialmente os individuais, pois os mais violados até então.

Interessante notar que, as normas de direitos fundamentais, num processo de 
(re)democratização que marcou o século XX, passaram a compor a parte central das 
constituições dos países ocidentais.

Outro fato marcante do século passado é o fato de que as constituições deixaram de 
ter uma conotação meramente declaratória, passando a ter força normativa, figurando no 
cume da pirâmide kelseniana.

Mas mais que isso, as normas de direitos fundamentais inseridas na ordem 
constitucional passam a ter status de norma principiológica, isto é, nos dizeres de Alexy, 
verdadeiros mandamentos de otimização.

De acordo com a doutrina brasileira contemporânea, vivemos o denominado pós-
positivismo ou neopositivismo, com a definição de que as regras consistem no “direito posto”, 
isto é, o direito positivado, ao passo que os princípios são “mandamentos de otimização” 
de maneira que “princípios exigem que algo seja realizado na maior medida possível dentro 
das possibilidades jurídicas e fáticas já existentes.” (ALEXY, 2014, p. 103-104)

Veja que, hodiernamente, os direitos fundamentais ocupam papel de destaque em 
nosso ordenamento jurídico, figurando, como já dissemos no cume da pirâmide kelseniana, 
mormente os princípios de direitos fundamentais.

Assim, como normas de destaque que são os princípios de direitos fundamentais, 
para a solução de colidência entre eles, há que se deixar de lado a hermenêutica regular para 
a solução de antinomia; até mesmo porque, nem se pode falar em antinomia, pois, como 
vimos acima, trata-se de espécie de conflito com denominação própria - “colisão de direitos 
fundamentais”.
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Nessa esteira é que a hermenêutica constitucional com base nessa nova forma de 
pensar o direito, isto é, a partir da maximização dos direitos fundamentais, tem tido papel 
de destaque, pois é ela quem vem influenciando não apenas a atividade jurisdicional, mas 
toda a sociedade.

Com isso, decisões tidas como mutações (in)constitucionais informais vem 
ocorrendo, especialmente no Supremo Tribunal Federal, na busca da máxima efetividade.

A solução da colisão de direitos fundamentais deverá ser dada pelo julgador por 
meio da aplicação da Teoria do “Sopesamento”, Proporcionalidade e da Razoabilidade, 
como veremos com mais profundidade a seguir.

Note-se, pois, que há na hermenêutica constitucional brasileira, inexoravelmente, 
a presença de questões axiológicas, pois o exercício do “sopesamento” assim o exige, 
conforme veremos.

Portanto, valorar o direito fundamental em detrimento de outro, tem sido o trabalho 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, quando da colisão de direitos fundamentais.

2. DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS FUNDAMENTAIS EN-
QUANTO PRINCÍPIOS

Para adentrarmos na análise da aplicação das Teorias do Sopesamento, 
Proporcionalidade e Razoabilidade na solução de Colisão de Direitos Fundamentais, 
primeiramente, há que se definir o termo “Direitos Fundamentais”.

Vale dizer antes que a ideia de direitos humanos nasce a partir da verificação do papel 
do homem no mundo, isto é, “Tudo gira, assim, em torno do homem e de sua eminente 
posição no mundo.” (COMPARATO, 2015)

Assim, para que os direitos humanos fossem concebidos, primeiramente houve de se 
ter sedimentada a ideia de dignidade da pessoa por Kant, no século XVIII:

O homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe 
como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário 
desta ou daquela vontade. Pelo contrário, em todas as suas acções, 
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 fim.(KANT, 2007)

Kant, para definir dignidade, afirma que o homem é digno porque ele é um fim em si 
mesmo, porque somente as coisas de comércio é que tem preço e, portanto, são meio.

Com essa distinção, Kant nos remete à noção de igualdade universal, a mesma do 
cristianismo, de que todos somos iguais pelo simples fato de sermos humanos, criaturas de 
Deus feitas a partir de sua imagem e semelhança.
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Inegável, pois, a contribuição do cristianismo para essa concepção, uma vez que com 
o transcendentalismo, a concepção de um deus único e superior, colocou a sua criatura (o 
homem), num patamar de igualdade entre si, sem distinção, de gênero ou cor.

Sendo todo ser igual, um fim em si mesmo, assenta-se a necessidade de afirmação de 
determinados direitos, os direitos humanos, para assegurar a incolumidade da dignidade 
desse ser tão especial, o homem.

Sobre a dignidade da pessoa humana na modernidade, citamos Eduardo C. B. Bittar:

Não se trata, portanto, de um tema criado na pós-modernidade (a 
partir da desilusão com a razão, no pós-guerra), trata-se de uma 
discussão filosófica bem torneada com a modernidade, no entanto, 
tornada objeto de aflição internacional somente no século XX, 
com a Declaração de 1948: “Considerando que o reconhecimento 
da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de 
seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz no mundo”; e: art. 1º “Toda as pessoas nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos”.(BITTAR, 2006, pp. 35-65)

Sendo o homem digno a priori, qualquer ação ou omissão tendente a ferir essa 
dignidade, ainda que por via reflexa, é incompatível com o dever de protegê-la.

Note-se, portanto, que a noção de dignidade da pessoa humana houve por bem de 
ser reconhecida e declarada de forma universal para que os respectivos direitos da pessoa 
humana pudessem ser prescritos.

Para conceituar direitos humanos precisaremos, antes, dizer que para fins do presente 
trabalho, tem-se por direitos humanos, como sinônimo de direitos fundamentais da pessoa 
humana ou do homem. Fundamentais em relação à imprescindibilidade de certos direitos 
para assegurar a proteção e a concretização da dignidade do indivíduo. Para tanto, contamos 
com a lição de José Afonso da Silva:

Direitos fundamentais do homem constitui expressão mais 
adequada a este estudo, porque, além de referir-se a princípios 
que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia 
política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, 
no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições 
que ele concretiza em garantias de convivência digna, livre 
e igual de todas as pessoas. No qualificativo fundamentais 
acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas 
sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive 
e, às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem 
no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas 
formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente 
efetivados. Do homem, não como macho da espécie, mas no 
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sentido de toda pessoa humana. Direitos fundamentais do 
homem significa direitos fundamentais da pessoa humana ou 
direitos fundamentais. É com esse conteúdo que a expressão 
direitos fundamentais encabeça o Título II da Constituição, que 
se completa, como direitos fundamentais da pessoa humana, 
expressamente, no art. 17.(SILVA J. A., 2006, p. 175)

Para André de Carvalho Ramos, trata-se de um conceito fluido e aberto, até mesmo 
pelo fato de não ser possível o estabelecimento de um rol taxativo de direitos humanos, em 
razão das variantes axiológicas verificadas no espaço-tempo.

Inobstante entendermos correta a afirmação de André de Carvalho Ramos, cremos 
ser indispensável o estabelecimento do um rol mínimo relativo aos direitos humanos 
fundamentais, ainda que num mundo cosmopolita, comportando inúmeras diferenças 
culturais, há a premente necessidade de proteger o ser humano dele mesmo.

Com isso, podemos afirmar que os direitos humanos fundamentais são aqueles que 
nossa Constituição diz que são, em regra.

Deste modo, Direitos Fundamentais, para fins do presente trabalho, serão tratados 
como sinônimo de Direitos Humanos ou Direitos da Pessoa Humana, consistem, pois, 
nos direitos básicos para que toda a pessoa humana possa viver e não somente, sobreviver, 
assim considerados e positivados por meio de nossa Carta Magna de 1988.

Trata-se de direitos imprescindíveis para o ser humano enquanto indivíduo, 
considerando o seu papel na sociedade, isto é, a coletividade deve resguardar esses direitos 
que são fundamentais para a existência humana.

Direitos fundamentais estes que podem variar no tempo e no espaço, dadas as 
diferentes formas de sociedade que há no mundo, bem como a ocorrência da evolução 
socioeconômica e cultural de cada grupo social.

Mas o importante é dizer que cada sociedade “elege” seus direitos fundamentais de 
acordo com os seus valores máximos considerados, isto é, axiologicamente é feita a escolha 
dos bens que devem ser maximamente tutelados pelo Estado.

Logo, sendo os direitos fundamentais da pessoa humana eleitos como valores 
máximos por uma sociedade, dada a sua carga axiológica, por vezes tais regras se tornam 
princípios, e são assim tratados pelos operadores do direito nos casos concretos.

A carga axiológica dos princípios de direitos fundamentais deve nortear toda a 
conduta humana daquela sociedade que assim os elegeu.

Não estamos aqui, de forma alguma, desprezando os direitos fundamentais na 
ordem internacional, pois é reconhecido o fato de que a noção de direitos fundamentais 
nasce da luta dos povos ocidentais contra o absolutismo.

Fato é que a ordem jurídica interna de um país, por privilegiar sua soberania e sua 
autodeterminação, mesmo firmando tratados internacionais para a proteção e promoção 
dos direitos humanos, apenas se vê, juridicamente, comprometido se e quando internaliza 
esses compromissos por meio de leis, em sentido formal.
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Justamente com base nessas questões formais da ordem jurídica interna brasileira é 
que ratificamos o acima afirmado, no sentido de que uma sociedade “elege” os seus direitos 
fundamentais segundo suas necessidades e valores.

Pois bem, como dissemos anteriormente, nossa Constituição quando traz o Título I 
“Dos Princípios Fundamentais”, quer dizer com isso que os artigos 1º ao 4º não são apenas 
normas prescrevendo um direito subjetivo, mas valores máximos que devem ser observados 
por todos, portanto, normas principiológicas constitucionais.

Com isso, direitos fundamentais, enquanto normas, vêm sendo cunhados e 
utilizados como princípios para abarcar situações que a legislação não prevê, permitindo 
ao Poder Judiciário “legislar” sob o aspecto da concretização dos direitos humanos, ferindo, 
portanto, o Art. 2º da Constituição ao desrespeitar a tripartição de poderes, ao usurpar a 
competência do Poder Legislativo.

3 . CONFLITO OU COLISÃO?

Num caso concreto, sempre que princípios que contemplem direitos fundamentais 
estiverem em confronto, dizemos que ocorre uma “colisão de direitos fundamentais”; para 
as regras, isto é, para normas de direitos positivadas, quando em confronto, dá-se o nome 
de conflito.

Em caso de colisão, a solução não pode ser dada por meio da aplicação hermenêutica 
regular com o uso de solução de antinomias, mas por meio de técnica hermenêutica própria, 
adequada à essa natureza de direitos envolvidos.

Os princípios que contemplam direitos fundamentais, conforme dito acima, são 
valores máximos de uma sociedade, logo, constituem mandamentos de otimização que 
devem nortear os operadores do direito na aplicação ao caso concreto.

Veremos a seguir as diferenças e as formas de solução.

3.1. CONFLITOS ENTRE REGRAS

Primeiramente cabe dizer que estamos aqui tratar de regras no sentido de norma 
jurídica, lei infraconstitucional em sentido estrito, bem com normas regulamentadoras.

Dispomos, para a solução de conflitos entre regras, de inúmeros instrumentos 
hermenêuticos tradicionais, conforme veremos.

Assim, um conflito entre regras pode ser solucionado inserindo-se em uma das 
regras, uma cláusula de exceção que elimine o conflito ou, admitindo-se que uma das regras 
seja declarada inválida.

Uma vez não admitida as soluções indicadas para resolver o conflito, necessariamente 
uma das regras há que ser declarada inválida e, consequentemente, retirada do ordenamento 
jurídico.
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Não importa a maneira de como foi fundamentado, não é possível que dois juízos 
concretos de dever ser distintos entre si sejam válidos. Assim, sendo uma regra válida e 
aplicável a um caso concreto, implica dizer que sua consequência jurídica é a validade.

A solução para o conflito de regras, portanto, está na verificação no âmbito da sua 
validade jurídica, isto é, o ordenamento jurídico não comporta a aplicabilidade de duas 
regras com consequências jurídicas concretas opostas.

Essa situação pode ser resolvida por meio de regras como Lex posterior derogat legi 
priori e Lex specialis derogat legi generali; contudo, é possível proceder de acordo com a 
importância de cada regra em conflito, o importante é a decisão ser válida (ALEXY, 2014, 
p. 92).

Mas, quando o conflito surge entre disposições inseridas na Constituição Federal, 
os critérios tradicionais para a solução de antinomias não são mais aplicáveis, uma vez 
que normas, regras ou princípios constitucionais são hierarquicamente iguais, porquanto 
contidas no mesmo diploma constitucional e são contemporâneas (nesse sentido, salvo 
se uma das regras decorre de emenda constitucional; mas a hierarquia constitucional 
permanece para ambas). Surge, portanto, um problema lógico-jurídico argumentativo 
suficientemente grande para o Poder Judiciário resolver.

Assim, quando falamos em conflito de regras, referimo-nos às leis no âmbito das 
normas infraconstitucionais, sobre as quais nos dedicamos com maior vigor no presente 
trabalho.

3.2. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS

Diferentemente do conflito de regras, a colisão de princípios é resolvida de maneira 
que não implica, necessariamente, a retirada do ordenamento jurídico de um ou de outro.

Assim, em havendo dois princípios que se chocam, um deles há que ceder em favor 
do outro. O que não significa que o princípio que cedeu seja inválido, tampouco que nele 
deva ser introduzida uma cláusula de exceção.

O que ocorre, na realidade, é que um dos princípios tem prioridade em face do outro 
em determinadas condições ou situações verificáveis somente no caso concreto.

As colisões entre princípios, na teoria de Robert Alexy, são superadas quando da 
imposição a um dos princípios citados ou ambos os princípios há certas restrições, o que 
acaba por diminuir sua aplicabilidade.

A discussão sobre a prevalência de um princípio diante de outro apenas se faz possível 
em função da caracterização destes como não dotados de uma característica absoluta. Isso 
corresponde a afirmar que não existe, dentro de uma teoria de princípios, um enunciado 
que deve ser considerado como absoluto (ALEXY, 2014, p. 96).

Assim, a definição dos princípios como não absolutos facilita a utilização da figura da 
colisão que firma a definição dos princípios como ordem de aprimoramento e fundamenta 
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a teoria dos princípios (ALEXY, 2014, p. 96), sendo a sua realização regulada por meio das 
suas possibilidades fáticas e jurídicas, isto é, não possuindo caráter definitivo.

Dado o fato de que os princípios são mandamentos de otimização é certo afirmar 
que há princípios com maior ou menor peso em relação ao bem que se pretende tutelar. 
Logo, há, dentre os princípios aquele com maior peso, ao qual é dada a precedência, tal 
como verificaremos no caso concreto, em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
adiante citada.

Reiteramos, portanto, que conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, 
enquanto a colisão entre princípios ocorre na dimensão do peso axiológico, sem implicar 
na invalidade de um ou de outro.

Assim, o fato de um princípio valer para uma situação concreta não leva à conclusão 
de que assim o será em outras situações concretas. A sua aplicação pode ser desprezada 
por outro princípio que disponha em sentido oposto. O conteúdo de um princípio isolado 
não determina a solução; a solução pode ser encontrada pela aplicação da máxima da 
proporcionalidade (ALEXY, 2014, p. 111).

Vale repisar que a hermenêutica constitucional atual dá conta somente da aplicação 
em caso concreto, situações fáticas levadas à Corte Suprema para a solução da colisão. Ou 
seja, não há como sopesar direitos subjetivos de forma abstrata.

3.2.1. A PROPORCIONALIDADE PARA A SOLUÇÃO DE COLISÃO EN-
TRE PRINCÍPIOS

Há entre uma teoria de princípios e a afirmação da proporcionalidade uma pequena, 
mas importante relação a ser considerada.

Assim, com já citamos acima, segundo o pensamento de Alexy, que adotamos, 
princípios são mandados de otimização que devem ser realizados na maior medida possível, 
de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas.

Assim, para a solução da colisão entre princípios utilizamos a teoria da 
proporcionalidade, que estabelece três categorias de exigências para sua aplicação, quais 
sejam: adequação, necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito.

A adequação indica o meio que se pode utilizar em situação fática para a obtenção de 
uma finalidade qualquer. Utiliza-se o critério da necessidade para a escolha do melhor meio 
para que seja o fim alcançado, isto é, uma forma menos agressiva.

Quanto à proporcionalidade em sentido estrito, se, por exemplo, houver duas medidas 
adequadas para atingir o fim de um princípio e ambas embaraçam a realização de outro 
princípio, não há como se resolver a questão por meio da necessidade, então, deve ser feita 
a análise da possibilidade jurídica, que é uma questão de sopesamento (proporcionalidade 
em sentido estrito).

Em outras palavras, se até mesmo o meio menos gravoso afeta a realização do 
segundo princípio em questão, após a necessidade, deve ser analisada a proporcionalidade 
em sentido estrito (ALEXY, 2014, pp. 93-99).
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Destarte, por serem, os princípios, válidos e aplicáveis, em havendo colisão entre 
eles, o intérprete valer-se-á da ponderação.

Isso porque, para se verificar as possibilidades jurídicas de aplicação do princípio é 
necessária uma atividade de ponderação (“sopesamento”), que permita avaliar que quanto 
maior for o grau de não cumprimento de um princípio, maior deve ser a importância da 
realização do outro (ALEXY, 2014, pp. 119-120).

3.2.2. A TEORIA DO “SOPESAMENTO” (PROPORCIONALIDADE EM 
SENTIDO ESTRITO - POSSIBILIDADE JURÍDICA)

Assim como os princípios, a proporcionalidade também tem natureza axiológica, 
vez que antecede e regula a positivação jurídica de normas e princípios.

O Supremo Tribunal Federal prolatou inúmeras decisões fundamentadas em 
princípios constitucionais, que além da função fundamentadora da ordem jurídica, exerce 
função interpretativa, colaborando para solucionar o problema da colisão entre valores 
constitucionalizados.

A proporcionalidade foi implantada no ordenamento jurídico como forma 
hermenêutica constitucional para solucionar a colisão entre direitos e garantias 
fundamentais, considerando-os de forma a evitar desnecessárias restrições.

Bonavides afirma que:

(...) em nosso ordenamento constitucional não deve a 
proporcionalidade permanecer encoberta. Em se tratando de 
princípio vivo, elástico, prestante, protege ele o cidadão contra 
os excessos do Estado e serve de escudo à defesa dos direitos e 
liberdades constitucionais. De tal sorte que urge, quanto antes, 
extraí-lo da doutrina, da reflexão, dos próprios fundamentos da 
Constituição, em ordem a introduzi-lo, com todo o vigor no uso 
jurisprudencial. (BONAVIDES, 2010, pp. 394-395)

A teoria da proporcionalidade demonstra-se de muita utilidade prática para o 
hermeneuta, quando da análise de interesses contrapostos, momento em deverá aferir qual 
princípio prevalecerá naquela situação específica, seguindo-se os requisitos da adequação, 
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

3.2.3. QUANTO À RAZOABILIDADE

Questionamentos não remanescem de que a razoabilidade é consequência da ordem 
jurídica, e assim deve ser analisada quando da interpretação constitucional, cujo marco 
inicial é a proporcionalidade.
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Embora, igualmente, não esteja expressa no texto constitucional, o princípio da 
razoabilidade é indiscutivelmente aplicável a todo o ordenamento jurídico, ensina Luís 
Roberto Barroso:

[...] abrem-se duas linhas de construção constitucional, 
uma e outra conducentes ao mesmo resultado: o princípio 
da razoabilidade integra o direito constitucional brasileiro, 
devendo o teste de razoabilidade ser aplicado pelo intérprete da 
Constituição em qualquer caso submetido ao seu conhecimento. 
A primeira linha, mais inspirada na doutrina alemã, vislumbrará 
o princípio da razoabilidade como inerente ao Estado de direito, 
integrando de modo implícito o sistema, como um princípio 
constitucional não-escrito. De outra parte, os que optarem pela 
influência norte-americana, pretenderão extraí-lo da cláusula do 
devido processo legal, sustentando que a razoabilidade das leis se 
torna exigível por força do caráter substantivo que se deve dar à 
cláusula. (BARROSO L. R., 1998, p. 217)

O sentido do princípio da razoabilidade apontado por Alexy é justamente a 
construção de fundamentos de aceitabilidade na restrição de direitos fundamentais.

Humberto Ávila (ÁVILA, 2003, pp. 94-103), aponta três exigências para aplicação do 
princípio da razoabilidade na sua interpretação: (1) a harmonização da norma geral com o 
caso concreto; (2) a harmonização das normas com suas condições externas de aplicação - 
deve haver um suporte empírico para a medida adotada e uma relação de congruência entre 
o critério de diferenciação escolhido e a medida adotada; (3) uma relação de equivalência 
entre a medida adotada e o critério que a dimensiona.

Em outras palavras o princípio da razoabilidade pode ser extraído de toda e qualquer 
norma; e mais que isso, é imperativo ao exercício jurisdicional, pois na busca do melhor 
direito é necessária a aplicação do bom senso, da prudência e da moderação.

4. TEORIA DO SOPESAMENTO NO CASO CONCRETO

Vejamos, a propósito do sopesamento, a decisão do Supremo Tribunal Federal, 
proferida no Recurso Extraordinário de nº 638565/AP, de 29 de novembro de 20111:

RE 638565 / AP – AMAPÁ
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. AYRES BRITTO
Julgamento: 29/11/2011

1  Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp>. Acesso em: 30 
jan. 2015.
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Publicação
DJe-233 DIVULG 07/12/2011 PUBLIC 09/12/2011
Partes
RECTE.(S)  : JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE
ADV.(A/S)  : MÁRCIO ALVES FIGUEIRA
RECDO.(A/S) : EDITORA GRÁFICA DIÁRIO DO AMAPÁ 
LTDA
ADV.(A/S)  : RUBEN BEMERGUY
Decisão
DECISÃO: vistos, etc. Trata-se de recurso extraordinário, 
interposto com suporte na alínea “a” do inciso III do artigo 
102 da Constituição Republicana, contra acórdão do Tribunal 
de Justiça do Estado do Amapá. Acórdão assim ementado (fls. 
184): “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NOTÍCIA 
JORNALÍSTICA. COLISÃO. DIREITOS FUNDAMENTOS. 
PRIVACIDADE E LIBERDADE DE IMPRENSA. INTENÇÃO 
DELIBERADA DE MACULAR A HONRA. CARGO PÚBLICO. 
1) A indenização por danos morais somente se impõe quando o 
direito à informação transborda dolosamente os limites impostos 
no art. 5.º, inciso IV da Constituição Federal causando prejuízos 
a outrem. 2) A simples divulgação de fatos e opiniões, resultantes 
do exercício do princípio constitucional da liberdade de imprensa, 
sem qualquer abuso ou má-fé, não dá margem à indenização por 
danos morais, mormente quando a parte ocupa cargo político 
no qual seus atos podem vir a ser alvo de duras críticas. 3) O 
juízo de ponderação do princípio da proporcionalidade indica 
que o interesse público existente no caso deve preponderar 
sobre o direito à inviolabilidade da intimidade e da privacidade, 
sobretudo porque a utilização do nome ou imagem de uma 
pessoa pública não agride a sua intimidade ou privacidade, pois o 
exercício da política, pressupõe a superexposição da imagem. 4) 
Recurso provido.” 2. Pois bem, a parte recorrente aponta violação 
aos incisos V e X do art. 5º e ao § 1º do art. 220 da Magna Carta 
de 1988. Sustenta que, se “é certo que a Constituição Federal tem 
como princípio a livre manifestação do pensamento, igualmente 
certo se afigura como princípio constitucional a inviolabilidade 
da honra”. Argui que os “princípios constitucionais não possuem 
valor absoluto, devendo o operador do direito, no caso concreto, 
fazer o sopesamento daqueles que se apresentem conflitantes e 
privilegiar o que se mostrar mais valioso” (fls. 208). Aduz que a 
notícia jornalística “não trata de críticas genéricas e impessoais, 
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como quer fazer crer o acórdão recorrido, mas sim, promove um 
discurso de ódio contra o recorrente” (fls. 206). 3. A seu turno, 
a Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do 
Subprocurador-Geral Rodrigo Janot Monteiro de Barros, opina 
pelo não-conhecimento do recurso. 4. Tenho que a insurgência 
não merece acolhida. De saída, anoto que esta nossa Casa de 
Justiça, no julgamento da ADPF 130, de minha relatoria, assentou 
a precedência cronológica do direito à liberdade de manifestação 
do pensamento e de expressão lato sensu. É dizer: a ponderação, 
diante de uma concreta colisão entre direitos de personalidade, 
a própria Constituição já fez. E o fez em favor da liberdade de 
imprensa. Não há que se remeter o juízo de ponderação ao Poder 
Judiciário. 5. Reproduzo, por esclarecedora, a ementa da ADPF 
130, assim redigida na parte que interessa à solução da causa: 
“4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE 
PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto 
ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão 
e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos 
de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos 
seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: 
vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de 
resposta (inciso V); direito a indenização por dano material 
ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das 
pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de 
informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso 
XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal 
ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de 
dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos 
do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo 
dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e 
‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. 
Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações 
jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais 
alheios, ainda que também densificadores da personalidade 
humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia 
à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos 
fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição 
veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do 
pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou 
restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, 
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seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação 
social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais 
democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das 
ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas 
sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime 
de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de 
resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, 
infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da 
plenitude de liberdade de imprensa.” (Sem destaque no original) 
6. Naquela assentada, deixei claro que a liberdade de manifestação 
do pensamento, um dos conteúdos da liberdade de informação 
jornalística ou de imprensa propriamente dita, seria exercida 
de modo conciliado: primeiro, contemporaneamente com a 
proibição do anonimato, o sigilo da fonte e o livre exercício de 
qualquer trabalho ou profissão; segundo, a posteriori, com o 
direito de resposta e a reparação pecuniária por eventuais danos 
à honra e à imagem de terceiros, sem prejuízo do uso de ação 
penal por acaso cabível. 7. Prossigo para afirmar que foi à luz do 
conjunto fático-probatório dos autos que o Juízo de origem deu 
pela improcedência do pedido indenizatório. Fazendo-o, aferiu 
que não houve “demonstração nos autos de que a ré agiu com 
intenção de macular a honra ou a imagem do autor, mas apenas 
exerceu seus direitos ao questionar as nomeações para cargos de 
altíssimo escalão, bem assim de indicar o estado crítico da saúde e 
desenvolvimento social” (fls. 190-191). 8. Nessa contextura, para 
se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente, no sentido de 
que a notícia jornalística “teve como única finalidade ofender e 
atingir a [sua] imagem/honra” (fls. 208), faz-se indispensável o 
reexame de fatos e provas. Providência que não tem lugar neste 
momento processual, conforme a Súmula 279/STF. Isso posto, e 
frente ao art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF, nego 
seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 
2011. (Ministro AYRES BRITTO Relator).

Resumidamente, tratou-se de ação movida por uma figura pública do meio político 
no Amapá, em face de jornal local, por haver questionado nomeações de alto escalão e 
criticado a situação da saúde do desenvolvimento social.

Note-se que o julgador, aplicou a técnica do sopesamento, sob o argumento de que 
a própria Constituição elegeu como regra máxima a liberdade de expressão, nos termos do 
artigo 220 da Constituição2.

2  Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
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O que o julgador quis dizer foi que a liberdade de expressão, neste caso, tem 
precedência em relação à intimidade, especialmente porque o autor é uma pessoa pública 
e seus atos dispensam a transparência, não havendo, pois que se falar em violação ao 
artigo 5º.

Vemos, no caso, a utilização da técnica com a de recursos hermenêuticos mediante 
a aplicação do princípio da razoabilidade, para sopesar duas garantias constitucionalmente 
asseguradas, tendo ambas status de princípios, em que prevaleceu o direto à liberdade de 
expressão, considerado o princípio de maior medida a ser perseguido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se vê, casos de colisões entre princípios de direitos fundamentais são muito 
mais sensíveis do que se possa imaginar, pois não há uma regra, não há padrão para a 
aplicação da solução nos casos concretos, ainda que análogos.

O que temos de concreto são instrumentos hermenêuticos que darão ao operador 
do direito, especialmente, ao julgador constitucional, a possibilidade de aplicar o melhor 
direito, ou verossimilmente o melhor direito, assegurando-lhe certa legitimidade quanto às 
razões da decisão e da respectiva fundamentação.

Assim, a nosso ver, o que há de encantador no universo jurídico e, ao mesmo tempo, 
temerário, é o fato de que não há certeza em relação ao posicionamento dos tribunais, pois 
a sociedade muda, os papéis sociais mudam e o direito deve lhes acompanhar sempre com 
incerteza de que a justiça será feita, porém, guiado pelo desejo de concretizá-la.

Ganhamos muito com a positivação dos direitos fundamentais, bem como com 
a universalização do acesso à justiça, mas é claro que no âmbito das relações humanas, 
nada é tão simples quanto parece, carecendo de análise atenta do julgador para a tutela 
desses direitos.

A nova hermenêutica, essa nova forma de interpretar colisões de princípios, a nosso 
ver, realmente permite ao julgador certa discricionariedade quanto à fundamentação 
de sua decisão. Somente esperamos que os julgadores se utilizem de seus cargos com a 
máxima dedicação e rigor técnico, na medida do possível, para que “injustiças” não sejam 
cometidas na ordem constitucional, legitimadas por decisões questionáveis sob o aspecto 
da constitucionalidade.
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O DIREITO COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA DA  
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SEU REFLEXO NA  

URBANIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DAS FAVELAS

THE LAW AS A GUARANTEE INSTRUMENT OF HUMAN  
DIGNITY AND ITS REFLECTION ON SUSTAINABLE  

URBANIZATION OF SLUM

Débora Gonçalves de Araujo Moraes da Silva

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 O conceito de cidade e sua relação 
com o meio ambiente artificial. 3 Conceito de favela. 4 A dignidade 
da pessoa humana. 5 O direito às cidades. 6 A urbanização como 
instrumento para uma moradia sustentável e de qualidade. 7 
Considerações finais. 8 Referências

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de analisar, sob o aspecto 
da dignidade da pessoa humana, o processo de urbanização nas 
favelas brasileiras. A pesquisa realizada confirmou que as favelas 
abrigam os excluídos da sociedade, ratificando o racional de que 
a segregação de classes é consequência do capitalismo, sistema 
marcado pela prevalência dos interesses econômicos, no qual quem 
tem poder aquisitivo, tem direito a uma sadia qualidade de vida.

Palavras-chave: pessoa humana; dignidade; urbanização.

ABSTRACT: The aim of this paper is to analyze the process of 
urbanization in Brazilian “favelas” based on the dignity of the 
human being. The survey confirmed that the slums are home 
to outcasts of society and the believe that class segregation is a 
consequence of capitalism, a system marked by the prevalence of 
economic interests, in which those who have purchasing power 
has the right to a healthy quality of life. In this context, law arises 
as a mobilizing feature and transforms the social reality, ensuring 
“favela” dwellers the access to the city through specific legal 
instruments.

Keywords: human being, human dignity; urbanization.
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1. INTRODUÇÃO

O artigo em comento traz uma reflexão, sob o aspecto da dignidade da pessoa 
humana, do processo de urbanização nas favelas brasileiras. A pesquisa realizada confirmou 
que as favelas abrigam os excluídos da sociedade, ratificando o racional de que a segregação 
de classes é consequência do capitalismo, sistema marcado pela prevalência dos interesses 
econômicos, no qual quem tem poder aquisitivo tem direito a uma sadia qualidade de vida.

Neste contexto, surge o Direito como instrumento mobilizador e transformador da 
realidade social, garantindo, através de instrumentos jurídicos específicos, o acesso dos 
moradores de favela à cidade. Discutem-se as práticas adotadas pelo Poder Público nas 
urbanizações e seus efeitos em longo prazo, a relação da sociedade das cidades formais com 
os moradores de favelas e a atuação do mercado imobiliário como agente participativo nas 
decisões de uso e ocupação do solo. Conclui-se, então, que um processo de urbanização 
exige diálogo entre o poder público, a sociedade e os moradores de favela, a fim de que 
os desejos e expectativas sejam alinhados em prol do bem-estar de toda a coletividade, 
objetivo primordial do Estado Democrático de Direito.

O déficit habitacional no Brasil é uma problemática de todos os governos e, 
portanto, a preocupação sobre como resolver a questão de moradia faz parte das discussões 
acadêmicas, dos governos e de associações de moradores, razão motivadora deste artigo.

A Constituição Federal, nossa Lei Maior, traz a dignidade da pessoa humana como 
um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, garantindo, entre outros direitos, 
a inviolabilidade do direito à vida e do direito à propriedade.

Desta forma, a dignidade da pessoa humana é um direito natural, ou seja, inerente à 
pessoa humana, que deve ser beneficiária de bem-estar e felicidade.

A vida digna exige o cumprimento de certas condições e o direito à moradia é uma 
destas condições.

Ocorre que a favela, cidade informal, não é dotada de moradias e equipamentos 
urbanos que possibilitem a seus moradores uma vida digna, porém é reconhecida como um 
bem ambiental, tutelado pelo artigo 225 da Constituição Federal. É evidente que a favela é 
uma concentração de excluídos, através da qual a segregação de classes sociais é latente, que 
o consumo é sinônimo de poder e que o bem-estar, inerente a uma vida digna, tornou-se 
um produto. A favela só é vista quando há interesse do Poder Público em urbanizá-la, seja 
por campanhas políticas, seja para atender às demandas do mercado imobiliário que não 
pode ser desvalorizado face à existência de uma favela em determinada região.

Neste diapasão, a urbanização é um dos fatores que colaboram com a segregação 
social, mas que também pode ser um instrumento de grande valia para a inclusão social.

O artigo demonstrará que a contradição entre alguns conceitos reflete exatamente 
na dinâmica da convivência social, tornando-se assim importante a interpretação dos 
conceitos alinhados às necessidades da sociedade, de forma que o Direito possa contribuir 
para o atingimento do bem-estar social fundamentado no princípio da dignidade da 
pessoa humana.
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Os interesses das classes dominantes sempre prevalecem em face aos interesses dos 
favelados. Por isso, verificam-se desapropriações e remoções de favelas com intuito de 
preservar a valorização de terrenos e construções em determinadas áreas e/ou regiões.

Ainda há exemplos de processos de urbanização que foram concebidos justamente 
para valorizar a região e permitir a atuação do mercado imobiliário, mas que de alguma forma 
contribuíram para a melhoria de vida das pessoas atingidas. Porém, a avaliação a ser feita sobre 
projetos que possuem fatores de lucratividade privilegiados em face aos interesses coletivos 
da comunidade deve considerar o beneficio revertido para a comunidade, respeitando o 
principio da dignidade da pessoa humana e os direitos inerentes a esta condição.

A cidade informal não atende às diretrizes estabelecidas no Estatuto da Cidade, 
o Poder Público afasta-se desta população e a própria sociedade, através de uma linha 
imaginária, exclui essas pessoas humanas da cidade formal.

O Direito é o instrumento que possibilita atingir os fundamentos do Estado 
Democrático de Direito e, para tanto, é através do Direito posto e das normas que há 
materialização da tutela destes fundamentos. Assim, além da Constituição Federal, para 
tutelar o interesse dos moradores de favelas, temos o Estatuto da Cidade que traz as 
diretrizes para que o direito à cidade seja respeitado, com ferramentas capazes de atender 
às expectativas desta proposta.

A favelização é um fenômeno que ocorreu em todo o mundo e é um problema 
da urbanização.

A metodologia utilizada para este estudo foi além da doutrina, buscando na realidade 
o sentimento do ser excluído.

O objeto deste artigo é, por meio da reflexão proposta, influenciar a melhor 
utilização dos instrumentos disponíveis para tornar o direito às cidades sustentáveis um 
direito universal e não destinado apenas a uma parte da população investida de renda para 
comprar o seu “direito à dignidade”.

2. O CONCEITO DE CIDADE E SUA RELAÇÃO COM O MEIO AM-
BIENTE ARTIFICIAL

O presente artigo versa sobre o direito à moradia, abordado sob a ótica dos moradores 
de favela, razão pela qual se faz necessário inserir o tema no âmbito do meio ambiente 
artificial.

O conceito de meio ambiente artificial está vinculado ao conceito de cidade como 
espaço público, o qual reflete as transformações da vida em sociedade, a cultura de um povo 
e o consequente direcionamento de ocupação do espaço urbano com objetivo de buscar 
harmonia entre os espaços construídos e a vida em todas as suas formas.

Conforme Maria Stella Bresciani descreve no texto Cidade e História1, em meados 
do século XVIII as cidades refletiam “...um conjunto de várias casas dispostas em ruas e 

1  OLIVEIRA, Lucia Lippi (Org.). Cidade: histórias e desafios. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getulio 
Vargas, p. 16-36
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cercadas por uma cinta comum, composta, em geral, por muros e fossas”. A construção das 
cidades estava pautada em estética dentro de uma funcionalidade criada para atendimento 
de um número restrito de pessoas.

A partir do final do século XVIII começam as preocupações com a mobilidade 
nas cidades e a busca de soluções para que o espaço urbano atenda aos problemas sociais. 
Assim, a industrialização fez surgir as cidades industriais, as quais tinham a função de 
propiciar harmonia entre patrões e empregados, objetivando que todos desfrutassem do 
espaço urbano.

Estes conceitos eram utilizados tanto para projetar cidades como para intervir nas 
cidades existentes.

No século XX, nota-se que com o êxodo populacional para as cidades e as condições 
do trabalho (indústria, mineradoras e construção), a vida nas cidades mais uma vez 
sofre modificação e os problemas sociais também se tornam mais complexos, tais como: 
concentração de renda nas mãos de poucos e consequente aumento da pobreza; aumento 
das doenças face às condições precárias de moradias; déficit habitacional; marginalização; 
aumento da violência.

Estes fatores contribuíram para o desenvolvimento do direito urbanístico na busca 
de soluções para melhor ordenar o uso e a ocupação do solo.

O urbanismo veio então como forma de intervenção e prática preventiva para os 
problemas sociais mais relevantes, moradia e ambiente do trabalhador, visando a adequar 
o funcionamento dos equipamentos coletivos com a finalidade de assegurar um meio 
ambiente saudável relacionado à higiene e ao sanitarismo. A preocupação principal era 
com as epidemias ocasionadas pela ausência de saneamento básico, água tratada e higiene 
nestas localidades.

Fiorillo, ao desenvolver a concepção de piso vital mínimo cujos direitos estão 
estabelecidos no artigo 6o da Constituição Federal, direitos estes inerentes à pessoa humana, 
nos possibilita conceituar a cidade como um organismo artificial inserido no meio ambiente 
natural que tem como premissa principal oferecer à pessoa humana as condições necessárias 
para uma vida digna: saúde, educação, habitação, cultura e lazer.

Considerando que a cidade integra o meio ambiente artificial cujo conceito, 
segundo Fiorillo, compreende o espaço urbano construído e equipamentos públicos, é 
certo afirmar que a cidade é um bem ambiental reconhecido e tutelado pelo artigo 225 do 
texto constitucional.

Além do dispositivo constitucional acima citado, sua proteção está inserida nos 
artigos 5o, inciso XXIII2; 21, inciso XX3 e 1824 da Constituição, atribuindo a Lei maior à 

2  Art .5o, inciso XXIII – a propriedade atenderá a sua função social.
3  Art. 21 – Compete à União:
XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e trans-

porte urbano. 
4  Art. 182 – A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem estar dos seus habitantes. 
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propriedade urbana uma função social a ser cumprida com objetivo de dar destinação à 
propriedade mal ou subutilizada em busca do atendimento das necessidades da pessoa 
humana, destinatária do bem ambiental, inclusive com o estabelecimento de competências 
à União e aos Municípios para promoção do desenvolvimento urbano das cidades com 
objetivo de reversão da degradação ambiental e das desigualdades sociais nas cidades para 
proporcionar à população urbana uma vida digna.

A lei 10.257 de 2001 – Estatuto da Cidade - foi promulgada para atender ao disposto 
no artigo 182 acima citado, trazendo as diretrizes para o desenvolvimento sustentável das 
cidades e sua interação com a sociedade e o espaço urbano.

O desenvolvimento da política urbana está diretamente relacionado ao direito à 
sadia qualidade de vida e à satisfação dos valores da dignidade da pessoa humana e da 
própria vida.

Nesse diapasão, o desenvolvimento sustentável urbano baseia-se nas seguintes 
premissas: ordenação do espaço urbano fundamentado na tutela constitucional do direito à 
sadia qualidade de vida; administração democrática das cidades fundamentadas na diretriz 
do Estatuto da Cidade de gestão participativa da população e de associações representativas 
dos diversos seguimentos da comunidade na formulação e execução de programas e 
projetos de desenvolvimento urbano; aplicação dos princípios da função social da cidade e 
da propriedade.

A organização das cidades deve objetivar a satisfação das necessidades da população 
de todas as classes sociais e o atingimento dessa meta é responsabilidade do Estado, da 
coletividade e do indivíduo.

As ações do Poder Público aliadas às ações das comunidades convergem para uma 
sadia qualidade de vida e o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem 
jurídico absoluto, inalienável e intangível.

A sadia qualidade de vida no meio ambiente artificial é influenciada pelos seguintes 
fatores: alto crescimento populacional e concentração espacial da população; redução dos 
recursos naturais; sistemas de produtos que utilizam tecnologias poluentes e baixa eficiência 
energética; consumo desenfreado.

Dessa forma, as políticas de desenvolvimento urbano devem estar atreladas ao 
conceito de desenvolvimento sustentável (qualidade de vida) que busca satisfazer às 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer 
suas próprias necessidades com forte atuação na solução dos problemas que impactam a 
sadia qualidade de vida.

3. CONCEITO DE FAVELA

Favela, na concepção mais moderna, é uma forma natural de organização dos 
homens em uma sociedade ditada pela afluência de pessoas e coisas.
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É um fenômeno urbano que se forma quando o ser humano não consegue um lugar 
dentro do modelo socioeconômico dominante e busca a construção de um ambiente no 
qual indivíduos se unem para sobreviver.

Fiorillo5 conceitua a favela como uma porção do território das cidades brasileiras 
onde existe pobreza.

No Censo Populacional de 2000, o IBGE6 definiu favela:

Setor Especial Aglomerado Subnormal: conjunto constituído por 
um mínimo de 51 domicílios, ocupando ou tendo ocupado, até 
o período recente, terreno de propriedade alheia – pública ou 
particular – dispostos em geral, de forma desordenada e densa, e 
carente, em sua maioria, de serviços públicos essenciais.

Veja que o conceito de favela contempla uma situação de total ilegalidade da 
ocupação do solo, ou seja, o possuidor não tem qualquer direito legal sobre a terra e, 
a qualquer momento, poderá ser despejado ou removido, enfim, retirado do ambiente 
que estruturou, que reflete seu jeito de viver, que contém parte de sua cultura e de seus 
valores.

Os conceitos abordados enfatizam a carência dos espaços físicos que integram as 
favelas, ressaltando a ilegalidade na ocupação do solo e a ausência de vida digna de seus 
moradores.

É explicita a relação do direito à moradia com o princípio da dignidade da pessoa 
humana nos conceitos de favelas ora apresentados, relação esta que, como veremos, é tutela 
pelo Direito Ambiental.

As favelas integram o território das cidades e, dessa forma, assumem a condição de 
bairros ocupados por pessoas humanas com mesmo perfil social e econômico.

Assim, integradas à estrutura das cidades, a partir da Constituição Federal de 1988, 
as favelas assumem a natureza jurídica de bem ambiental, estando, então, devidamente 
tuteladas pelo artigo 225 da Carta Magna.

A tutela jurídica das favelas deve assegurar às comunidades a terra urbana, a moradia, 
o saneamento ambiental, a infraestrutura urbana, o transporte, os serviços públicos, o 
trabalho e o lazer, protegendo, acima de tudo, a dignidade da pessoa humana no seu meio 
ambiente artificial.

O direito à cidade é universal e coletivo, portanto, os moradores de favela têm direito 
à sua integração nas cidades formais.

5  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Natureza jurídica da favela no Direito Ambiental brasileiro 
e sua tutela vinculada ao meio ambiente artificial. Disponível em: <http://www.saraivajur.com.br/
previewPrint.cfm>. Acesso em 14 dez. 2015.

6  IBGE. Censo Demográfico 2000. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 14 dez. 
2015.
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4. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

O artigo 1o da Constituição Federal elenca os fundamentos do Estado Democrático 
de Direito, sendo a Dignidade da Pessoa Humana um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil.

Trata-se de um princípio absoluto e fundamental. Absoluto por ser imutável e 
fundamental porque norteia as normas jurídicas e direciona a interpretação do direito, 
como bem determina o artigo 4o da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro7.

Necessário destacar que os princípios não funcionam apenas na lacuna da lei, pois a 
própria norma deve estar fundamentada nos princípios.

O sistema jurídico legítimo está pautado na “garantia da intangibilidade da dignidade 
da pessoa humana”, como afirma Nunes8.

Importante ressaltar que o princípio da dignidade da pessoa humana não é uma 
criação dos constituintes de 1988: muito antes da promulgação de nossa Constituição 
democrática, muitas lutas já haviam sido travadas para que a dignidade da pessoa humana 
fosse um fundamento, um princípio norteador do Direito.

A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão teve como premissa maior a 
afirmação de que “os homens nascem livres e iguais em direitos”, ou seja, há o pressuposto 
de que existem direitos naturais inerentes à condição humana.

No referido documento foram descritos como direitos naturais, inalienáveis e 
imprescritíveis do ser humano: a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à 
opressão.

Assim, em todas as declarações de direitos, observa-se que o princípio da natividade 
(o homem possui direitos naturais inerentes à sua condição de pessoa humana desde o seu 
nascimento) e o principio da Soberania do Estado (poder de tomar decisão, de instituir leis 
que tenham eficácia dentro do espaço territorial de um País, poder político de um Estado) se 
unem para dar sustentação ao cidadão, cujo homem titular de direitos naturais é investido 
pelo principio da soberania, adquirindo, assim, sua condição de cidadão.

Um Estado Democrático de Direito está baseado em uma Constituição, lei maior, 
elaborada por representantes do povo, os quais atuam em nome e no interesse deste povo.

Nesse contexto, toda lei emanada de um poder soberano, é imbuída dos ideais de 
justiça e moral.

A moral estabelece comportamentos justos, ou seja, comportamentos adequados e 
aceitos pela sociedade; assim o que está em desacordo com a moral não pode ser justo.

Importante salientar, que a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão é um 
instrumento que serviu de parâmetro para a elaboração de muitas constituições no ocidente.

7  Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais de direito.

8  NUNES, Rizzato. O princípio da dignidade da pessoa humana – doutrina e jurisprudência. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 27.
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Nossa Constituição, conceitualmente, também abarcou os ditames franceses de 
liberdade, fraternidade e igualdade, trazendo em seu bojo garantias e direitos fundamentais 
de caráter absoluto e imprescritível. Outrossim, seguiu os preceitos da Constituição Alemã 
proclamada em 1949 após a extinção do Terceiro Reich, na qual o individuo foi “reconhecido 
como limite e fundamento do domínio político da República”9.

O princípio da dignidade da pessoa humana norteia direitos e garantias denominadas 
cláusulas pétreas, as quais não podem ser banidas do texto constitucional.

Como ensina Nunes10, a dignidade da pessoa humana é o “elemento fundamental 
legitimador do Sistema Jurídico Nacional”.

Ao buscar fatos históricos para definir Dignidade, Nunes11 conclui que Dignidade é 
o valor supremo inato da pessoa humana. Trata-se de direito natural, ou seja, a dignidade 
nasce com a pessoa humana e, neste contexto, todo ser humano tem direito a viver uma 
vida digna.

Porém, importante salientar que o respeito ao princípio da dignidade da pessoa 
humana é questionável. Senão vejamos.

Partindo do conceito de “vida indigna de ser vivida” da obra “A autorização do 
aniquilamento da vida de Karl Binding”, cuja concepção se funda no livre arbítrio da pessoa 
humana afetada por doenças incuráveis de por fim a seu sofrimento (eutanásia), Agamben12 
olha para sociedade moderna e enxerga que há atribuição de valores sobre a vida digna 
de ser vivida e a vida indigna de se viver, visto que a sociedade está pautada em valores 
capitalistas, pelos quais a dignidade de viver é atribuída a quem tem o excedente.

Assim, a dignidade da pessoa humana, como princípio absoluto que atribui à pessoa 
humana o direito natural a uma vida digna, encontra muitas vezes uma limitação ditada 
pelo poder aquisitivo do individuo, ou seja, a própria sociedade fixa este limite; e é por tal 
razão que os favelados encontram-se invisíveis frente a uma sociedade que aniquilou seu 
direito à dignidade, perante um Poder Público que abandonou esta parcela da população à 
sua própria sorte.

Ainda que tenhamos uma Constituição Federal fundamentada na dignidade da 
pessoa humana, observamos que este fundamento sofre limitações de cunho político, 
econômico e social.

A não observância do princípio da dignidade da pessoa humana torna a favela um 
território segregado da sociedade, no qual seus habitantes vivem em um Estado de Exceção, 
onde tudo é possível. Trata-se de um híbrido de direito e de fato, onde as relações não têm 
como premissa a ordem jurídica e sim a prerrogativa de se criar o seu próprio direito.

9  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Princípios Do Direito Processual Ambiental. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p.11-12. Nota 28.

10  NUNES, Rizzatto. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana – doutri-
na e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2009, p.42.

11  Id. Ibid., p. 48-51.
12  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: O poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: Ed-

itora UFMG, 2010, p. 133.
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A Constituição brasileira, para garantir o princípio da dignidade da pessoa humana, 
que é inerente à essência do ser humano, elenca no artigo 6o 13 os direitos sociais ou piso 
vital mínimo cuja ausência torna a “vida indigna de ser vivida” nas palavras de Karl Binding.

O piso vital mínimo permite à pessoa humana, destinatária do bem ambiental, 
usufruir de uma sadia qualidade de vida, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal, 
já citado anteriormente.

Engloba o piso vital mínimo o direito à moradia, isto porque uma vida não é digna 
se o seu titular não tem uma moradia digna que lhe proporcionará uma sadia qualidade de 
vida. Portanto, é dever do Estado assegurar o direito a uma vida digna.

O direito a um meio ambiente sadio é direito fundamental do ser humano e sua 
proteção reflete na proteção do direito à vida. Não há como desvincular a proteção ambiental 
do direito à vida e dos preceitos da dignidade da pessoa humana.

5. O DIREITO ÀS CIDADES

Já vimos que o direito às cidades é constitucionalmente garantido nos termos do 
artigo 182, bem como que a cidade, integrante do meio ambiente artificial, é protegida nos 
termos do artigo 225, ambos da Constituição Federal.

Trata-se de um direito coletivo inerente à pessoa humana que, segundo Carla 
Canepa, conceitua-se como “conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade 
de vida, mediante a adequada ordenação dos espaços urbanos, de modo a permitir sua 
adequada fruição pelo Homem”14.

Toda pessoa humana tem direito a uma cidade sustentável, ou seja, a conjugação das 
questões econômica, social, política e ambiental, de forma a cumprir a sua função social e 
garantir bem-estar a seus habitantes.

Para uma cidade ser sustentável, a política de desenvolvimento urbano deve ser 
realizada em proveito da dignidade da pessoa humana, garantindo: o direito à terra, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer.

O inciso I do artigo 2o da Lei 10.257/2001 – Estatuto da Cidade15 tutela a vida em 
todas as suas formas, assim como o princípio da dignidade da pessoa humana.

13  Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição. (nosso grifo)

14  CANEPA, Carla. Cidades Sustentáveis: o município como locus da sustentabilidade. São 
Paulo: RCS Editora, 2007, p.102.

15  Art. 2o. - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes:

 I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à mora-
dia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, 
ao trabalho e ao lazer, para as presente e futuras gerações.
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É fácil constatar que o direito de acesso às cidades tem sido restrito a alguns 
segmentos da sociedade. Isso porque o direito de propriedade e a obtenção de lucratividade 
no campo imobiliário tem se sobreposto aos direitos fundamentais, tornando o direito a 
um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio à qualidade de vida um produto 
disponível apenas àqueles que possuem poder aquisitivo.

Há uma disputa sobre o espaço urbano com a prevalência de interesses econômicos, 
pelos quais o mercado imobiliário vem atuando como agente ativo no processo de segregação 
social, cuja participação junto ao Poder Público implica a provisão de infraestrutura e 
serviços básicos à camada carente da sociedade com objetivo de mantê-la afastada dos 
centros urbanos, sempre em busca de maior lucratividade.

A favela, inserida nas cidades, não possui um modo de vida baseado nas premissas 
das cidades sustentáveis: não há direito à terra urbana, visto que as ocupações são ilegais; 
as moradias não proporcionam uma vida digna, ou seja, não é um espaço confortável para 
as famílias, não há saneamento ambiental, pouca ou nenhuma infraestrutura ou lazer, 
deficiência no transporte público e carência de postos de trabalhos e o piso vital mínimo, 
constitucionalmente garantido pelo artigo 6o, não está presente na vida de seus habitantes 
que, mesmo tendo direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à 
qualidade de vida, estão bem distantes de terem seus direitos satisfeitos.

Importante salientar que a primeira função social da cidade se refere ao direito 
de habitação, direito este inerente à vida, que deve ser compreendido como um direito 
de conforto e intimidade, considerando o preceito constitucional de que a casa é asilo 
inviolável16. Cumpre-se a função social da cidade ao possibilitar a seus habitantes uma 
moradia digna, cabendo ao Poder Público “proporcionar condições de habitação adequada 
e fiscalizar sua ocupação”17.

6. A URBANIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA UMA MORA-
DIA SUSTENTÁVEL E DE QUALIDADE

Como outrora já mencionado, o Estatuto da Cidade é o instrumento jurídico que 
traz tratamento específico à urbanização das cidades, elencando as ferramentas destinadas 
a promover e organizar a política urbana brasileira.

Vimos que a urbanização contribuiu para a segregação social, ou seja, para a 
formação das favelas. Porém, sabemos que, como ciência que estuda o uso e a ocupação, é 
um instrumento que deve ser utilizado para a solução dos problemas urbanos.

16  Art. 5o, inciso XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 
durante o dia, por determinação judicial.

17  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2007 p.249.
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Importante salientar que, com vistas ao trabalho proposto, serão analisados os 
instrumentos destinados à regulamentação de moradias, cujo direito assegurado está 
fundamentado no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

O urbanismo surgiu da necessidade de se organizar os espaços urbanos para que o 
homem pudesse viver e conviver em harmonia com a natureza, tendo, portanto, as seguintes 
funções: o habitar, o trabalhar, o circular e o lazer.

Trata-se de assegurar à pessoa humana uma vida digna e o Piso Vital Mínimo.
Como já mencionado, as cidades devem atender as suas funções sociais cuja melhor 

definição é a de Nelson Saule Junior, no texto “Do Plano Diretor”18:

as funções sociais das cidades, na verdade, são interesses difusos, 
pois não há como identificar os sujeitos afetados pelas atividades 
e funções das cidades, os proprietários, moradores, trabalhadores, 
comerciantes, migrante, que têm como contingência habitar e 
usar um mesmo espaço territorial, e a relação que se estabelece 
entre os sujeitos e a cidade, que é um bem de vida difuso. A função 
social das cidades deve atender aos interesses da população de ter 
um meio ambiente sadio e condições dignas de vida, portanto 
não há como dividir essas funções entre pessoas e grupos pré-
estabelecidos, sendo o seu objeto indivisível.19

A presente definição apenas reforça a natureza jurídica do meio ambiental artificial: 
bem ambiental de natureza difusa.

As normas do Estatuto da Cidade regulam o uso da propriedade urbana em prol 
do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental, sendo objetivo da chamada “cidade sustentável” não ofender o meio ambiente e 
proporcionar a seus habitantes direito a uma vida digna, inclusive para as futuras gerações.

O artigo 182 da Constituição Federal destinou aos Municípios a competência para 
regular a política urbana nas cidades brasileiras, não obstante, os demais entes da federação 
possuem competência residual para legislar sobre direito urbanístico.

O Estatuto da Cidade veio então para regulamentar este dispositivo constitucional, 
inclusive no que tange ao cumprimento da sua função social pela propriedade.

A Lei em comento tem comprometimento com o Desenvolvimento Sustentável e 
busca o atendimento do disposto no artigo 225 da Constituição Federal, especialmente no 
que tange ao direito de moradia e à sua harmonização com o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e destinado à sadia qualidade de vida.

18  SAULE JÚNIOR, Nelson; ROLNIK, Raquel. Estatuto da Cidade: novos horizontes para a 
reforma urbana. Disponível em: <http://www.polis.org.br/uploads/833/833.pdf>. Acesso em 14 dez. 
2015.

19  RODRIGUES, Ruben Tedeschi. Comentários ao Estatuto da Cidade. Campinas: Millen-
nium, 2002, p. 26.
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Assim, de forma inovadora, a referida legislação apostou no conceito de incorporação 
das dimensões territoriais, ambientais, sociais e econômicas do fenômeno urbano ao 
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

O principal objetivo da Lei 10.257/2001 é definir diretrizes para o cumprimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, tarefa esta que foi delegada aos 
Municípios, que a faz através do Plano Diretor.

Uma das suas inovações é a introdução do Plano Diretor, instrumento básico de 
política de desenvolvimento e expansão urbana, destinado aos Municípios e que assume 
caráter obrigatório para os municípios com população acima de vinte mil habitantes, e/ou 
situados em regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, e/ou que se situem em áreas 
de interesse turístico, e/ou situados em áreas sob influência de empreendimentos de grande 
impacto ambiental.

A participação do cidadão é fundamental para construção de um plano diretor 
que atenda às necessidades da população inserida nos municípios, porém, para que este 
instrumento realmente tenha uma aplicabilidade efetiva é preciso educar a população: 
apresentar os instrumentos disponíveis para o exercício das garantias e direitos previstos na 
Constituição Federal do Brasil.

Diante dos instrumentos disponibilizados pelo Estatuto da Cidade, cabe-nos 
questionar o que se pretende com a urbanização das favelas.

A remoção das pessoas da localidade onde já se encontram inseridas é uma tarefa 
difícil, basicamente, por dois motivos: o primeiro, o fato de a comunidade se constituir 
naquele local, no qual vínculos de ordem afetiva, social e econômica são criados e estão 
lá enraizados, refletindo, inclusive, a identidade de seus habitantes. O morador prefere 
permanecer na área ocupada por questões de localização, oferta de trabalho, rede de 
amigos e familiares. O segundo é a dificuldade de encontrar uma localidade para onde esta 
comunidade possa ser transferida, já que as ocupações nas grandes cidades são totalmente 
desordenadas.

O processo de urbanização implica a criação de uma infraestrutura adequada: 
iluminação, água tratada, esgoto, drenagem, coleta de lixo, circulação viária e de pedestres, 
eliminação de riscos à vida, compatibilização de um meio ambiental saudável, tudo em 
consonância com o disposto no artigo 225 da Constituição Federal.

A urbanização e regularização jurídica dos assentamentos ilegais transformam os 
moradores das cidades ilegais em Cidadãos.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A favela é um bem ambiental tutelado pelo artigo 225 da Constituição Federal, porém 
está excluída da cidade formal e desprovida dos elementos necessários para proporcionar 
aos seus habitantes bem-estar e felicidade.

Há um mundo paralelo nestas comunidades, nenhuma preocupação com a forma de 
ocupação ou com o respeito da legislação vigente. As questões de segurança e regras sociais 
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são de criação da própria comunidade. A felicidade está em viver, onde o conceito de viver 
bem difere da concepção de vida digna trazida pela Constituição Federal.

O artigo 6o da Constituição Federal elenca os direitos sociais mínimos capazes de 
tornar a vida da pessoa humana digna, sendo que o direito à moradia está em seu rol. Assim, 
sendo a dignidade um direito natural da pessoa humana, é certo que a vida digna deve ter 
ao menos o Piso Vital Mínimo garantido.

Integrar a favela à cidade formal é um processo que deve envolver o Poder Público e 
toda a coletividade, razão pela qual o grande desafio é tornar o morador de favela sujeito do 
processo e não apenas seu objeto.

A intervenção deve visar a melhores condições de vida locais em cumprimento 
aos preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana e o direito a um meio 
ambiente sadio. Deve haver o comprometimento de integrar a favela à cidade, dotando-a de 
infraestrutura, serviços e equipamentos públicos, sem, contudo, ignorar o estilo de vida de 
seus habitantes, porém vinculando ao cidadão os valores de cidadania, respeito ao próximo, 
e plena convivência social.

O direito à cidade sustentável é inerente à dignidade da pessoa humana e a 
urbanização deve propiciar bem-estar a toda coletividade.

Constatamos que os processos de urbanização têm optado pela modalidade 
convencional com a remoção de áreas de risco ou de maior precariedade, construção de 
moradias para alocar as famílias removidas e melhorias nas demais moradias, bem como 
em todo o entorno da comunidade com a instalação dos equipamentos públicos necessários 
a uma moradia digna.

Com o instrumento da gestão participativa e os estudos realizados para elaboração 
e implementação do projeto, as necessidades da comunidade serão mapeadas e as decisões 
sobre o tipo de urbanização a ser realizado considerará o bem-estar de toda a comunidade, 
inclusive a remoção de famílias das áreas de risco e realocação em moradias mais seguras e 
com a infraestrutura necessária.

A urbanização é um processo, um conjunto de atos. Assim, é necessário tornar 
as moradias dignas, introduzir os equipamentos urbanos necessários para uma melhor 
qualidade de vida, prover as comunidades de informações e conhecimentos para o 
recebimento das melhorias, desenvolvendo nestas pessoas valores que reflitam o dever de 
cuidar e de manter uma vida digna de ser vivida, além de apoio do Poder Público para criar 
mecanismos para geração de empregos e consequente produção de rendas, a fim de que os 
moradores possam efetuar o pagamento das contrapartidas necessárias.

Igualmente, é preciso coibir os abusos do mercado imobiliário que, em busca de 
lucros, descartam as cidades informais, colaborando para a transferência das populações 
para áreas afastadas dos centros urbanos, provocando, inclusive inacessibilidade ao 
mercado de trabalho.

Em suma, o Direito deve ser utilizado como ferramenta para urbanizar de forma 
sustentável as favelas, educando seus moradores para que possam desfrutar de uma vida 
digna, transformando seus hábitos e mudando o seu modo de viver em prol da coletividade, 
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bem como por meio de fiscalização e cobrança ao Poder Público que tem o dever de 
propiciar a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País o piso vital mínimo para 
uma vida digna.
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SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Histórico da sustentabilidade e seus 
conceitos. 3 Sustentabilidade como princípio. 4 Os pilares da 
sustentabilidade e a Constituição Federal de 1988. 5 As dimensões 
da sustentabilidade. 6 A Constituição Federal como projeto de 
sociedade sustentável. 7 Considerações finais. 8 Referências.

RESUMO: O presente estudo abordará a sustentabilidade e o 
desenvolvimento sustentável, seu surgimento, transformações 
conceituais, os pilares de sua sustentação e as teorias referentes 
às suas dimensões, seus precursores mundiais decorrentes das 
Conferências em prol da proteção do meio ambiente, as influências 
que levaram à adoção como forma de proteção ao meio ambiente 
no Brasil, diante do sistema capitalista de produção, impondo 
a este, limites, utilizando o método dedutivo e histórico, no 
intuito de questionar e verificar a concretude de se considerar a 
Constituição Federal de 1988 como uma constituição que reflita 
um modelo de sociedade sustentável.

Palavras-Chave: Sustentabilidade; Desenvolvimento; Projeto 
Constitucional.

ABSTRACT: This study will address the sustainability 
and sustainable development , its appearance , conceptual 
transformations , the pillars of its support and theories related to 
its dimensions, its global precursors arising from the Conference 
in favor of environmental protection , the influences that led to 
the adoption as a way of protecting the environment in Brazil , 
before the capitalist system of production , imposing these limits, 
using deductive and historical method , in order to question and 
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verify the concreteness of considering the Federal Constitution 
of 1988 as a constitution that reflects a sustainable society model.

Keywords: Sustainability; Development; Constitutional Project.

1. INTRODUÇÃO

O estudo que se apresenta refere-se a uma análise dos conceitos historicamente 
traçados para Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável, de forma a se questionar 
e verificar a concretude de se considerar a Constituição Federal de 1988 como uma 
constituição que reflita um modelo de sociedade sustentável.

O estudo realizado se utilizou do método de pesquisa dedutivo, tendo em vista 
que partiu do estudo de argumentos gerais para específicos, se restringindo a lógica 
das premissas estabelecidas, utilizando-se ainda como método auxiliar para o trabalho 
apresentado o método histórico que permitiu a ambientação espacial e temporal de forma a 
dar maior concretude aos fatos analisados e argumentados.

O trabalho foi dividido em alguns itens de forma a facilitar a compreensão do tema 
proposto, sendo no que primeiro se apresenta ao leitor um panorama histórico sobre o 
surgimento do termo “sustentabilidade” e os conceitos que foram gradualmente a ele 
sendo integrados, inclusive no que se refere a desenvolvimento e crescimento econômico, 
resultando no estudo do termo correlato e bastante difundido na doutrina e legislação que 
é o do “desenvolvimento sustentável”.

O segundo se volta para a sustentabilidade em si e todos os princípios que circundam 
e a ela são inerentes, inclusive com suas implicações no cenário internacional e sua elevação 
em nível de princípio reconhecido por muitos países como verdadeiro direito fundamental, 
que não pode ser negado a qualquer cidadão o direito de se ter um ambiente sustentável.

O item seguinte vai tratar dos pilares da sustentabilidade de acordo com a visão de 
Canotilho e que permite ao leitor o reconhecimento de que a sustentabilidade não se atém 
as questões ambientais, mas que sua amplitude de eficácia deve ainda se ater as questões 
econômicas e sociais, abrangendo ainda neste trecho do estudo o reconhecimento da 
proteção ambiental, social e econômica pela carta constitucional de 1988, destacando os 
principais artigos que refletem essa realidade.

No tópico seguinte se analisa de forma pormenorizada a sustentabilidade de forma 
didaticamente fracionada como dimensões, sendo o referencial teórico para essa finalidade 
adotada o do autor Ignacy Sachis, cuja apresentação da sustentabilidade em dimensões 
alcança a sustentabilidade em 8 dimensões diversas e que convergem todas elas para um 
mesmo fim, qual seja, o da admissão da necessidade de se garantir as gerações presentes e 
futuras um Estado de desenvolvimento sustentável, na qual tentamos correlacionar com os 
dispositivos constitucionais da CF de 1988.

No último tópico do estudo ora apresentado será tratada a Constituição Federal de 
1988, suas premissas de formação, o reconhecimento da necessária proteção ambiental de 
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forma a se efetivar em seu texto, embora com grandes influências ideológicas que foram 
pormenorizadas, a existência de um regramento passível de reconhecimento como uma 
constituição verdadeiramente projetada como modelo a se alcançar uma sociedade sustentável.

Por fim, se apresentará uma conclusão pontual que deverá se ater a cada um dos itens 
estudados neste trabalho, assim como trazer a conclusão geral do texto científico, como 
forma de se responder o questionamento proposto acerca da CF de 1988 como modelo de 
sociedade sustentável.

2. HISTÓRICO DA SUSTENTABILIDADE E SEUS CONCEITOS

Ao se tratar do tema sustentabilidade é impossível se iniciar a argumentação sobre o 
tema sem que se parta dos aspectos referentes aos aspectos da sustentabilidade ambiental, 
que o foi a precursora da discussão sobre esse tema sustentabilidade.

Assim, ao se discutir sustentabilidade se atrela de forma inexorável o surgimento da 
preocupação do desequilíbrio nocivo que afeta a qualidade de vida do ser humano e sua 
sobrevivência atual e a preocupação sobre o que restará para as gerações futuras.

Sempre que se menciona a questão do desequilíbrio ecológico, surge o pensamento 
acerca de desenvolvimento e crescimento econômico, ainda que não se considere nesse 
primeiro momento as questões relacionadas às melhores condições de desenvolvimento 
social, político e econômico.

O aspecto de desenvolvimento então se voltava para o aumento do bem-estar social, o 
que em muitas vezes somente se viabilizava por meio de processos industriais que afetavam 
de forma direta o uso de recursos naturais. Essa situação apenas levava a um silogismo 
inevitável, ou seja, se busca maiores condições de se alcançar bem-estar com a utilização 
de recursos naturais, e isso certamente resultou numa degradação dos recursos naturais, 
sem que houvesse naquele momento qualquer preocupação de se mensurar os danos que 
tal conduta traria.

Somente depois de um lapso temporal de desgaste desregrado dos recursos naturais, é 
que a preocupação com o desequilíbrio nocivo às gerações futuras traz à pauta de discussões 
a necessidade de haver uma forma de se garantir juridicamente a defesa e proteção ao meio 
ambiente, o que nos leva aos primórdios da sustentabilidade, surgindo então os conceitos 
que seriam aprimorados durante muito tempo como sendo “desenvolvimento sustentável”.

O ponto de partida sobre a sustentabilidade se deu em 1972 com a Conferência 
Internacional do Meio Ambiente que ocorreu em Estocolmo, sendo naquela ocasião 
elaborada a carta na qual se destacavam os objetivos e princípios da proteção ambiental, 
garantindo ao ser humano na qualidade de um direito fundamental o direito à liberdade, 
à igualdade, a uma vida com o mínimo de condições para sua fruição com qualidade, 
sobretudo se destacando o próprio direito à vida, como forma de se analisar crescimento e 
desenvolvimento.

Em 1987 foi utilizado pela primeira vez o termo “sustentável” pelas Nações Unidas 
em documento que veio a ser conhecido como Informe de Brundtland, o qual tinha 
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como título Nosso Futuro Comum e traduzia o conceito de desenvolvimento sustentável 
como “desenvolvimento sustentável é aquele que busca as necessidades presentes sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades”.

Embora utilizado o conceito de sustentabilidade ainda não se encontrava apto a 
abordar toda sua amplitude, vez que se trata de um conceito que carrega em sim uma série 
de questões práticas e de ações, sendo um conceito multidimensional e que abarca aspectos 
que circundam a vida humana.

Em sequência a esses acontecimentos ocorreu em 1992 na cidade do Rio de Janeiro 
a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e que veio 
a ser conhecida como Rio-92, nesse evento houve diversos debates e como resultado o 
documento apresentado foi de reafirmação dos princípios destacados na Declaração de 
Estocolmo ocorrida 20 anos antes e ainda a ampliação com diversos aspectos que envolviam 
o que viria a ser conhecido como “desenvolvimento sustentável”.

De acordo com a visão de José Afonso da Silva, a partir da Conferência ocorrida no 
Rio de Janeiro, houve a possibilidade de se compreender a relação existente entre os direitos 
fundamentais dos homens, a necessidade de uma existência digna e sustentável através do 
desenvolvimento (SILVA, 2002, p. 41).

Não se deve deixar de mencionar o fato de que o meio ambiente veio sendo, aos 
poucos, inserido nos ordenamentos jurídicos dos países envolvidos nas conferências 
mencionadas. Um exemplo dessa situação é a Lei 6.938 de 1981 que veio posteriormente 
sendo que o tema foi admitido e ampliado pela Constituição Federal de 1988 do Brasil.

O conceito de sustentabilidade, que não é um conceito fechado, pois ainda nos 
dias atuais sofre alterações, pode e deve ser tratado de forma multidisciplinar como bem 
pontuado a seguir:

Em sentido lógico sustentabilidade é a capacidade de se sustentar, 
de se manter. Uma atividade sustentável é aquela que pode ser 
mantida para sempre. Em outras palavras: uma exploração de 
um recurso natural exercida de forma sustentável durará para 
sempre, não se esgotará nunca. Uma sociedade sustentável é 
aquela que não coloca em risco os elementos do meio ambiente. 
Desenvolvimento sustentável é aquele que melhora a qualidade 
da vida do homem na Terra ao mesmo tempo em que respeita 
a capacidade de produção dos ecossistemas nos quais vivemos. 
(MIKHAILOVA, 2004, pp. 25-26)

A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, ocorrida em Joanesburgo 
em 2002, traz os princípios de que o desenvolvimento sustentável deve ser relacionado 
a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos, desde que respeitados os limites 
existentes nos recursos naturais, os utilizando de forma responsável, sempre se atendendo 
ao crescimento e equidade da economia, conservação dos recursos naturais e do meio 
ambiente, desenvolvimento social dos povos.



81

Segundo doutrinadores (CIEGIS; REMANAUSKIENE; MARTINKUS, 2009), pode-
se compreender que, a partir das diversas mudanças pelas quais o mundo vem passando, 
inclusive o fenômeno da globalização, os novos conhecimentos alcançados as soluções 
encontradas, o conceito de sustentabilidade não é um conceito fechado em si mesmo, muito 
pelo contrário, trata-se de um conceito e mudança constantes, evidenciando-se, dessa 
forma, a necessidade de adequação e reconhecimento de sua importância.

Levando em consideração esses aspectos, é que se possibilita a visão dos direitos 
relacionados ao meio ambiente como direitos fundamentais dos seres humanos, autorizando 
uma análise do tema sob o prisma de relevância e responsabilidade inerente ao Estado, no 
entanto, sua previsão nas Constituições somente se tornaram visíveis nas constituições mais 
recentes, como se verá adiante.

3. SUSTENTABILIDADE COMO PRINCÍPIO

A sustentabilidade ganhou relevância e importância no cenário internacional e isso 
fez com que se tornasse verdadeiro princípio a ser observado pelos mais diversos Estados, 
de forma a se efetivar suas premissas, e possibilitar que seja alcançado o desenvolvimento 
sustentável.

Pode-se observar que a sustentabilidade hoje é vista como um elemento indispensável 
a estruturação de qualquer política pública, sendo hoje seus preceitos parte integrante do 
Estado, o que leva a um cenário no qual a sustentabilidade é vista como verdadeiro princípio 
estruturante.

Para diversos doutrinadores a sustentabilidade ocupa lugar de princípio aberto e 
que necessita de uma concretização conformadora, nesse sentido vale destacar a menção 
a seguir transcrita:

Em termos jurídico políticos, dir-se-á que o princípio da 
sustentabilidade transporta três dimensões básicas: (1) a 
sustentabilidade interestatal, impondo a equidade entre países 
pobres e ricos; (2) a sustentabilidade geracional, que aponta para 
a equidade entre diferentes grupos etários da mesma geração 
(exemplo: jovem e velho); (3) a sustentabilidade intergeracional, 
impositiva da equidade entre pessoas vivas no presente e pessoas 
que nascerão no futuro. (CANOTILHO, 2010, p. 9)

Assim é possível se observar que ao tratar da sustentabilidade como princípio, ela 
não se aterá a um único aspecto, mas pelo contrário, ela possui diversas dimensões como 
as mencionadas pelo doutrinador supracitado, assim como outras dimensões que serão 
apresentadas no decorrer deste trabalho.

Nesse ponto é importante se observar que a sustentabilidade não se trata de um 
princípio que se encontra em alta, e que sua tendência seja se alterar com o passar do tempo 
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e a evolução natural do ser humano, muito pelo contrário, se evidencia como verdadeira 
norma de conduta que necessita ser cada vez mais difundida e elevada à condição de direito 
fundamental, tendo em vista que trata e trará reflexos ao futuro da humanidade.

Importante destacar que o princípio da sustentabilidade não se encontra sozinho 
nesse cenário esboçado ainda que brevemente, mas desde o Relatório de Brundtland a 
sustentabilidade vem acompanhada de outros princípios que lhe proporciona uma maior 
efetividade, sendo eles: princípio da equidade, democracia, precaução, integração política e 
também de planejamento. (CLARO; CLARO; AMÂNCIO, 2008, p. 291)

Esses princípios se destacam e evidenciam que a sustentabilidade está atrelada 
a questões de diversas áreas e não somente em relação aos aspectos ambientais, sendo 
princípio de enorme relevância para as questões sociais, e transformação de políticas 
governamentais que possibilitarão sua efetivação, é nesse sentido que o princípio da 
sustentabilidade ganha relevância e assume seu papel como descrito por Canotilho como 
sendo um princípio aberto e de concretização conformadora. (CANOTILHO, 2010, p. 8), 
ou seja, sendo princípio aberto ele não comporta em si mesmo soluções prontas para os 
problemas advindos e que resultam na necessidade de observação do desenvolvimento 
sustentável, razão pela qual precisa do atuar conjunto para que seu sentido seja alcançado.

Dessa forma, possibilita-se a compreensão da amplitude da sustentabilidade, suas 
dimensões e, sobretudo os pilares nos quais se sustenta e são amplamente difundidos, 
inclusive pela Constituição Federal de 1988 do Brasil.

4. OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE E A CONSTITUIÇÃO FE-
DERAL DE 1988

Sempre que o assunto em comento e discussão é a sustentabilidade, uma distinção se 
apresenta como sendo de grande importância, e essa distinção se refere à sustentabilidade 
em sentido estrito e a sustentabilidade em sentido amplo, que nos possibilitará uma visão 
global dos pontos que devem ser abordados pela sustentabilidade e que se reflete em alguns 
pilares que de forma moderna a Constituição Federal de 1988 do Brasil adotou e se faz 
refletir em seu texto.

Assim, a sustentabilidade em sentido restrito ou ainda como muitos denominam 
de ecológico se refere a sustentabilidade que se atem aos problemas de recursos naturais 
do planeta, sendo que a sustentabilidade ecológica traz a necessidade de não se utilizar 
de recursos renováveis de forma desregrada, devendo-se ater a uma limitação para 
a regeneração desses recursos, além de também impor uma reserva quando se tratar 
de produtos não renováveis, para que as gerações futuras possam deles usufruírem, 
também refere-se a volumes de poluição que não podem ultrapassar limites ambientais 
apresentados pelos mais diversos estudos , evitando dessa forma que a ingerência humana 
entre ou agrave o desequilíbrio entre o meio ambiente e o seu tempo de renovação.
(CANOTILHO, 2010, p. 9)



83

Dessa forma pode-se concluir que ao se referir a sustentabilidade em sentido estrito, 
refletirá a sustentabilidade relacionada ao meio ambiente e o modo de uso de seus recursos 
de forma equilibrada e sem violar seus limites, de forma a garantir que as gerações futuras 
tenham acesso aos recursos que atualmente são utilizados pela população.

Já ao se referir a sustentabilidade em sentido amplo, se faz essencial uma ampliação 
do campo de atuação desse termo, vez que nesse aspecto a doutrina se refere aos pilares da 
sustentabilidade que é o ponto a ser discutido neste item.

A doutrina estabelece a existência de três pilares da sustentabilidade, sendo eles, o 
Pilar da Sustentabilidade Ecológica; o Pilar da Sustentabilidade Econômica e por fim e não 
menos importante o Pilar da Sustentabilidade Social. É essa sustentabilidade em sentido 
amplo que trataremos como princípio formador de um Estado, e que traz em si os aspectos 
jurídicos necessários para que um Estado possa ser considerado como um Estado de 
Desenvolvimento Sustentável. Para tal deve-se abordar cada um desses pilares de forma 
a esmiuçar seus limites e trazer uma compreensão que possibilitará as conclusões a que se 
pretende chegar com este trabalho.

Pode-se dizer que a Constituição Federal de 1988, foi uma das pioneiras em 
sedimentar em seu texto a defesa pelo meio ambiente e pela sustentabilidade trazendo 
em seu texto o art. 225 e outros que trataram da questão ambiental de forma expressa ou 
ainda implícita.

Esse tratamento dispensado pela Constituição Federal de 1988 eleva o tema a 
garantia de um direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em seu 
art. 5º inciso LXXIII1, traz de forma clara e inequívoca o meio ambiente como garantia 
fundamental do ser humano.

Nesse sentido a doutrina se manifesta de forma a compreender que o direito à vida 
está diretamente ligado ao meio ambiente e, portanto, sua tutela é fundamental, como 
menciona o constitucionalista a seguir citado:

que se tenha a consciência de que o direito à vida, como matriz 
de todos os demais direitos fundamentais do homem é que há de 
orientar todas as formas de atuação no campo da tutela do meio 
ambiente. (SILVA, 2004, p. 44)

A existência da proteção ao direito ambiental como direito fundamental, não inibe 
e nem retrai qualquer outro direito fundamental, devendo sim haver uma integração 
entre todos esses direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito a propriedade, o 
do desenvolvimento dos países, e, sobretudo, o direito à vida, para que se alcance num 
futuro próximo um Estado que efetivamente possa se declarar como um Estado detentor 

1  LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência;
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de um desenvolvimento sustentável que se refletirá na democracia e solidariedade de uma 
sociedade inovadora.

Assim, voltamos ao ponto de localizar na carta constitucional de 1988 os pilares da 
sustentabilidade que foram descritos no início, reconhecendo o direito ao meio ambiente 
como um direito fundamental, o que já se encontra devidamente evidenciado nos parágrafos 
antecessores, e neste momento se analisará cada um dos pilares e seus reflexos na carta 
constitucional em estudo.

O primeiro pilar mencionado é o Pilar da Sustentabilidade Ecológica, que tratará em 
suas disposições sobre a proteção constitucionalmente garantida a fauna, flora e recursos 
naturais do Brasil, e estão devidamente descritos no art. 225 da carta constitucional:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.

O primeiro pilar da sustentabilidade é devidamente viabilizado e reconhecido 
pela Constituição Federal de 1988 e é aquele que se refere justamente aos primórdios da 
sustentabilidade que é a relacionada ao meio ambiente se encontra devidamente reconhecido 
pela Constituição pátria.

O segundo Pilar que é da Sustentabilidade Econômica também se encontra 
devidamente amparado pela CF de 1988, como se pode observar no art. 170 que a seguir se 
reproduz no que tange aos incisos relacionados a tal pilar:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios:
(…)
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
(…)
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

A proteção data pela constituição visa justamente um equilíbrio necessário entre 
aqueles que detêm os meios para a produção de bens e serviços postos à disposição da 
sociedade para que alcancem maior bem-estar.
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A constituição ao disciplinar essa matéria não o fez de forma esporádica, mas na 
realidade, concretizou primórdios balizadores das atividades industriais que anteriormente 
eram tratadas em legislações esparsas, como entre outras, a Lei 6.830 de 1980 que tratava 
da atividade industrial em face da proteção ambiental, também a Lei 6.938/1981 que por 
sua vez trazia à baila a discussão sobre a política nacional do meio ambiente e que foram 
antecessoras da carta constitucional que as recepcionou e ampliou sua área de atuação.

Para os doutrinadores, essa colocação não difere de seus posicionamentos, como se 
pode observar em citação a seguir transcrita:

A sustentabilidade privada e o desenvolvimento, não deve ser um 
princípio reservado exclusivamente ao direito ambiental, mas 
impõe-se que seja contemplado pelo direito econômico e civil na 
normatização do direito de propriedade. (FIGUEIREDO, 2010).

A disciplina do Pilar Econômico da Sustentabilidade traz em seu bojo a discussão 
acerca da exploração econômica e capacidade dos ecossistemas, o que na realidade é a ideia 
fundante da necessidade de se voltar maior atenção e proteção ao meio ambiente, posto que 
sem ele o direito à vida certamente resta prejudicado, seja pelas gerações atuais, seja pela 
herança ambiental que será deixada às gerações futuras.

Por fim, o terceiro Pilar da Sustentabilidade que se refere à Sustentabilidade Social 
está descrito na Carta Constitucional, art. 1º e incisos I e III, que assim declaram:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:
I - a soberania;
(…)
III - a dignidade da pessoa humana;

A menção acerca da dignidade da pessoa humana e a soberania do Estado reflete de 
forma inegável a existência da proteção a pessoa humana, ou seja, que toda pessoa tenha 
garantido para sua vida condições de atendimento de suas necessidades primordiais e assim 
sua dignidade seja preservada.

Tal situação foi amplamente discutida e resultou na conclusão trazida pelo Relatório 
de Brundtland nos seguintes termos, que por sua sintetização merece ser reproduzido no 
presente estudo:

Para que haja um desenvolvimento sustentável, é preciso que 
todos tenham atendidas suas necessidades básicas e lhes sejam 
proporcionadas oportunidades de concretizar suas aspirações a 
uma vida melhor. (BRUNDTLAND)
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Vistos os pilares da sustentabilidade é importante ainda se observar que o 
desenvolvimento sustentável não deve ser visto como uma medida unilateral e na qual 
somente cabe uma visão de adequação, na realidade se trata de um desafio a ser enfrentado, 
conforme exposto pela doutrina: “[o]s desafios do desenvolvimento sustentável - 
protegendo o meio ambiente, estabilizando o crescimento demográfico mundial, reduzindo 
as diferenças entre ricos e pobres e acabando com miséria – tomarão o sento do palco.” 
(SACHS, 2008, p. 13), assim não há que se falar em algo simples e fácil de alcançar, mas 
o desenvolvimento sustentável envolve uma atitude e ação maior, que deve ser encarada 
como verdadeiro desafio para que possua chances de ser alcançado.

Importante destacar que a ideia principal sobre sustentabilidade e seus pilares é o 
fato de que o desenvolvimento sustentável envolve de forma inexorável a aproximação de 
três grandes áreas, que se complementam e possibilitam sua concretização, sendo elas a 
econômica, ambiental e social.

A seguir trataremos detalhadamente acerca das dimensões da sustentabilidade, e as 
formas que atualmente são discutidas para que seus objetivos sejam alcançados e se possa 
falar em uma sociedade sustentável de forma efetiva.

5. AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE

Em 1993, Ignacy Sachs examina e traz ao conhecimento a existência de seis 
dimensões por ele elaboradas para a compreensão da sustentabilidade, posteriormente 
esse estudo veio a ser aprimorado e em 2002 já se contava com 8 dimensões, que pela sua 
didática e completude de conceitos vale ser revista para que se compreenda a dimensão da 
sustentabilidade que se estuda e que se apresenta como desafio para concretização de um 
Estado que seja de desenvolvimento sustentável.

A primeira dimensão tratada por Sachs foi a Sustentabilidade Ecológica, sendo 
ela a que se relaciona de forma direta a preservação do meio ambiente, de seus recursos 
naturais e inclusive traça limites para a utilização de recursos não renováveis, e cujo uso 
desmedido pela sociedade poderá ensejar seu desaparecimento para as gerações futuras. A 
sustentabilidade ecológica se volta a conservação e reciclagem, a busca por tecnologias que 
não firam ou agridam ainda mais o meio ambiente.

Essa é a dimensão que foi mais comentada e que ganhou espaço nas grandes 
conferências acerca do meio ambiente a partir da década de 70, sendo que seu cerne sempre 
será o equilíbrio entre o consumo humano dos recursos naturais de forma equilibrada e sem 
a degradação e extinção dos recursos que hoje se tem a disposição.

Quando se fala nessa dimensão é impossível não se atentar as necessárias ações para 
que os objetivos da proteção do meio ambiente por meio de atitudes sustentáveis sejam 
alcançados, sendo objeto de estudo de grandes e propostas de ações.

Não é por acaso que relatório de Brundtland trouxe esse conceito de desenvolvimento 
sustentável, como menciona a doutrina:
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O relatório dessa Comissão vem difundindo, desde então, o 
conceito de desenvolvimento sustentado, que passou a figurar 
sistematicamente na semântica de linguagem internacional, 
servindo como eixo central de pesquisas realizadas por organismos 
multilaterais e, mesmo, por grandes empresas. (CLARO; CLARO; 
AMÂNCIO, 2008, p. 291)

A ideia traçada pela dimensão ecológica e ambiental é justamente aquela que parte de 
princípios que são inerentes à sustentabilidade, ou seja, a equidade, democracia, princípio 
precaucionário e integração das políticas públicas e seu planejamento.

A próxima dimensão que merece destaque neste breve estudo refere-se a Dimensão 
Econômica que justamente se preocupa com uma conscientização de que não haja em 
termos econômicos somente a preocupação com a lucratividade empresarial , mas que 
o desenvolvimento buscado pela sociedade se alinhe de forma sustentável aos meios de 
produção e também de modernização para que a sua evolução não impacte de forma 
negativa nos recursos ambientais.

Essa forma de dimensionar a sustentabilidade ao crescimento econômico foi a 
defendida por diversos estudiosos, posto que a preocupação central é o desenvolvimento de 
uma economia sem que haja a exaustão dos meios e recursos naturais, assim a sustentabilidade 
seria possibilitada por meio de uma economia de racionalização, onde o desenvolvimento 
jamais extrapolaria os limites ambientais para determinado recurso em prol do crescimento 
econômico e desenfreado tanto difundido pelo capitalismo. (FOLADORI, 2002).

A dimensão social era utilizada para explicar o tratamento que se dava a sociedade de 
forma a atribuir à população pobre a responsabilidade pela agressão à natureza, como se a 
ausência de recursos gerasse consequências negativas ao meio ambiente, assim a dimensão 
social tinha a função de possibilitar a todas as pessoas da sociedade uma forma digna de 
adquirir o desenvolvimento e assim seria preservada a natureza.

Para Mendes, essa situação está bastante clara em trecho de seu artigo que justamente 
esclarece essa mentalidade e uma forma inovadora de se compreender a dimensão social:

Sob esta ótica, a dimensão social pode ser entendida como a 
consolidação de um processo de desenvolvimento orientado 
por outra visão, a da boa sociedade. O objetivo é construir uma 
civilização do “ser”, em que exista maior equidade na distribuição 
do “ter” (renda), de modo a melhorar substancialmente os 
direitos e condições de amplas massas de população e a reduzir a 
distância entre os padrões de vida de abastados e não-abastados. 
(MENDES, 2009, p. 54)

A questão da pobreza como causadora da agressão ao meio ambiente é uma visão 
que deixou de ser mencionada a partir dos anos 90, vez que outras causas possuem muito 
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maior impacto, como se pode mencionar, por exemplo, a ausência de políticas públicas 
governamentais e o interesse no desenvolvimento desenfreado capitalista que não se 
atentava as questões ambientais.

Outra dimensão da sustentabilidade mencionada e classificada por Sachs é a que se 
refere à dimensão espacial, ou seja, justamente aquela que buscará um equilíbrio entre a 
ocupação da população territorial rural e urbana, de forma a se superar disparidades e gerar 
uma conservação da biodiversidade.

A dimensão cultural não se exclui da dimensão espacial, vez que retrata a preocupação 
de respeito à cultura local, sendo que não se exclui a partir do desenvolvimento a tradição 
dos povos, trata-se realmente de um projeto de sociedade com mecanismos que se atentam 
para o local onde se desenvolverá sem que se exclua os costumes de cada sociedade e suas 
tradições que possuem sem dúvida alguma grande relevância social.

Assim se chega a uma das dimensões que provavelmente seja a chave para que os 
objetivos de se alcançar um Estado de desenvolvimento sustentável seja possível, qual 
seja, a dimensão política, onde se atribui a sociedade como um todo e inclusive aos seus 
governantes o dever de reconhecer os problemas existentes e também a realidade de cada 
sociedade de forma a superar as práticas de exclusão, trata-se aqui de verdadeiro manifesto 
democrático, no qual se exige a participação da população, e dos governantes para que se 
alcance o objetivo comum.

Nesse ponto é importante se destacar que a cada dia que passa, a participação do 
cidadão na gestão política se torna mais essencial, vez que a sustentabilidade sempre será 
pautada na parceria existente entre os setores públicos, privados, e voluntários, como 
mencionou Rattner em discurso político para se alcançar o desenvolvimento sustentável é 
essencial: “economicamente viável, socialmente equitativo, e ecologicamente sustentável.� 
(RATTNER, 1999, p. 1)

As dimensões tratadas por Sachs ainda sofreram algumas alterações e foram 
ampliadas sendo também considerada a dimensão política internacional, na qual se revela a 
necessidade de busca pela paz e cooperação dos mais diversos países, de forma a alcançar um 
âmbito internacional para que se possa concretizar a essência do Estado de desenvolvimento 
sustentável, o que enseja ainda mais as grandes conferências internacionais, nas quais 
se traçam os parâmetros que todos devem seguir para que o meio ambiente possa ser 
preservado para o acesso das gerações futuras.

6. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO PROJETO DE SOCIEDADE 
SUSTENTÁVEL

Foi visto até o momento as implicações referentes ao momento histórico do 
surgimento da preocupação da humanidade com o meio ambiente e assim, os conceitos a 
que as conferências mundiais chegaram acerca da sustentabilidade, seus pilares, dimensões 
e, sobretudo, o que seria necessário para que se alcance um Estado que possa se declarar 
como sendo de desenvolvimento sustentável.
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É muito importante se observar que já foram traçados, nesse breve estudo, pontos 
contidos na Constituição Federal de 1988 que tratam especificamente do meio ambiente 
e garante ao cidadão uma sociedade sustentável, inclusive elevando à condição de direito 
fundamental a proteção ao meio ambiente, o que já possibilita uma visão sobre o modelo 
traçado pela constituição e sua preocupação com a concretização de um Estado sustentável.

Nesse ponto do artigo se mostra necessário compreender como a Assembleia Nacional 
Constituinte, criada em 27 de novembro de 1985 e cujos parlamentares constituintes foram 
eleitos em 15 de novembro de 1986, iniciaram em 1º de fevereiro de 1987 os trabalhos para 
desenvolvimento de uma constituição cidadã, Constituição esta que veio a ser concluída 
em 05 de outubro de 1988, pelo seu presidente Ulysses Guimarães (PMDB) (OLIVEIRA, 
1993), admitiu e atentou para os problemas relativos ao meio ambiente e a forma como foi 
inserida tal proteção na Carta Constitucional, de forma a se efetivar aquilo que viria a ser 
reconhecido como os primórdios de uma sociedade sustentável.

A Constituição Federal de 1988 foi fruto de um trabalho único, sem que se apoiasse 
em qualquer pré-projeto existente na época, assim, foram criadas comissões e subcomissões 
para tratarem dos mais variados temas, sendo que o tema do meio ambiente ficou ao 
encargo da subcomissão “De Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente”, suas proposições 
foram admitidas em duas audiências públicas, nas quais não houve oposições quanto a suas 
colocações, visto que a necessidade de constitucionalização de um instrumento jurídico 
capaz de garantir a preservação ambiental era ponto pacífico e já reconhecido, inclusive 
em nível internacional que de certa forma acabava por influenciar a ânsia por uma carta 
constitucional protecionista do meio ambiente.

Os movimentos internacionais que se iniciaram com a Conferência de Estocolmo 
em 1972, e todo o corolário de documentos normativos a partir dali originados, como 
a instituição do Programa das Nações Unidas para o meio ambiente criado em 1972 e a 
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente de 1983, e inclusive o Relatório Brundtland de 
1987, fomentou o interesse na aprovação de uma carta constitucional que estivesse alinhada 
com os preceitos que internacionalmente vinham sendo pregados em larga escala.

Não se olvida que a aprovação da carta constitucional contou com a ideologia 
político partidária do PMDB que foi seu preletor, no entanto, também se deve atentar ao 
fato de que o texto constitucional reconhece e admite o sistema capitalista como meio 
produtivo dominante do país e de forma a tentar limitar seu anseio pelo desenvolvimento, 
impõe a esse meio produtivo, limites sociais e ambientais, que sofrem por sua vez grande 
impacto daquilo que internacionalmente vinha sendo tratado e passa a afetar diretamente a 
ideologia traduzida no texto constitucional.

Para a doutrina jurídica é importante observar que o texto constitucional produzido 
pela Assembleia Nacional Constituinte no que se refere aos limites sociais e ambientais, se 
evidenciam como indispensável:

[a] preocupação com a preservação ambiental se revela apenas 
como uma cautela necessária e indispensável para prolongar a 
própria vida útil do modo de produção dominante, já que o limite 
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ecológico do planeta está em flagrante contradição com o ritmo de 
desenvolvimento das forças produtivas. A conservação ambiental, 
por esse ângulo não tem o propósito de alterar as velhas e antigas 
prioridades. (SUDATTI, 2007, p. 165)

Assim, mesmo diante de influências partidárias, de políticas internacionais de 
proteção ao meio ambiente e do reconhecimento e legitimação do sistema capitalista como 
o predominante no Brasil, a Assembleia Nacional Constituinte criou uma constituição 
voltada ao desenvolvimento sustentável, na qual os seus princípios e preceitos deveriam 
nortear políticas públicas econômicas e ambientais no país, contribuindo dessa forma para 
um Estado de desenvolvimento sustentável.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. O tema sustentabilidade surge do desequilíbrio existente entre a busca pelo bem-
estar através do desenvolvimento e o uso indiscriminado dos mais diversos recursos naturais, 
de forma a se colocar em risco a herança ambiental a ser deixada para as gerações futuras, 
sendo num primeiro momento a discussão exclusivamente da sustentabilidade ambiental 
que posteriormente alcançou ainda a sustentabilidade social e econômica de forma a se 
evidenciar uma grande preocupação com a própria sobrevivência da humanidade.

2. As definições de sustentabilidade e proteção ambiental surgem na Conferência 
Internacional do Meio Ambiente, que ocorreu em Estocolmo no ano de 1972 e na qual 
pela primeira vez foram estabelecidos limites e regramentos para a preservação ambiental, 
o que foi reproduzido por eventos posteriores como o relatório de Brundtland em 1987, 
que pela primeira vez define o que vem a ser desenvolvimento sustentável, após o que se 
seguiram outros grandes encontros internacionais de proteção ao meio ambiente, como a 
Conferência denominada Rio-92, todos voltados para a mesma finalidade que é o alcance 
de uma sociedade sustentável.

3. Através das premissas estabelecidas pelas Conferências Mundiais conclui-se 
que a sustentabilidade foi elevada a qualidade de princípio aberto e carecedor de uma 
concretização conformadora, sendo detentor de uma multidisciplinaridade que lhe é 
inerente e lhe possibilita uma efetivação verdadeira, cumprindo ainda a sustentabilidade 
seu papel como norma de conduta que necessita ser difundida e verdadeira caracterizadora 
de direito fundamental, posto seus reflexos e essencialidade para o futuro da humanidade.

4. O quarto item do trabalho nos possibilita concluir que a sustentabilidade se 
evidencia na existência de três pilares, sendo eles o da Sustentabilidade Ecológica (o mais 
difundido), o da Sustentabilidade Econômica e por fim e não menos importante o da 
Sustentabilidade Social, sendo todos eles conformadores para a criação de um Estado de 
desenvolvimento sustentável.
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5. Assim, neste item ainda é possível se conferir e verificar que para cada pilar 
elencado a Constituição Federal de 1988 atrelou uma garantia de preservação, assim 
convergindo para ideia central deste estudo de que a Constituição Federal de 1988 reflete 
um projeto de sociedade sustentável, tendo em vista que se atém e traz sua garantia como 
direito fundamental ao meio ambiente (art. 225; art. 5º inciso LXXIII entre outros), sendo 
também objeto de proteção pela Constituição a Sustentabilidade Econômica (art. 170, inc. 
III e IV), e ainda a proteção que se enquadra na Sustentabilidade Social que é a garantia à 
dignidade da pessoa humana conforme art. 1º inciso III da CF de 1988.

6. Importante destacar que esses não são os únicos dispositivos constitucionais 
que trazem a proteção e efetividade para o alcance de um Estado de Desenvolvimento 
Sustentável, são inúmeros outros artigos que se voltam para esse fim.

7. Também foi aprofundado as questões relacionadas a visão da sustentabilidade 
por meio de dimensões, que de forma mais pormenorizada retratam os pilares da 
sustentabilidade já vistos, mas que não deixam de ter sua importância, principalmente 
quanto aos aspectos didáticos, vez que subdivide a sustentabilidade como ecológica, 
econômica, cultural, espacial, política interna e internacional e que possibilita de forma 
ainda mais detalhada se chegar a verdadeiros planos de ações onde se integra e busca uma 
mobilidade entre sociedade em todos os seus planos e governo, de forma a se efetivar seus 
princípios e objetivos.

8. O item final trata dos aspectos envolvidos na elaboração da Carta Constitucional 
de 1988, desde a criação da Assembleia Nacional Constituinte, preconizada pelo partido 
PMDB, e a forma como se deu a redação da carta constitucional que veio a ser aprovada em 
05 de outubro de 1988. Os aspectos envoltos em sua redação, a ausência de utilização de um 
pré-projeto existente, e a árdua tarefa de redação de um texto totalmente novo e que pela 
primeira vez contasse com a participação da população gerou uma constituição criada por 
diversas comissões e subcomissões, exposta a audiências públicas e a participação efetiva 
da sociedade.

9. Não se discute que a Constituição Federal de 1988 tenha sofrido diversas influências 
ideológicas partidárias, em razão de sua preconização por um partido em específico, nem 
tampouco de estar sendo influenciada por questões de direito internacional, como ocorrido 
no caso da proteção ao meio ambiente, e nem tampouco de ter se firmado através dela que 
o meio produtivo do Brasil é o capitalismo, mas foi através dessa carta constitucional escrita 
através da participação efetiva do povo é que se possibilitou um texto que projeta as futuras 
gerações limites para o desenvolvimento desenfreado e utilização de recursos naturais de 
forma desmedida.

10. Assim, o estudo apresentado permite a conclusão de que o Brasil atualmente 
pela Carta Constitucional de 1988, conhecida amplamente como Constituição Cidadã, 
se apresenta como verdadeiro projeto de sociedade sustentável, a partir de seus preceitos, 
proteções e mecanismos de efetividade da Sustentabilidade.
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CLÁUSULAS PÉTREAS E OS DIREITOS HUMANOS

“MATERIALS LIMITS CLAUSES” AND HUMAN RIGTHS
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RESUMO: O presente artigo faz uma exposição das Cláusulas 
Pétreas e os Direitos Humanos descrevendo a incorporação dos 
tratados internacionais de direitos humanos em face da Emenda 
Constitucional 45, de 08 de dezembro de 2004, que alterou entre 
outros dispositivos, o art. 5º, acrescentando o §3º, da Constituição 
da República de 1988, com foco nas consequências e impactos 
ocasionados no direito interno. Abordando inicialmente, as 
cláusulas pétreas como essencial instituto à proteção dos direitos 
fundamentais. Em seguida, as formas de incorporação de tratados, 
status, aumento do bloco de constitucionalidade e antinomias. E 
por derradeiro, o hodierno entendimento do STF sobre o tema. 
Por fim, tratara-se do caráter peculiar das normas de direitos 
humanos consagradas em tratados que, a partir do momento em 
que adquirem hierarquia constitucional, não mais poderiam ser 
retirados do ordenamento constitucional pátrio.

Palavra-chave: Direitos humanos. Tratados internacionais de 
direitos humanos. Cláusulas Pétreas.
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ABSTRACT: This article aims to make an exposition of the 
“materials limits clauses” and Human Rights, describing the 
incorporation of the international human rights treaties in the 
face of Constitutional Amendment 45, of December 08, 2004, that 
changed among other clauses on the Constitution of the Republic 
of 1988, the article 5º, adding to it the paragraph 3º, focusing on 
the consequences and impacts caused by domestic law. Initially 
addressing, as “materials limits clauses” as an essential institute 
for the protection of fundamental rights. Then, the forms of 
incorporation of treaties, status, increase of the constitutional 
block and antinomies. Lastly, the STF’s current understanding 
on the subject. Finally, it was a question of the peculiar character 
of the human rights norms enshrined in treaties which, from the 
moment they acquire constitutional hierarchy, could no longer be 
removed from the constitutional order of the country

Keywords: Human rights. International human rights treaties. 
“Materials limits clauses”

1. INTRODUÇÃO

A matéria de direitos humanos é mais facilmente encontrada nos foros internacionais, 
não apenas por razões éticas, políticas, ou culturais, mas principalmente, porque aos poucos 
veem alcançando o seu verdadeiro sentido axiológico.

Mas o que são direitos humanos? Inúmeras são as teorias que buscam definir o 
conceito de direitos humanos. Em apertadíssima síntese, pode-se dizer que é o conjunto 
de direitos e garantias indissociáveis do homem, cuja finalidade é o respeito à sua honra, 
preservando-o contra os exageros do Estado e firmando um mínimo de condições de vida.

Desde o final do século XX, após-Segunda Guerra e nazismo, muitas alianças 
internacionais de direitos humanos veem sendo firmadas, conquistando espaço na agenda 
internacional, a fim de evitar semelhantes barbáries, de modo que o Princípio da Soberania 
Absoluta dos Estados vem sendo mitigado.

O procedimento de internacionalidade dos direitos humanos e a integração destes às 
constituições de cada país produzem novas expectativas jurídicas, especialmente, no meio 
de constitucionalistas e internacionalistas, no tocante a adequação, integração, conflito e 
eficácia dessas normas.

Diante dessas transformações há uma tendência mundial de internacionalização 
ou globalização do direito constitucional, visando o aprimoramento das relações 
interconstitucionais.

O enfoque principal será sobre as cláusulas pétreas e os tratados internacionais 
de direitos humanos no ordenamento jurídico interno, após a Emenda Constitucional 
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45/2004, na medida em que, a introdução destes, no direito brasileiro veio a modificar a 
compreensão do Supremo Tribunal, recebendo destaque em nosso sistema normativo e 
aumentando o bloco de constitucionalidade.

Para o desenvolvimento da pesquisa, o método a ser utilizado será o lógico-dedutivo, 
onde se traça, inicialmente, o sistema de referência bibliográfico adotado e delimita-se o 
objeto da pesquisa, desenvolvendo as premissas fundamentais, notadamente relativas à 
Constituição Federal.

2. CLÁUSULAS PÉTREAS

Segundo Moraes1, com a evolução histórica do conceito de constituição, passando-
se por concepções como a sociológica, a política, a formalista, a normativista e a material, 
identificou-se o aspecto elementar das constituições modernas no traço de seu conteúdo 
objetivo. Tal conteúdo não se expressa na tendência objetivista que menospreza o aspecto 
humano criativo, relegando o homem a um plano secundário, apontando para uma 
“coletividade próspera e feliz formada por criaturas infelizes e miseráveis”, mas, ao contrário, 
fala-se de um conteúdo objetivo, que deriva da constatação de que uma constituição, embora 
historicamente surgida da necessidade de estruturação estatal para o fim de limitação e 
de preservação do poder político, passou a refletir, com o tempo, valores básicos a serem 
protegidos até mesmo contra o querer democrático.

Vislumbraram-se as dimensões objetivas de valores constitucionais como um 
passo fundamental adotado em conjunto com a compreensão do relativismo dos direitos 
fundamentais. A essa dimensão objetiva, não se pode conferir o risco da destruição da 
personalidade, uma vez que tal objetivismo surgiu precisamente para estabelecer no 
ordenamento jurídico valores fundamentais do ser humano.

A matéria constitucional não se sintetiza ao frequentemente denominado conjunto 
de normas estruturais estatais, que formam os elementos constitutivos do Estado. O 
regime constitucional manifesta-se no proferido dos fins do Estado, de sua organização e 
composição, dos direitos básicos, dos limites do poder e do princípio democrático.2

Moraes3 alega, ainda, o que distingue a constituição dos demais instrumentos 
normativos do ordenamento jurídico é a inserção dos valores constitucionais na ideia de 
constituição. Tais valores constitucionais apresentam-se como o conteúdo objetivo da 
constituição, notadamente imortalizados por intermédio dos limites materiais ao poder 
constituinte derivado, mais conhecido por cláusulas pétreas. Vislumbra-se a constituição 
a partir da constatação da presença de um conteúdo predeterminado propriamente 
constitucional. Um conteúdo paradoxalmente advindo de uma decisão política fundamental 

1  MORAES, Alexandre de. Constituição Do Brasil Interpretada: e Legislação Constitucional. 2ª Ed. 
São Paulo: Atlas, 2003, p. 60.

2  ARANHA, M. I. Conteúdo essencial das cláusulas pétreas. Revista Notícia do Direito Brasileiro, 
v. 7, p. 389-402, 2000.

3  MORAES, Alexandre de. Op. cit. p. 60.
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fortalecida pelos conceitos de poder constituinte e constituído, e que limita, a partir de então, 
a própria decisão democrática. A democracia absorveu humanismo e expressou a superação 
do conceito de democracia procedimental: uma democracia sem limites de decisão política, 
que justificava a mais cruel violência pelo procedimento. O ensinamento de inadequação 
desta concepção ultrapassada de democracia irresponsável ficou gravado eternamente nos 
murais da história pelas maiores atrocidades cometidas na primeira metade do século XX 
e edificou sólidas plataformas de sustentação dos atuais valores, que estão protegidos acima 
das decisões democráticas e designados das mais diversas formas.

O poder e o valor encontram-se em maneiras antípodas na história. A democracia 
substancial surgiu para buscar equacionar estes dados historicamente excludentes: buscou 
colocar valores imortais em uma estrutura mortal de poder. Para isso, lançou mão das 
cláusulas pétreas, que desde então, exercem papel essencial para admissão de valores 
imutáveis em um sistema de organização do poder.4

2.1. ALCANCE DE PROTEÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS

Cândido Neto5, diz que a ADIN quanto a Emendas Constitucionais é plenamente 
cabível e não apenas quanto à verificação de procedimentos pelo Congresso, mas sempre 
que violem aqueles casos do art. 60, § 4º, qual seja, violem cláusula pétrea. Afinal, este é o 
sentido de cláusula pétrea, impedir o poder constituinte derivado de alterar determinados 
trechos oriundos do poder originário.

Toda modificação constitucional, feita com desrespeito do procedimento especial 
estabelecido (iniciativa, votação, quórum, etc.) ou de preceito que não possa ser objeto de 
emenda, padecerá de vício de inconstitucionalidade formal ou material, conforme o caso, e 
assim ficará sujeita ao controle de constitucionalidade pelo Judiciário, tal como se dá com 
as leis ordinárias.6

Foi na ADIN nº. 03 que Supremo Tribunal Federal decidiu, pela primeira vez 
questões materiais frente à Constituição Federal de 1988, estabelecendo que o Princípio da 
Anterioridade Tributária, é cláusula inatingível, pelo poder de emenda e consequentemente 
é cláusula pétrea.

Cândido Neto7 , alega ainda que há que se distinguir o poder de criação de uma 
Constituição daquele de reforma. O de reforma, por ser constituído, é limitado, inclusive 
materialmente.

4  ARANHA, M. I. Conteúdo essencial das cláusulas pétreas. Revista Notícia do Direito Brasileiro, 
v. 7, p. 389-402, 2000.

5  MAIA NETO, Cândido Furtado. Cláusula Pétrea e Direitos Humanos - Verdades, Conceitos e 
Definições à Luz da Constituição Federal Brasileira. Universo Jurídico, Juiz de Fora, ano XI, 27 de 
fev. de 2008, p. 75.

6  CATANA, Thiago Oliveira. Cláusulas Pétreas. Disponível em: <http://www.abdir.com.br/doutrina/
ver.asp?art_id=&categoria=>. Acesso em: 9 fev. 2016.

7  MAIA NETO, Cândido Furtado. Cláusula Pétrea e Direitos Humanos - Verdades, Conceitos e 
Definições à Luz da Constituição Federal Brasileira. Universo Jurídico, Juiz de Fora, ano XI, 27 de 
fev. de 2008, p. 78.
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Ainda que a titularidade do Poder Constituinte caiba ao povo, o seu exercício pode, 
em muitas ocasiões, afastar-se do controle democrático. Portanto, costuma-se apontar 
duas maneiras de exercício do Poder Constituinte: a) a revolução, caso onde o grupo 
revolucionário, que se tornou hegemônico, edita uma Constituição; b) a Assembleia 
Constituinte, a qual, também, pode assumir cuidado de submeter à vontade popular 
direta (plebiscito e referendum) nas suas conclusões. A conhecida reforma da previdência 
significou objeto de ADIN, e o que se discutiu foi se esta reforma infringia ou não os 
preceitos do art. 60.

Quem está validado para assumir a inconstitucionalidade de uma norma é o 
Supremo Tribunal Federal. Deste modo, antes do Supremo Tribunal Federal proferir-se a 
norma é válida no Ordenamento Jurídico nacional.

2.2. CONTEÚDO ESSENCIAL

Conforme Moraes8, para solucionar o problema do alcance das cláusulas pétreas, 
foi elaborada a teoria de que tais cláusulas não poderiam petrificar a máxima extensão 
do enunciado normativo, já que isso traria dissonância entre constituição e realidade, 
denegrindo necessariamente a normatividade dos enunciados constitucionais. A noção de 
conteúdo essencial vem naturalmente da seguinte consideração: como falar de enunciados 
normativos eternamente imutáveis, ou seja, como falar de cláusulas pétreas em um texto 
constitucional que pretende manter sintonia com a realidade existencial do poder? O 
texto constitucional deve manter relação com a dinâmica social para preservação de sua 
normatividade. O conteúdo objetivo da constituição não se refere a valores absolutos, pois 
eles são limitados pelo contexto constitucional.

Ainda, segundo Moraes9, a proteção absoluta às cláusulas pétreas não se dirige à 
máxima extensão possível do enunciado normativo, mas ao seu conteúdo essencial, pois 
suas zonas de choque com outros direitos e fins estatais devem deter certa plasticidade 
para adaptar-se às demandas sociais de transformação. Cláusulas pétreas não significam, 
simplesmente, petrificação de enunciados normativos, mas densificação de conceitos tidos 
por básicos em uma sociedade. Por isso, haverá sempre uma zona cinzenta, um certo grau 
de imprecisão conceitual, no qual o conceito da cláusula pétrea será precisado e conformado 
ao momento histórico presente por meio de suas inúmeras concretizações. Essa ideia de 
construção de conteúdo, entretanto, não se confunde com o direito de precedentes, alvo 
das críticas de Benjamin Cardozo, pois a concretização de que se fala é configurada pela 
dogmática em forma principiológica, e nunca sumular.

A interpretação constitucional estabelece conteúdo, porém dentro de certas pautas, 
e o contento essencial das cláusulas pétreas consente visualizá-las com maior clareza, 
determinando um progresso de significado restrito a margens de segurança normativa. A 

8  MORAES, Alexandre de. Constituição Do Brasil Interpretada: e Legislação Constitucional. 2ª Ed. 
São Paulo: Atlas, 2003, p. 90.

9  MORAES, Alexandre de. Constituição Do Brasil Interpretada: e Legislação Constitucional. 2ª Ed. 
São Paulo: Atlas, 2003, p. 90.
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primeira iniciativa para o estudo do conteúdo essencial, entretanto, ocorre da compreensão 
onde ele conforma e é conformado através do desenvolvimento do próprio ordenamento 
jurídico. Está determinado no art.60. Da Constituição Federal, em seu § 4º que não 
constituirá objeto de deliberação a proposta de Emenda predisposta a eliminar: a forma 
federativa, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos 
e as garantias fundamentais.10

3. TRATADOS INTERNACIONAIS

“Tratado” é o termo genérico utilizado para se referir às Cartas, Convenções, 
Protocolos, Pactos, ou Acordos Internacionais, celebrados entre sujeitos de direito 
internacional. É considerado, atualmente, uma das principais fontes do Direito Internacional 
ao lado dos Costumes Internacionais.

A Convenção de Viena é conhecida como Lei dos Tratados, por disciplinar os 
Tratados Internacionais. Entretanto, apesar do Brasil ter assinado a Convenção em 23 de 
maio de 1969, somente veio a ratificá-la, em 25 de outubro de 1989.

O processo de formação dos Tratados tem início com os atos de negociação, 
conclusão e assinatura do tratado, que são da competência do órgão do Chefe de Estado.

O consentimento é expresso pelo representante do Sujeito de Direito Internacional 
Público, mediante assinatura. A finalidade das assinaturas determina o encerramento das 
negociações, define o texto final.

Conforme leciona, Piovesan:

A assinatura do tratado por si só, traduz o aceite precário e 
provisório, não irradiando efeitos jurídicos vinculantes. Trata-se 
de mera aquiescência do Estado em relação à forma e ao conteúdo 
final do tratado. A assinatura do tratado, via de regra, indica tão 
somente, que o tratado é autentico e definitivo.11

Inicia-se aqui, a fase no plano interno, pois uma vez celebrado o Tratado Internacional 
deverá ser ratificado. Para tanto, deverá ser apreciado e aprovado pelo Poder Legislativo. E 
somente, após a aprovação do tratado por este, deverá ser ratificado pelo Poder Executivo. 
A ratificação é o aceite definitivo, é ato jurídico necessário para que o Tratado passe a ter 
validade na ordem internacional e interna.

Entretanto, conforme veremos adiante, a questão da incorporação dos tratados 
internacionais no ordenamento jurídico interno, não é assunto pacífico, gerando inúmeras 
divergências e contradições, tanto por parte da doutrina, como por parte da jurisprudência.

10  CATANA, Thiago Oliveira. Cláusulas Pétreas. Disponível em: <http://www.abdir.com.br/
doutrina/ver.asp?art_id=&categoria=>. Acesso em: 9 fev. 2016.

11  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2006, p. 47.
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Após a Promulgação Presidencial, este deverá ser publicado no Diário Oficial da 
União, a fim de dar publicidade e notoriedade ao compromisso assumido pela República 
Federativa do Brasil.

3.1. TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS

Os Tratados Internacionais de Direitos Humanos têm como sua principal fonte 
o Direito Internacional de Direitos Humanos (pós-Segunda Guerra Mundial) visando, 
sobretudo a proteção da dignidade da pessoa humana.

De acordo com a explanação de Louis Henkin:

Os acordos internacionais de direitos humanos têm criado 
obrigações e responsabilidades para os Estados, com respeito 
às pessoas sujeitas à sua jurisdição, e um direito costumeiro 
internacional tem se desenvolvido. O emergente Direito 
Internacional dos Direitos Humanos institui obrigações aos 
Estados para com todas as pessoas humanas e não apenas para 
com estrangeiros. Este Direito reflete a aceitação geral de que 
todo indivíduo deve ter direitos, os quais todos os Estados 
devem respeitar e proteger. Logo, a observância dos direitos 
humanos não é apenas um assunto de interesse particular do 
Estado (e relacionada à jurisdição doméstica), mas é matéria de 
interesse internacional e objetivo próprio de regulação do Direito 
Internacional12.

Ressalte-se ainda, parte considerável da doutrina, defendem o caráter especial 
dos tratados de direitos humanos em relação a outros atos internacionais, elevando a um 
patamar de normas jus cogens.

De acordo com a definição de Juan Antonio Traviesso:13

Uma norma de jus cogens é uma norma imperativa de Direito 
Internacional geral, aceita e reconhecida pela comunidade 
internacional dos Estados, em seu conjunto, como uma norma 
que não admite acordo em contrário e que só pode ser modificada 
por uma norma posterior de Direito Internacional geral, que 
tenha o mesmo status.

12  HENKIN apud PIOVESAN, Flávia. Temais de Direitos Humanos. 4ª ed. São Paulo: Sara-
iva, 2010, p. 69.

13  TRAVIESSO apud PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 89.
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Perante o aumento da estrutura protetiva de direitos humanos e do caráter especial, 
há uma firme direção de relativização da soberania do Estado. Em outras palavras, os direitos 
humanos, não podem ficar restritos ao domínio das jurisdições domésticas.

Contudo, se é certo que no plano internacional os direitos humanos possuem 
princípios e características próprias, também é certo que, esses tratados e convenções devem 
obedecer ao procedimento estabelecido pela Constituição de cada país para produzir esses 
efeitos.

A discussão se dá entre monistas e dualistas, para tanto, seguiremos a explanação 
de Mazzuoli14:

Dualismo - Para os adeptos dessa corrente, o direito interno de 
cada Estado e o internacional são dois sistemas independentes e 
distintos, embora igualmente válidos. Por regularem tais sistemas 
matérias diferentes, entre eles, não poderia haver conflito, ou seja, 
um tratado internacional não poderia, em nenhuma hipótese, 
regular uma questão interna, sem antes ter sido incorporado a este 
ordenamento por um procedimento receptivo que o transforme 
em lei nacional.
Monismo - os autores monistas, partem da inteligência oposta. 
Para eles, se um Estado assina e ratifica um tratado internacional, 
é porque está se comprometendo juridicamente a assumir um 
compromisso; se tal compromisso envolve direito e obrigações 
que podem ser exigidos no âmbito interno do Estado, não 
se faz necessário, só por isso, a edição de um novo diploma, 
materializando internamente aquele compromisso exterior.

Assim, inúmeras são as correntes doutrinárias, que dividem as opiniões dos juristas 
brasileiros acerca do tema. Não havendo um consenso quanto à forma de incorporação dos 
tratados internacionais de direitos humanos, posição hierárquica no ordenamento jurídico 
brasileiro, bem como, em caso de eventual conflito, qual norma deverá prevalecer.

4. CONSTITUIÇÃO DE 1988 ANTES DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL 45/04

Pois bem, uma vez esclarecido as diferenças entre monistas e dualistas, passaremos a 
analisar a Constituição e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos.

14  MAZZUOLI, Valério. Tratados Internacionais de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 34.



101

A Constituição Federal de 1988 apresentou fartas modificações, em específico, no 
que se menciona à primazia dos direitos humanos, como princípio orientador das relações 
internacionais.15

Como bem ressalta Mazzuoli:16

Rompendo com a ordem jurídica anterior, marcada pelo 
autoritarismo advindo do regime militar, que perdurou no Brasil 
de 1964 a 1985, a Constituição brasileira de 1988, no propósito de 
instaurar a democracia no país e de institucionalizar os direitos 
humanos, faz como que uma revolução na ordem jurídica 
nacional, passando a ser o marco fundamental da abertura do 
Estado brasileiro ao regime democrático e à normatividade 
internacional de proteção dos direitos humanos. Como marco 
fundamental do processo de institucionalização dos direitos 
humanos no Brasil, a Carta de 1988, logo em seu primeiro artigo, 
erigiu a “dignidade da pessoa humana” a princípio fundamental 
(art. 1.º, III), instituindo, com esse princípio, um novo valor que 
confere suporte axiológico a todo o sistema jurídico e que deve ser 
sempre levado em conta quando se trata de interpretar qualquer 
das normas constantes do ordenamento jurídico nacional.

A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais integram os princípios 
constitucionais que incorporam as exigências de justiça e valores éticos, conferindo um 
suporte axiológico a todo sistema jurídico brasileiro.

Para Mazzuoli, o art. 5º, §2º da Constituição Federal de 1988, prevê uma dupla 
garantia, ou seja, tanto no direito internacional, como também na ordem jurídica interna:

Tal dispositivo passou a reconhecer de forma clara, no que tange 
ao seu sistema de direitos e garantias, uma dupla fonte normativa: 
aquela advinha do direito interno (direitos expressos e implícitos 
na Constituição), e aquela outra advinda do direito internacional 
(decorrente dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte). De qualquer forma, a cláusula 
do §2º do artigo 5º da Carta da República está a admitir (e isto 
é bem visível) que os tratados internacionais de proteção dos 
direitos humanos ingressem no ordenamento jurídico brasileiro 

15  PIOVESAN, Flávia. Temais de Direitos Humanos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 69.
16  MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. A influência dos tratados internacionais de direitos 

humanos no direito interno. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 37, 1 dez. 1999. Disponível 
em: <https://jus.com.br/artigos/1608>. Acesso em: 9 fev. 2016.
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no mesmo grau hierárquico das normas constitucionais, e não no 
âmbito da legislação ordinária.17

Assim, a Constituição inova ao incluir dentre os direitos constitucionalmente 
protegidos, os direitos enunciados nos tratados internacionais de que o Brasil seja signatário, 
salientando que, o Brasil adota a incorporação automática, fundamentando-se nos art. 5º, 
§§1º e 2º da Constituição Federal de 1988.18

No direito brasileiro, a elaboração de acordos internacionais, se dá por meio da 
junção de vontades do Poder Executivo e do Poder Legislativo, é o que se entende da análise 
dos artigos 84, VIII e art. 49, I, ambos da Constituição Federal, abaixo transcrito, in verbis, 
a saber:

Art.84. Compete privativamente ao Presidente da República:
VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos 
a referendo do Congresso Nacional
Art.49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional;

Assim, para seu aperfeiçoamento, é necessário um ato complexo, que integre a 
vontade do Presidente da República que o celebra o tratado internacional, bem como, o 
referendo do Congresso Nacional, que o aprova mediante decreto legislativo.19

Os tratados internacionais promulgados antes da EC n.45/04, nunca foram assunto 
pacífico.

De acordo com a classificação doutrinária, os tratados internacionais de direito 
humanos podem ter os seguintes status normativo20:

a) Natureza supraconstitucional dos tratados e convenções em matéria 
de direitos humanos: quando as normas convencionais internacionais são superiores às 
normas de cada país; (defendida por Celso Duvivier de Albuquerque Mello);

b) Caráter constitucional: caso em que a norma interna com ela conflitante 
seria inconstitucional (defendida por Flávia Piovesan, Agostinho Toffoli Tavolaro, Valério 
de Oliveira Mazzuoli, Ingo Wolfgang Sarlet);

17  MAZZUOLI, Valério. Tratados Internacionais de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 34.

18  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7ª. ed. 
São Paulo: Saraiva. 2006, p. 108.

19  Ibidem, p. 109.
20  VELLOSO, C. M. D. S. et al. Princípios Constitucionais Fundamentais. São Paulo: LEX, 

2005, p. 50.
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c) Status de lei ordinária: as normas dos tratados se situam no mesmo plano da lei 
interna, de forma a lhes ser aplicável o princípio da temporaneidade, prevalecendo sobre 
lei anterior (defendida no RE 80.004/1977, pelo Rel. Min. Xavier de Albuquerque, DJ de 
29.12.1977);

d) Caráter supralegal: as normas dos tratados situam-se entre a Constituição 
e as leis internas, de maneira que não prevalecem aquelas contra a Constituição, mas tem 
primado sobre a legislação infraconstitucional interna (defendida pelo Min Gilmar Mendes, 
RE 466.343 03 em 22.11.2006);

Em conformidade com a corrente teórica seguida por Flávia Piovesan, Valério de 
Oliveira Mazzuoli, Ingo Wolfgang Sarlet, Agostinho Toffoli Tavolaro, Antonio Augusto 
Cançado Trindade, Luiz Flávio Gomes e outros, os tratados internacionais de direitos 
humanos possuem caráter constitucional.

Conforme leciona Piovesan21, a hierarquia constitucional de proteção dos direitos 
humanos decorre da previsão do § 2º, do art. 5º, a Constituição Federal de 1988 e, sobretudo, 
da prioridade que atribui aos direitos fundamentais e o ao princípio da dignidade da pessoa 
humana.

5. EMENDA 45/04 E A INCORPORAÇÃO DOS TRATADOS INTER-
NACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS

Com o intuito de pacificar o entendimento, foi promulgada em 08 de dezembro de 
2004, a Emenda Constitucional nº45/2004, que dentre outras alterações, introduziu do §3º 
do art. 5º, CF, nos seguintes termos:

§3. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quinto de votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas à Constituição.

É certo que, aludida emenda, atribuiu aos tratados internacionais de direitos 
humanos status equivalente ao de norma constitucional, criando procedimento legislativo 
constitucional especial para que estes fossem formalmente constitucionalizados.

Referido dispositivo, tem sido alvo de inúmeras críticas doutrinárias na medida em 
que, ao invés de pacificar o assunto, gerou ainda mais polêmica. Principalmente, porque 
não se manifestou acerca dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados antes 
da EC nº 45/04.

21  PIOVESAN, Flávia. Temais de Direitos Humanos. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 54.
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Contudo, para aqueles que já defendiam a natureza especial de normas jus cogens 
dos tratados internacionais de direitos humanos, este parágrafo, somente veio a embasar e 
fortalecer tal convicção.

Piovesan22 afirma que a EC nº 45/2004, somente veio a corroborar a hierarquia 
constitucional dos tratados de direitos humanos, situando-os como material e formalmente 
constitucionais.

A inclusão dos tratados internacionais de direitos humanos na ordem jurídica 
interna, por fim, cria também mais desentendimentos na doutrina.

Por derradeiro, vale mencionar a crítica tecida por Mazzuoli, também acerca do §3º 
da Constituição Federal:23

A nossa vontade é a de que esse §3º do art. 5º da Constituição, 
que apenas trouxe imperfeições ao sistema e que certamente 
prestará um desserviço à interpretação constitucional mais lúcida 
envolvendo os tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é 
parte, seja reformado por nova emenda constitucional, que venha 
conter a redação que já propusemos em estudos anteriores, no 
sentido de apenas trazer uma interpretação 5º da Carta de 1988, 
dizendo que “os tratados internacionais referidos pelo parágrafo 
anterior, uma vez ratificados incorporam-se automaticamente na 
ordem brasileira com hierarquia constitucional, prevalecendo, no 
que forem suas disposições benéficas ao ser humano, às normas 
estabelecidas por esta Constituição.

Quais os efeitos do art. 5º, §3º da Constituição, ao atribuir os tratados internacionais 
de direitos humanos equivalência de emenda constitucional?

Dois são os efeitos, segundo esclarece Luiz Flávio Gomes:24

1º. Eles passarão a reformar a Constituição, o que não é possível 
tendo apenas status de norma constitucional. Ou seja, uma vez 
aprovado certo tratado pelo quorum previsto pelo §3º, opera-
se a imediata reforma do texto constitucional conflitante, o que 
não ocorre pela sistemática do §2º, do art. 5º, onde os tratados de 

22  PIOVESAN, Flávia. Temais de Direitos Humanos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 54.
23  MAZZUOLI, Valério de Oliveria. Reforma do Judiciário e os Tratados de Direitos Hu-

manos. Disponível em: <http://www.revistajuridicaunicoc.com.br/midia/arquivos/ArquivoID_63.
pdf>. Acesso em: 09 fev. 2016.

24  GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O STF e a nova hierarquia de 
tratados internacionais de direitos humanos no Brasil do status de lei ordinária ao nível suprale-
gal. Disponível em: <http://www.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20070319115849842>. 
2007. Acesso em: 05 fev. 2016.
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direitos humanos (que têm nível de normas constitucionais, sem, 
contudo, serem equivalentes às emendas constitucionais). Serão 
aplicados atendendo ao princípio da primazia da norma mais 
favorável ao seres humanos (expressamente consagrado pelo art. 
4º, inc II, da Carta de 1988, segundo o qual o Brasil deve se reger 
nas suas relações internacionais pelo princípio da “prevalência 
dos direitos humanos”. agora, uma vez aprovados pelo quorum que 
estabelece o §3º , do art. 5º da Constituição, os tratados de direitos 
humanos ratificados integrarão formalmente a Constituição, uma 
vez que, serão equivalentes às emendas constitucionais.
Contudo, frise-se, essa integração formal dos tratados de direitos 
humanos no ordenamento interno não abala a integração 
material que esses mesmos instrumentos já apresentam desde a 
sua ratificação.
2º. Eles não poderão ser denunciados, nem mesmo com Projeto 
de Denúncia elaborado pelo Congresso Nacional, podendo 
ser o Presidente da República responsabilizado em caso de 
descumprimento a esta regra (o que não é possível fazer tendo 
os tratados apenas status de norma constitucional. Assim sendo, 
mesmo que um tratado de direitos humanos preveja expressamente 
a sua denúncia, esta não poderá ser realizada pelo Presidente da 
República unilateralmente (como é a prática Brasileia atual em 
matéria de denúncia de tratados internacionais), e nem sequer por 
meio de Projeto de Denúncia elaborado pelo Congresso Nacional, 
uma vez que tais tratados equivalem às emendas constitucionais, 
que são (em matéria de direitos humanos) cláusulas pétreas do 
texto constitucional.

No tocante a denuncia, também existe diferença em relação ao §3º do artigo 5º da 
Constituição Federal, sendo material e formalmente constitucional, o Brasil não poderá 
mais desvincular-se do tratado no plano internacional ou mesmo interno, podendo o 
Presidente da República ser responsabilizado caso o denuncie, devendo tal denúncia ser 
declarada ineficaz. Reitere-se que, tanto nos termos do §2º do art. 5º, bem como, no §3º do 
mesmo artigo, os tratados internacionais de direitos humanos são insuscetíveis de denuncia 
por serem consideradas cláusulas pétreas.25

25  GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O Brasil e o Sistema Interamer-
icano de Proteção dos Direitos Humanos. Grupo Brasileiro da Associação internacional de Direito 
Penal. Disponível em: <http://www.aidpbrasil.org.br/arquivos/anexos/o_brasil_e_o_sistema_inter-
americano_de_direitos_humanos.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2016.
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5.1. O ESTADO BRASILEIRO EM FACE DO SISTEMA INTERNACIO-
NAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

De acordo com a doutrina de Piovesan26, foi a partir do processo de democratização 
do país em 1985, que o Estado brasileiro passou a ratificar relevantes tratados internacionais 
de direitos humanos, tendo como marco inicial do processo de incorporação de tratados 
internacionais de direitos humanos, pelo Direito interno, com a ratificação da Convenção 
contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, em 1989, 
seguidos por outros igualmente relevantes.

Prossegue a autora, como consequência, houve a necessidade de reorganização da 
agenda internacional, de forma condizente com as transformações internas decorrentes do 
processo de democratização. Conjugada ainda, com o objetivo de compor uma imagem mais 
positiva do país no contexto internacional, respeitador e garantidor dos direitos humanos. 
Ademais, com a subscrição do Brasil aos tratados internacionais de direitos humanos, 
simboliza o aceite do Brasil como a ideia contemporânea de globalização dos direitos 
humanos, bem como, para com a ideia da legitimidade das preocupações da comunidade 
internacional, esclarecendo, que o elevado grau de universalidade desses instrumentos que 
contam com significativa adesão dos demais Estados integrantes da ordem internacional.27

No tocante ao Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, cumpre 
ressaltar que, o instrumento de maior importância dentro deste sistema, é a Convenção 
Americana de Direitos Humanos, também denominado Pacto San Jose de Costa Rica 
(1969), entrando em vigor em 1978. E apenas os Estados-membros da Organização dos 
Estados Americanos têm o direito de aderir à Convenção Americana28.

A Convenção Americana reconhece e assegura um catálogo de direitos civis e 
políticos, similar ao previsto pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e 
estabelece um mecanismo de controle e amparo dos direitos que declara, através da 
Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

O sucesso do sistema reflete o intenso comprometimento das ONGs (envolvendo 
movimentos sociais e estratégias de mídia), a boa resposta do sistema e a implementação 
de suas decisões pelo Estado, propiciando transformações e avanços no regime interno de 
proteção dos direitos humanos.29

Considerando a experiência brasileira, pode-se afirmar que, com o intenso 
envolvimento das organizações não governamentais, a partir de articuladas e competentes 
estratégias de litigância, os instrumentos internacionais constituem poderosos mecanismos 
para a efetiva promoção e proteção dos direitos humanos no âmbito nacional.30

26  PIOVESAN, Flávia. Temais de Direitos Humanos. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 44-
45.

27  PIOVESAN, Flávia. Temais de Direitos Humanos. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 45.
28  PIOVESAN, Flávia. Temais de Direitos Humanos. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 81.
29  PIOVESAN, Flávia. Temais de Direitos Humanos. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 69.
30  PIOVESAN, Flávia. Temais de Direitos Humanos. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 69.
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5.2. DOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS E AS CLÁUSULAS 
PÉTREAS.

Existe o entendimento de que, faltante na Constituição Federal 
garantia de privilégio hierárquico do tratado internacional sobre 
as leis do Congresso, era inevitável que a justiça devesse garantir 
a autoridade da mais recente das normas, porque paritária sua 
estatura no ordenamento jurídico.31

A regra de paridade descrita acima possui duas exceções. A primeira delas é com 
relação ao domínio tributário, do art. 98 do Código Tributário Nacional, que não será 
abordada aqui.

A segunda, de nosso extremo interesse, é com relação aos direitos e garantias 
fundamentais, à luz do art. 5°, §§ 2° e 3° da Constituição Federal.

Art.5°, § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte. § 3º Os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais.

O §2° diz claramente, que o rol de direitos e garantias descritos em nossa carta magna, 
não é taxativo, podem ser ampliados mediante ratificação de tratados internacionais pelo 
Brasil e o §3° por sua vez, equipara as convenções e tratados internacionais de direitos a 
humanos, aprovadas pela forma descrita, em emendas constitucionais.

Com esse conhecimento iremos mais além à nossa Constituição Federal em seu art. 
60, §4°, onde estão enumeradas as chamadas Cláusulas Pétreas: Art.60°, § 4º - Não será 
objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de 
Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - 
os direitos e garantias individuais.

Analisando atentamente esses dispositivos, é possível concluir que:

Tratados internacionais de direitos humanos não podem ser 
denunciados uma vez incluídos na constituição Federal, pois os 
direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas e as mesmas 
não são objeto de deliberação tendente a aboli-las. Sendo assim, não 
haverá quanto a semelhante tratado a possibilidade de denúncia, 
pela só vontade do executivo, nem a de que o Congresso force a 
denúncia mediante lei ordinária, e provavelmente nem mesmo a 
de que se volte atrás por meio de uma repetição, às avessas, do rito 
de emenda a carta, visto que ela mesma se declara imutável no 

31  REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 13ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 38.
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que concerne a direitos dessa natureza. Outra dúvida diz respeito 
ao passado e gera controvérsia entre os constitucionalistas. É 
com relação às normas internacionais de direitos humanos, 
que eventualmente tenham sido ratificados antes da emenda 
constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004 (que tornou os 
tratados e convenções aprovados com o rito de emenda a carta, 
integrantes da norma da própria constituição). Em qual nível 
estão? Segundo Rezek, e é também este o entendimento do grupo 
que vos fala, a emenda 45, ao ser promulgada, elevou os tratados 
internacionais de direitos humanos, outrora concluídos por 
processo simples, a categoria de tratados de nível constitucional.

6. IMPACTO JURÍDICO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE 
DIREITOS HUMANOS NO DIREITO INTERNO

De acordo com o magistério de Piovesan32, relativamente ao impacto jurídico dos 
tratados internacionais proteção de direitos humanos no direito brasileiro, e considerando 
a hierarquia constitucional, três hipóteses poderão ocorrer:

a) Coincidir com o direito assegurado pela constituição – apresenta 
dispositivos que reproduzem fielmente enunciados constantes dos tratados internacionais 
de direitos humanos (fundamentais).

b) Integrar, complementar e ampliar o universo de direitos constitucionais 
previstos – estarão a integrar, complementar e estender a declaração constitucional de 
direitos, permitindo o reforço de direitos nacionalmente previstos;

c) Contrariar preceito interno – a hipótese de eventual conflito (assunto que 
será abordado no capitulo 6, Antinomias)

Desta maneira, os tratados internacionais de direitos humanos modificam 
notadamente o universo dos direitos nacionalmente reconhecidos, seja fortalecendo sua 
ordem jurídica, ou acrescentando novos direitos, ou também, proibindo leis que sejam 
menos convenientes à proteção dos direitos humanos. Em todas as hipóteses mencionadas 
acima, os direitos internacionais somente aparece para aperfeiçoar e fortificar, jamais 
limitar ou deprimir, o grau de proteção dos direitos conhecidos no projeto normativo 
constitucional.

Luiz Flávio Gomes e Valério Mazzuoli33 ressaltam ainda, a importância e 
consequências assumidas pela incorporação dos tratados internacionais de direitos 
humanos:

32  PIOVESAN, Flávia. Temais de Direitos Humanos. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 115.
33  GOMES, L. F.; MAZZUOLI, V. D. O. O Brasil e o Sistema Interamericano de Proteção 

dos Direitos Humanos. Grupo Brasileiro da Associação internacional de Direito Penal. Disponível 
em: <http://www.aidpbrasil.org.br/arquivos/anexos/o_brasil_e_o_sistema_interamericano_de_dire-
itos_humanos.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2016.
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A incorporação dos tratados internacionais de proteção dos 
Direitos Humanos no ordenamento jurídico brasileiro traz 
algumas sérias consequências internas que não podem deixar 
de ser recordada. Não se pode olvidar, além do mais, que a 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados impõe a 
todos os Estados a obrigatoriedade de reconhecerem a primazia 
do direito internacional sobre o direito interno, regra esta 
consagrada, com a exceção do art. 46, no seu art. 27. E isso quer 
dizer que: a) mesmo quando internamente um tratado possa ser 
declarado como inconstitucional a responsabilidade externa do 
Estado subsiste plenamente; b) a discordância entre o princípio 
da primazia, internacionalmente consagrado, e as soluções em 
contrário adotadas internamente, implica em quebra da harmonia 
do sistema jurídico estatal, incompatível com aquela que deve 
reger a totalidade do seu sistema jurídico.

No tocante aos direitos internacionais dos direitos humanos, dois são os impactos 
jurídicos, pois, de um lado consolidam os direitos protetivos da dignidade da pessoa 
humana e de outro constituem instância internacional de proteção de direitos humanos, 
quando as instituições forem falhas ou omissas. Nos dizeres de Piovesan34:

Quanto ao impacto jurídico do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos no Direito brasileiro, acrescente-se que os 
direitos internacionais – por força do princípio da forma mais 
favorável à vítima, que assegura a prevalência da norma que 
melhor e mais eficazmente proteja os direitos humanos – apenas 
vêm aprimorar e fortalecer, jamais restringir ou debilitar, o 
grau de proteção dos direitos consagrados no plano normativo 
constitucional. A sistemática internacional de proteção vem ainda 
permitir a tutela, a supervisão e o monitoramento de direitos por 
organismos internacionais. Eis aqui o duplo impacto dos tratados 
internacionais de proteção dos direitos humanos, na medida em 
que, de um lado, consolidam parâmetros protetivos mínimos 
voltados à defesa da dignidade humana (parâmetros capazes de 
impulsionar avanços e impedir recuos ou retrocessos no sistema 
nacional de proteção) e, por outro lado, constituem instância 
internacional de proteção dos direitos humanos, quando as 
instituições nacionais mostram-se falhas ou omissas.

Por fim, para que o Brasil se alinhe efetivamente a sistemática internacional de 
proteção dos direitos humanos, em relação aos tratados ratificados é imprescindível uma 

34  PIOVESAN, F. Temais de Direitos Humanos. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 116.
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mudança de atitude política, de forma que o Brasil não se recuse a aceitar procedimentos 
que permitam acionar direta e eficazmente a international accountabilitty, como sistemática 
de petições individuais e comunicações interestatais.35

7. ANTINOMIAS

Antinomia é a presença de duas normas conflitantes, válidas e emanadas de 
autoridades competentes, sem que se possa dizer qual delas merecerá aplicação, em 
determinado caso concreto (lacunas de colisão).36

De acordo com o magistério de Piovesan, o conflito de leis no espaço, objeto do 
Direito Internacional privado, surgiu naturalmente com a construção de uma comunidade 
internacional, necessária para a convivência entre Estados. Das relações entre os Estados, 
seladas na maioria das vezes, por tratados, convenções e acordos internacionais, surgiram 
e surgem conflitos entre as fontes de direito externo e de fontes internas dos Estados, que 
inspiram o nascimento das teorias que tem a difícil tarefa de buscar respostas para manter 
possível a convivência harmônica entre os Estados na orbita internacional.37

A autora destaca duas teorias. A primeira, Dualista sustenta que os objetivos 
do direito internacional e do direito interno de cada país são diferentes, na medida em 
que, são sistemas jurídicos diversos, não existindo nenhum conflito entre eles. Diante da 
ocorrência, da necessidade de um tratado tomar-se eficaz dentre da ordem jurídica interna, 
os dualistas veem como solução a criação de uma lei interna especifica que determine a sua 
incorporação na ordem interna. Assim, não surgirão conflitos entre as normas internas e os 
tratados internacionais, exceto se, estes últimos vierem a se transformar em norma interna, 
hipótese em que o conflito poderia ser solucionado pela regra Lex posteriori derrogat legi 
prioli. E a Monista, que defende a unificação do direito através de um ordenamento jurídico 
internacional imposto aos Estados, ou seja, diante do conflito entre uma norma de direito 
interno e uma internacional, deve ser resolvido mediante análise dos fatos. Esta teoria 
divide-se em três correntes doutrinárias: a) a que defende a primazia do direito interno 
sobre o internacional; b) a que defende a primazia do direito internacional sobre o interno; 
e, c) que os equipara dependendo a prevalência de uma fonte sobre a outra de ordem 
cronológica a sua criação.38

Segundo Piovesan,39 o método para solução de eventual conflito entre a Constituição 
e determinado tratado internacional de proteção de direitos humanos, é o critério da norma 
mais benéfica a vitima, pro homine. Vale dizer, a norma mais benéfica ao indivíduo titular 
do direito:

35  PIOVESAN, Flávia. Temais de Direitos Humanos. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 115.
36  TARTUCE, Flávia. Manual de Direito Civil. São Paulo: Método, 2011, p. 36.
37  PIOVESAN, F. Temais de Direitos Humanos. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 116.
38  PIOVESAN, F. Temais de Direitos Humanos. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 116.
39  PIOVESAN, F. Temais de Direitos Humanos. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64.
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O critério ou principio da aplicação do dispositivo mais favorável 
às vítimas é não apenas consagrado pelos próprios tratados 
internacionais de proteção dos direitos humanos, mas também 
encontra apoio na prática ou jurisprudência dos órgãos de 
supervisão internacionais. Isto é, no plano de proteção dos 
direitos humanos interagem o Direito Internacional e o Interno, 
movidos pelas mesmas necessidades de proteção, prevalecendo às 
normas que melhor protejam o ser humanos, tendo em vista que a 
primazia é da pessoa humana

O Supremo Tribunal Federal,40 tem resolvido às antinomias de direito interno-
internacional no Brasil da seguinte forma:

a) Quando o conflito é entre tratado internacional geral e lei interna também 
geral, aplica-se o critério cronológico de solução de antinomias (Lex posterior derrogat legi 
priori) e opta-se pela normas mais recente;

b) Quando o conflito é entre tratado internacional geral e lei interna 
especifica ou entre tratado internacional especifico e lei interna geral, aplica-se o critério da 
especialidade (Lex generalis nom derogat legi speciali) e opta-se pela norma (tratado ou lei 
interna) que seja especial em relação à de caráter geral.

Com isso, demonstra-se que o STF ainda se utiliza dos critérios clássicos ou 
tradicionais de solução de antinomias entre o direito internacional e o direito interno, não 
demonstrando buscar soluções mais fluidas e menos rígidas para a solução de tais conflitos.

8. ENTENDIMENTO ATUAL DO STF

A Constituição Federal de 1988 apesar do significativo avanço em relação aos direitos 
fundamentais previu expressamente a possibilidade de prisão civil, com a finalidade de 
coagir o devedor a pagar, em dois casos: o primeiro, referente à dívida alimentícia; o segundo, 
bem mais polêmico, referente ao depositário infiel. No entanto, no final do ano de 2008, 
o Supremo Tribunal Federal analisou três processos referentes a este tema: dois recursos 
extraordinários dos bancos Itaú e Bradesco, que tiveram pedidos de prisão negados (RE 
466.343-SP e RE 349.703-RS) e um habeas corpus impetrado por um consumidor contra 
decisão do Superior Tribunal de Justiça (HC 87.585-TO), que permitia a sua prisão civil por 
ser depositário infiel. A controvérsia inicialmente residia em saber se esta prisão era ou não 
permitida, no entanto, a discussão trazida era bem mais profunda. O conflito era claro, pois, 
de um lado, o Pacto de San Jose da Costa Rica que proibia expressamente, em seu artigo 7º, 
este tipo de prisão, ao dispor nos seguintes termos: “Ninguém deve ser detido por dívidas. 
Este princípio não limita os mandatos, de autoridade judiciária competente, expedidos em 

40  MAZUOLLI, V. D. O. Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Direito Interno. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 77.
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virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.”41 De outro, a Constituição Federal que 
permitia esta prisão.

A discussão, então, era saber se prevaleceria o tratado ou, pelo contrário, aplicar-se-
ia a previsão constitucional que permitia esta prisão. Era chegada a hora de uma definição 
desta questão pela suprema corte.

No HC 87.585-TO, o relator, Min Marco Aurélio, destacou, em seu voto vencedor o 
seguinte:

A circunstância de o Brasil ter subscrito o Pacto de San 
Jose da Costa Rica, a limitar a prisão civil por dívida ao 
descumprimento inescusável da prestação alimentícia, conduz 
à inexistência de balizas visando à eficácia do que previsto no 
inciso LXVII do artigo 5º da Constituição Federal, preceito 
que, a toda evidência, não se mostra autoaplicável, até mesmo 
ante o silêncio quanto ao período de custódia. Em síntese, com 
a introdução no cenário jurídico nacional, do pacto referido, 
restaram derrogadas as normas estritamente legais definidoras 
da prisão do depositário infiel.

No julgamento do RE 466.443-SP, a corte adotou a mesma posição. Para os ministros, 
a liberdade é um direito fundamental que somente em casos excepcionalíssimos poderia 
ser violado. A discussão passou então a ser como posicionar o tratado internacional que 
versava sobre os direitos humanos em nosso ordenamento jurídico. Os ministros César 
Peluso, Ellen Gracie e Eros Grau defendiam que esses tratados tinham status constitucional, 
isto porque o seu conteúdo, direitos humanos, era materialmente constitucional, ainda 
que formalmente não fossem. No entanto, o ministro Gilmar Mendes achou que seria 
um risco instituir a regra de que todo tratado que verse sobre direitos humanos passe a 
integrar as normas constitucionais, inclusive para fins de utilização como parâmetro de 
controle de constitucionalidade. Por fim venceu a tese de que os tratados internacionais 
de direitos humanos tinham caráter não constitucional e sim de supralegalidade, portanto, 
abaixo da constituição, mas acima das demais leis, inclusive do Código de Processo Civil, 
que regulamenta a prisão civil. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, findou-se a 
possibilidade de prisão civil por dívida, em todas as hipóteses existentes. Também restou 
revogada a Súmula STF 619 que autorizava a prisão do depositário judicial no próprio 
processo em que se constituiu o encargo.42

41  LEITE, Antonio Teixeira. STF e tratados internacionais sobre direitos humanos. Revis-
ta Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3635, 14 jun. 2013. Disponível em: <https://jus.com.br/arti-
gos/24713>. Acesso em: 7 fev. 2016.

42  LEITE, Antonio Teixeira. STF e tratados internacionais sobre direitos humanos. Revis-
ta Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3635, 14 jun. 2013. Disponível em: <https://jus.com.br/arti-
gos/24713>. Acesso em: 7 fev. 2016.
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Com a Emenda Constitucional nº 45 e com a decisão do STF, em 2008, nos RE 
466.343-SP e RE 349.703-RS, a controvérsia sobre a hierarquia dos tratados, que se estendia 
há décadas, chegou a uma solução. Os tratados internacionais que versem sobre direitos 
humanos terão status constitucional, se aprovados por quorum qualificado, igual ao exigido 
para emenda constitucional e em dois turnos, ou terão status supralegal, se a incorporação 
ocorreu antes da referida emenda.

Em 2009, o STF aplicou seu novo entendimento ao negar, no Recurso Extraordinário 
RE 511.961, a obrigatoriedade do diploma universitário para jornalistas, prevista no 
Decreto-Lei 972-1969, por não ter sido recepcionado pela Constituição e contrariar o Pacto 
de San Jose da Costa Rica.43

9. CONCLUSÃO

Com o fim da segunda grande guerra, os direitos humanos passaram a ser questão 
central no mundo, de forma que o princípio da Soberania Absoluta do Estado passou a ser 
mitigado em face dos direitos humanos fundamentais.

A análise constitucional cria conteúdo das cláusulas pétreas que consente vê-las 
com maior clareza e é um ordenamento constitucional revestido de enorme importância 
que nunca poderá ser abolido, suprimido, inutilizado nem mesmo através de uma Emenda 
Constitucional. Entretanto, ele pode ser ampliado. As cláusulas pétreas podem ser alteradas 
para desenvolver, jamais para reduzir, já que, as normas restritivas de direito precisam 
ser interpretadas restritivamente, as garantidoras de direito precisam ser interpretadas 
extensivamente.

No Brasil, a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos decorreu 
do processo de democratização do país, atingindo seu auge com o advento da Constituição 
Federal de 1988, tendo como marco inicial a ratificação da Convenção contra Tortura e 
Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes em 1989. Desde então, o Brasil 
ratificou praticamente todos os tratados internacionais de direito humanos de maior 
expressão, seja em âmbito global ou regional.

Com a ratificação do tratado internacional, o país aceitante, obriga-se no plano 
internacional a respeitar o acordo firmado, fundamentado nos princípios da boa-fé e “pacta 
sunt servanda”, nos termos do art. 16, a, b e c da Convenção de Viena.

Ademais, essa obrigatoriedade de se reconhecer a primazia do direito internacional 
sobre o direito interno está consagrada, com a exceção do art. 46, no art. 27 da referida 
Convenção. Significa dizer que, mesmo que um tratado venha a ser considerado 
inconstitucional, no plano interno, a obrigação subsiste no plano externo.

O STF, por muito tempo firmou a jurisprudência onde os tratados internacionais 
apresentavam status de lei ordinária, como incidiu com o Pacto de San José. Todavia 

43  LEITE, Antonio Teixeira. STF e tratados internacionais sobre direitos humanos. Revis-
ta Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3635, 14 jun. 2013. Disponível em: <https://jus.com.br/arti-
gos/24713>. Acesso em: 7 fev. 2016.
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posteriormente a Constituição de 1988, perante conflitos ocasionados ante a Corte sobre 
a utilização de disposições do Pacto de San José em face da Constituição em que se referia 
a prisão civil por dívidas, o Supremo Tribunal Federal modificou seu posicionamento, de 
maneira que os tratados internacionais de direitos humanos, introduzidos anteriormente à 
Emenda Constitucional nº45/2004, adotam status supralegal, assim, abaixo da constituição, 
porém, acima das outras leis, até mesmo do Código de Processo Civil.

Tal posicionamento do STF indica um avanço na jurisprudência, na medida em 
que, houve por bem, elevar o status regulamentar dos tratados internacionais de direitos 
humanos, compreendendo que a jurisprudência anteriormente sedimentada, mostrava-se 
superada para os tempos atuais.

No entanto, após a Emenda Constitucional 45/2004, os tratados internacionais de 
direitos humanos, que forem incorporados de acordo o quorum estabelecido pelo artigo 5º, 
§3º da Constituição Federal, terão status de norma constitucional, se a aprovação for por 
quórum qualificado e em dois turnos, nos moldes das emendas Constitucionais, ou terão 
status supralegal, se foram incorporados antes da Emenda Constitucional 45/2004.

De toda sorte, a doutrina majoritária, também sempre defendeu o caráter 
constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos, por serem de natureza jus 
cogens.

Além de que, numerosos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos 
surgem constituindo firmados, quer em âmbito regional ou global, sem nenhuma reserva 
por parte do Estado brasileiro, não subsistindo, portanto, qualquer motivo para que o Brasil 
se rejeite a executá-lo após de ratificado.

Por fim, o Brasil com a valorização dos direitos humanos alinha-se com países 
de grande tradição jurídica, fortalecendo suas bases de Estado Democrático de Direito 
comprometido com a solução pacífica de controvérsias, na ordem interna e internacional, 
despontando como um país que assegura o exercício dos direitos fundamentais individuais 
e sociais, onde deve prevalecer a dignidade da pessoa humana.
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O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA DIGNA COMO MODO DE 
PROTEÇÃO À PRÁTICA DO BULLYING.

FUNDAMENTAL RIGHT TO WORTHY LIFE AS PROTECTION WAY 
AGAINST THE BULLYINGPRACTICE
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RESUMO: O presente trabalho visa, de forma sucinta, explicar 
as características e meios de proteção ao Direito Fundamental à 
Vida em relação à prática do bullying.

PALAVRAS-CHAVES: Direitos humanos fundamentais. Direito 
à vida. Direito à dignidade. Direito à intimidade. Bullying.

ABSTRACT: The present work aims briefly to explain how the 
characteristics and means of protection to the Fundamental Right 
to Life in relation to the practice of bullying.

KEYWORDS: Fundamental human rights. Life’s right. Dignity’s 
right. Privacy’s right. Bullied.

1. INTRODUÇÃO

O nosso ordenamento jurídico traz como pilar de sua estrutura os chamados Direitos 
Fundamentais, ou seja, direitos tão centrais e necessários que a própria Constituição proíbe 
que sejam alterados, diminuídos ou simplesmente suprimidos. Vale salientar que os Direitos 
Fundamentais elencados em nossa Carta Superior podem sofrer alterações, mas somente 
quando for para ampliá-los.

Assim, o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil prevê a 
inviolabilidade do Direito à vida, à Liberdade, à igualdade, à segurança, e à Propriedade, 
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sendo todas estas cláusulas pétreas, conforme preconiza o artigo 60, parágrafo, 4º, inciso 
IV da mesma carta. Diante dessas disposições constitucionais fica evidente que o poder 
constituinte originário considerou tais matérias como mais relevantes do que outras 
também inseridas no texto constitucional, dando-lhes maior força normativa e dotando-
as de maior rigidez, impedindo sejam as mesmas abolidas. Assim, o parágrafo 4º do art. 
60 da Constituição é exemplo clássico da superioridade de certas matérias formalmente e 
materialmente constitucionais.

Neste trabalho vamos focar e evidenciar o primeiro e considerado um dos principais 
Direitos Humanos Fundamentais, o Direito à vida, compreendida esta em sua inteireza, 
vale dizer a vida humana coberta pelo manto da dignidade da pessoa humana, também 
assegurada no texto constitucional.

Como veremos em capítulo específico o direito à vida dá ensejo a um desdobramento, 
no sentido de que este direito não implica apenas em assegurar a existência física do ser 
humano, vale dizer, a proteção física de seu corpo e de seus órgãos vitais; esse direito 
assegura também que esta vida possa ser exercida com dignidade, uma vez que de nada 
adiantaria viver em que o ser humano não pudesse viver com dignidade. Neste diapasão, 
veremos que a vida digna deve ser interpretada como tão importante quanto ao direito à 
vida simplesmente.

Neste caminhar passaremos a análise do bullying, uma forma de tortura, que por 
muito tempo foi entendida como uma mera “brincadeira” infantil. Ora, com o evoluir da 
sociedade não podemos mais ver o bullying como uma mera “brincadeira”, mas algo que 
leva suas vítimas à crises existenciais, depressões, baixa autoestima, acreditando serem 
culpados por todos os erros ao seu redor, gravames psicossomáticos, gastrite, podendo até 
chegar ao ponto de viciar-se em drogas, ou ainda de cometerem suicídio ou homicídio, 
levados pela dor de sofrer.

Diante dessas considerações, o presente trabalho fecha seu último tópico com a 
inter-relação entre o direito fundamental à vida com dignidade, assegurada pelo artigo 5º 
e pelo art. 1º, III, da CRFB/88 e o bullying; os textos constitucionais citados constituem 
instrumentos e fundamentos essenciais para o combate a essa figura que, na verdade, 
consiste em um tipo de tortura que implica, de um lado, no direto cerceamento à dignidade 
da pessoa humana, transformando sua vítima em um escravo sentimental, nas mãos de 
torturadores inconsequentes; e de outro, atinge também a família da vítima, repercutindo 
intensamente no direito à vida harmoniosa da mesma.

Trabalha este texto utilizando o método dialético, uma vez que iremos apresentar 
contraposições de ideias; o método indutivo, tendo em vista que analisaremos casos 
específicos que nos levaram a uma premissa geral necessária; e por fim o método hipotético-
dedutivo, por que iremos sugerir meios para a resolução do problema, assim como o 
aperfeiçoamento do sistema jurídico brasileiro.
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2. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA.

Com a eclosão do constitucionalismo formulou-se uma classificação doutrinária 
primeira sobre os direitos fundamentais: as chamadas liberdades públicas. Com a evolução 
da sociedade e o reconhecimento cada vez maior dos direitos da pessoa humana, foram 
surgindo novos direitos, classificados em diferentes dimensões; De modo geral, três foram 
as principais gerações ou dimensões de direitos identificadas pela doutrina: a primeira 
dimensão referindo-se aos direitos do indivíduo ou os direitos de liberdade, os chamados 
direitos individuais (que demandam uma atuação negativa do estado); a segunda dimensão 
fundada principalmente nos direitos decorrentes da igualdade (que englobam especialmente 
os direitos sociais que passam a exigir uma atuação positiva do Estado, atuação que deve 
instrumentalizar o exercício dos direitos fundamentais) e a terceira dimensão cujo objetivo 
maior é assegurar os direitos em princípio coletivos ou direitos de todos, fundados nos 
cânones da fraternidade e da solidariedade. Mais recentemente a doutrina aponta direitos 
de quarta dimensão, cujo alcance e conteúdo ainda não estão de todo pacificados, mas que 
podem ser entendidos como direitos à engenharia genética, à democracia, à informação 
e ao pluralismo segundo ensina Norberto Bobbio1 e por fim chegamos à chamada quinta 
dimensão a qual retrata o direito de paz entre os seres humanos.

Estes novos direitos são de difícil alcance e realização, pelo que nem mesmo o 
Poder Constituinte Originário conseguiu ainda concretizá-los segundo entendimento de 
Canotilho2.

Para que possamos verificar a importância de tais direitos traduzidos em valores 
para todo ordenamento jurídico brasileiro, vale ressaltar que estes são prioridades em nossa 
Carta Magna ou nas suas leis infraconstitucionais. Cabe ressaltar a lição de Dalton Luiz de 
Paula Ramos3, que lembra as disposições contidas no §3º do art. 5º da Constituição Federal 
ao mencionar que qualquer tratado internacional de Direitos Humanos Fundamentais, 
quando firmado e ratificado pelo Brasil, em dois turnos nas duas casas, por três quintos dos 
parlamentares, terá força e caráter de emenda à constituição; além do mais tais princípios 
são tão importantes para todo ordenamento que, se estes não foram ratificados com caráter 
de emenda constitucional, sofrerão uma valoração de supra legalidade, ou seja, estarão 

1  BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 6.
2  CANOTILHO J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7ª ed. Coimbra: Alme-

dina, p. 81.
3  RAMOS, Dalton Luiz de Paula. Bioética. Pessoa e vida. São Caetano do Sul: Difusão, 2009, p .251. 

“Os tratados internacionais de que o Brasil é signatário complementam o arcabouço traçado pela con-
stituição, estabelecendo expressamente que a vida deve ser protegida. Neste sentido, os dois principais 
tratados de direitos humanos firmados e ratificados pelo Brasil, conforme se verifica pelos artigos 
1º e 4º da convenção americana de Direitos Humanos, designado como pacto de São José da Costa 
Rica, bem como preâmbulo e os art. 1º e 2º da convenção sobre Direitos da Criança e do adolescente. 
Ademais o Supremo Tribunal Federal tem entendido que tratados de Direitos humanos tem caráter 
supralegal, ou seja, estão hierarquicamente abaixo da constituição, mas acima das leis...”
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locados entre a constituição e as leis infraconstitucionais, conforme entendimento do 
Supremo Tribunal Federal.

Assim, o direito à vida é um direito fundamental do ser humano, o qual não pode 
sofrer limitações, restrições, supressão da proteção. É um direito que deve ser entendido de 
modo mais abrangente possível em razão do caráter protetivo de que se reveste. Em nosso 
ordenamento jurídico, diversos dispositivos possuem o condão de preservá-lo e ampará-lo. 
O primeiro e mais importante instrumento de proteção é a própria constitucionalização 
desse direito, impressa no art. 5º da CRFB/88, o qual traz em caráter cogente a proteção 
de cinco direitos fundamentais, entre os quais a vida ocupa o primeiro lugar. Assim, todas 
as leis que regem matérias relacionadas à proteção da vida têm que respeitar o art. 5º da 
CRFB/88, caso contrário serão elas consideradas inconstitucionais.

O direito à vida deve ser protegido em duas vertentes diferentes, porém que 
se complementam, e a falta de qualquer uma delas dará ensejo a uma direta afronta ao 
ordenamento jurídico. Essas vertentes são chamadas juridicamente de dimensões, sendo a 
primeira a dimensão negativa e a segunda a dimensão positiva.

Quando falamos de direito à vida em sua dimensão negativa estamos falando do 
direito que todos têm de não sofrer qualquer ato que atente contra a vida, do direito de 
proteção que o Estado deve dar a todos quantos estão sob seu manto protetor: trata-se, 
portanto, neste caso de um direito de defesa contra arbítrio e atitudes que atentem contra 
a vida. Assim, sob esse ângulo, todos têm direito a uma atitude negativa do Estado e dos 
particulares, que devem se abster de qualquer meio que venha ceifar a vida de quem quer 
que seja. Os clássicos exemplos dessa dimensão negativa em nosso ordenamento estão 
consolidados no artigo 5º da CRFB, em vários incisos: o inciso XLVII, que estabelece que 
não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX 
da mesma carta e o artigo 121 do Código Penal; este traz que matar alguém acarretara de 06 
a 20 anos de reclusão; sendo que, o que devemos entender, contrário senso é “não matarás”. 
Quando a CRFB/88 proíbe em quase todos os casos a pena de morte, está atuando em 
uma dimensão negativa para preservar o Direito à vida a qualquer custo, colocando-o em 
um patamar de supremacia máxima; também se extrai desse mandamento constitucional 
que não poderá atuar o particular ceifando ou violando, de qualquer modo, a vida de seu 
semelhante.

Por outro lado, como já mencionado, o direito à vida está, também, sob a proteção 
do Estado em uma dimensão positiva. Isso significa dizer que, se na primeira dimensão, 
espera-se que o Estado não seja o violador da vida das pessoas, na segunda para que exerça 
completa a proteção ao direito à vida, para o que é necessário que haja por parte do Estado 
(e da Sociedade) uma atuação em dimensão positiva: em outras palavras ao Estado e à 
sociedade cabem proteger a vida das pessoas em geral. Assim podemos entender que o 
Estado deve agir de forma a preservar a vida daqueles que ali habitam, em caráter primordial. 
Podemos exemplificar tal ato quando o Estado (e/ou o particular) faz uma campanha de 
vacinação das pessoas, para que estas estejam protegidas de uma determinada doença, ou 
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ainda quando o poder público investe nos sistemas de saúde para que tenham todos uma 
vida preservada ao máximo.

Consequentemente podemos entender que o direito à vida é um direito humano 
fundamental elencado e defendido pela Constituição Nacional, especialmente conforme 
previsto no art. 5º caput, assim como nas leis infraconstitucionais que regulamentam 
e desdobram esse preceito constitucional. Em síntese, devem o Estado e os particulares 
atuarem em duas dimensões distintas para que preservem a vida: atuando de modo negativo, 
quando não nela interferem e nem a podem ceifar, ou seja, porquanto não podem tirar a 
vida da pessoa, sob qualquer pretexto (salvo os casos definidos pela Lei Maior); ou atuando 
em caráter positivo, no sentido de protegerem, salvaram e preservarem as vidas existentes.

3. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA DIGNA

Agora que passamos pela vertente do direito à vida vamos ao seu desdobramento, 
o direito à vida digna. Para tanto é necessário que olhemos primeiramente o disposto no 
caput do artigo 5º da CRBF/88, que dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

A forma adequada de interpretação deste dispositivo deve ser muito mais extensiva, 
devemos fazer uma interpretação teleológica, histórica e sistemática deste, uma vez que, a 
sua norma é muito maior do que seu mero texto normativo. Assim Robert Alexy4 nos traz 
a ideia de que norma é algo muito mais amplo do que o mero texto normativo, assim um 
texto normativo pode conter diversas normas, ou seja, texto normativo é aquilo que está 
escrito, norma é todo o sentido e entendimento por de traz daquelas palavras.

Além de entendermos que, o art. 5º é uma norma constitucional de eficácia plena, 
conforme a classificação de José Afonso da Silva, ou seja, tem aplicabilidade própria e direta 
não necessitando de normas infraconstitucionais para sua efetivação. Mesmo assim como 
veremos em momento mais oportuno, existem muitas normas que a complementam em 
caráter instrumental e que ajuda a sua aplicabilidade.

Entende-se que desta norma, ou seja, do direito à vida existe um desdobramento em 
quatro diferentes ramos, que igualmente se completam e formam a ideia de vida; sendo eles 
o direito à existência, direito à dignidade da pessoa humana, direito à integridade e direito 
à privacidade (este último ainda se desdobra em intimidade, honra e imagem). Para nós, 
neste trabalho, termos que focar no segundo desdobramento.

O direito à uma vida digna, este segundo desdobramento do Direito à vida traz que 
de nada adiantaria manter o ser vivo fisicamente (com a devida atividade cerebral) se de 

4  ALEXY, Robert. Teoria dos direito fundamentais. São Paulo: Malheiros.
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nada pudesse ser vivido em sua forma digna. De acordo com Pedro Lenza5 o direito à vida, 
está exposto de forma genérica em nosso texto constitucional, devendo ser interpretado 
de forma extensiva, devendo assim a abranger tanto o direito de não ser morto, de não ser 
privado da vida, portanto, o direito de continuar vivo, como também o direito de ter uma 
vida digna.

Assim podemos começar com a ideia de que a dignidade de todos os seres humanos 
não é algo que surgiu em um determinado ponto ou momento da história da humanidade, 
mas trata-se uma árdua evolução da própria sociedade, podemos ver em tempos remotos 
que nem sempre foi assim; como por exemplo na idade média onde apenas os cristãos eram 
considerados dignos, ou épocas em que a dignidade da pessoa se dava pela classe social que 
a possuía, ou ainda a falta de dignidade pela cor da pele ou pela raça.

Um dos primeiros filósofos a comentar sobre a dignidade da pessoa humana foi 
Immanuel Kant6; mencionando Kant, Ingo Sarlet7 anota que “no reino dos fins tudo tem 
ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem 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 equivalência então ela tem dignidade. Esta apreciação dá, pois, a 
conhecer como dignidade o valor de tal disposição de espirito 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”.

Neste diapasão caminhou Samuel Puffendorf8, o qual entende que a dignidade da 
pessoa humana está embasada na liberdade do ser humano em poder escolher de acordo 
com suas razões, atuar de acordo com seu entendimento e por fim ter a sua própria opção 
perante os caminhos que a vida apresenta.

Assim podemos concluir que a Dignidade da pessoa humana deriva do preceito 
fundamental elencado no art. 5º da CRFB/88, no qual consagra como direito humano 
fundamental o direito à vida; mas analisado a norma jurídica em seus sentidos extensivos, 
chegamos à conclusão que se deve entender que não cogita o texto meramente da vida em 
seu aspecto fisiológico, mas uma vida com dignidade para que possa ser exercida e usufruída 

5  LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 18ª Ed. São Paulo: Saraiva. “O direito à 
vida, previsto de forma genérica no art. 5º, caput, abrange tanto o direito de não ser morto, de não ser 
privado da vida, portanto, o direito de continuar vivo, como também o direito de ter uma vida digna”. 
p. 1068

6  KANT. Fundamentos da metafísica dos costumes. In: Os pensadores. “O homem é de uma ma-
neira geral, todo o ser racional, existe como um fim em si mesmo, não simplesmente como um 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 con-
siderado simultaneamente como um fim...”. p. 134-140.

7  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
de 1988. 9ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 41.

8  Apud SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Con-
stituição de 1988. 9ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 39. “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”.
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nos limites de sua vontade, em uma sociedade com poderes limitados e com seus Direitos 
fundamentais minimamente assegurados, uma vez que sem estes não haverá espaço para a 
vida digna, trazendo para o indivíduo não somente a existência mas a utilidade desta, a vida 
e seu aproveitamento pleno, longe de arbítrios e injustiças.

4. CARACTERÍSTICAS DO BULLYING

Adentrando ao conceito de bullying, teremos certa dificuldade em uma interpretação 
literal da palavra, uma vez que esta é de origem anglo-saxônica e não possui uma tradução 
específica para o português; para que possamos entender esta palavra precisamos fazer uma 
visita histórica ao momento do surgimento desta; assim podemos entender bullying, como 
um atropelamento de búfalos perante um único ser.

Essa analogia é feita uma vez que se assemelha a pratica do bullying com o 
atropelamento de um indivíduo por uma “manada”, a qual irá destruir este ser fisicamente e 
psicologicamente, acarretando-lhe problemas em ambos os campos em caráter permanente 
e por tempo indeterminado.

Na pratica o bullying ocorre quando um grupo se utiliza de meios físicos ou psíquicos 
para humilhar, lesionar, agredir, menosprezar ou excluir um indivíduo, por mera vontade 
sádica, sem que a vítima efetuasse qualquer tipo de motivo, ou apresenta-se qualquer 
ofensa aos seus agressores, trata-se da vontade sádica de agressores, que como veremos, 
descarregam seus ímpetos selvagens em outros seres humanos, sem se importar com os 
danos que causarão a estas vítimas.

O estudo sobre o bullying começou a ser desenvolvido apenas no final da década de 
70, mais especificadamente em 1978 por Dan Olweus, o qual é professor na Universidade 
de Bergen na Noruega, trazendo o primeiro livro do tema chamado “Aggression in the 
Schools: Bullies and Whipping Boys”, o que traduzido para o português literalmente 
chegaríamos a “agressão na escola: valentões e os garotos do chicote”, assim podem verificar 
que o próprio título já nos ensina sobre o tema, onde demonstra a característica do Bullying, 
a qual aparenta, em mais uma analogia, que pessoas chicoteiem outras que não possuem 
condições físicas ou psíquicas de defesa.

O bullyingescolar, mais especificadamente, no ensino fundamental, já foi considerado 
por muito tempo uma mera brincadeira, ou ainda, uma “preparação” para a fase adulta; ou 
seja, uma forma do adolescente aprender a conviver com problemas e por si só aprender 
a supera-los; todavia trata-se de uma visão ultrapassada, devemos caracterizar o Bullying 
atualmente como uma forma de tortura, a partir de alguns fatos evidenciados os quais serão 
demonstrados neste trabalho.

O bullyingé a prática habitual ou reiterada, em caráter intencional de um grupo ou 
de um único indivíduo, de agressões físicas ou psíquicas perante um único indivíduo por 
um motivo de suas características, ou sem nenhum motivo, causando a vítima sofrimento, 
dor, humilhação, e/ou exclusão do meio social. O bullyingtem na maioria dos casos uma 
fraqueza da vítima, no sentido de conseguir se defender, geralmente esta não tem capacidade 
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de fazer essa defesa por si só; vale salientar que o bullyingmuitas vezes ocorre de maneira 
silenciosa e camuflada, o que em alguns casos dificulta a sua ocorrência e atrapalha ainda 
mais um combate efetivo a esta situação.

Assim, a vítima de bullying, tem um “fato social”9, contra si, por algo que jamais 
cometeu, ou seja, é humilhado e desprezado por mero deleite de seus agressores que de 
forma sádica, sentem o poder de superioridade perante aqueles. Estas vítimas podem 
ter sintomas típicos do bullyingcomo depressões, baixa autoestima, culpa por tudo que 
acontece de errado em seu meio, problemas psicológicos graves, gastrite; dependência 
química e suicídio; e em alguns casos homicídio. Vale salientar que na maioria dos casos 
existe mesmo um “fato social”, uma vez que, toda sua “micro sociedade” volta-se conta a 
vítima, quando o bullyingpraticado por um determinado grupo de agressores, como por 
exemplo, quando um aluno sofre bullyingde sua classe; neste caso temos o grupo social 
(a classe) exercendo uma força sancionatória e punitiva contra um indivíduo, o qual não 
merecia sofrer tais abusos.

Muitas vezes esses agressores, ou como chamados por Dan Olweus, garotos 
do chicote, trazem essa característica agressiva de seu meio familiar, onde muitas vezes 
possuem problemas de violência, violência sexual, falta de atenção, desprezo, entre outros; 
e para como forma de extravasamento de suas fúrias agridem pessoas que não possuem 
meios necessários para se defenderem, assim podemos entender também que em alguns 
casos os agressores são vítimas de seus anseios social e familiares. Outro motivo que leva 
aos agressores a cometerem tais torturas é um desvio de personalidade como a psicopatia.

O bullying pode ser praticado de duas maneiras distintas, agressão física e a agressão 
psicológica, quando falamos da agressão física, temos agressões que visam lesionar suas 
vítimas por meio de lesões corporais, como chutes, socos, cortes, tapas, entre outros. Já 
a agressão psicológica ocorre com uma tortura mental, onde o agressor visa intimidar a 
vítima rebaixando-a a um caráter “sub-humano” por meio de palavras ofensivas, músicas, 
vídeos, cuspes, exclusão social, entre outros. Infelizmente quando há a prática de Bullying 
geralmente as duas modalidades ocorrem, acarretando à vítima um prejuízo muito maior e 
de maior tempo e dificuldade de recuperação.

Uma das maneiras de acabarmos com o bullying é termos programas de prevenção 
dentro das escolas, assim como punições severas para aquelas instituições que não reprimem 
os atos, e aos responsáveis dos agressores quando menores de idade. Entende o presente 
trabalho que, em razão da função da escola (educacional e de formador de personalidade 
do indivíduo), deve esta responder solidariamente na esfera civil pelos danos causados às 
vítimas de bullying nas dependências desta. Neste sentido Dan Olweus criou um programa 

9  DURKHEIM, David Émile. As regras dos método sociológico, 1895: “espera ter definido ex-
atamente o domínio da sociologia, domínio esse que só compreende um determinado grupo de 
fenômenos. Um fato social reconhece-se pelo seu poder de coação externa que exerce ou é suscetível 
de exercer sobre os indivíduos; e a presença desse poder reconhece-se, por sua vez, pela existência de 
uma sanção determinada ou pela resistência que o fato opõe a qualquer iniciativa individual que tenda 
a violentá-lo [...]. É um fato social toda a maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre 
o indivíduo uma coação exterior, ou ainda, que é geral no conjunto de uma dada sociedade tendo, ao 
mesmo tempo, uma existência própria, independente das suas manifestações individuais”.
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de prevenção ao bullying, o qual é subdividido em 4 diferentes níveis, (nível escola, nível 
classe, nível individual e Nível social). Este projeto começou a ser desenvolvido após a morte 
de 3 garotos em 1982, na Noruega em decorrência de não suportarem mais a vida, uma 
vez que estes sofriam bastante com bullying na escola; assim o governo norueguês visando 
evitar futuros casos deste tipo de tortura psicológica deu verbas para que esse programa 
fosse aplicado em algumas escolas, o que resultou em uma visível melhora na qualidade de 
vida dos alunos.

Portanto entendemos que o bullying é um meio de tortura que dá ensejo a um trauma 
físico e psicológico em um determinado sujeito, por meio de torturas físicas e psicológicas 
que o rebaixam e humilham perante a sua sociedade educacional, tendo em vista que esse 
não possui meios de se defender, levando este muitas vezes a depressão e o suicídio. Portanto 
uma prática a qual deve ser combatida desde seu início para que não acarrete prejuízos 
permanente a vítima e para que haja uma ressocialização dos agressores conjuntamente.

5. O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA DIGNA COMO MODO DE 
PROTEÇÃO À PRÁTICA DO BULLYING.

Assim após verificarmos como se define e caracteriza o Direito à vida, o Direito à 
vida digna e o Bullying, é necessário demonstrarmos que a proteção e a defesa da vida digna 
é um instrumento de proteção do indivíduo perante a prática do bullying, e demonstrar 
como utilizarmos a vida digna como modo de proteção de suas vítimas.

Para evitarmos o bullying primeiramente temos que evidenciar que este é uma 
afronta ao Direito à vida digna, a partir deste ponto utilizaremos nossa Constituição em 
seus Direitos Fundamentais para reprimirmos, coibir e punir tais atos.

Ora, o bullying nada mais é do que uma das formas mais cruéis de tortura, com o ser 
humano, a qual tira completamente a dignidade de sua vítima, a ainda mais em uma idade 
na qual toda sua formação pessoal e profissional está se criando; como pode viver com 
dignidade alguém que habitualmente é torturado psicologicamente e fisicamente? Assim 
temos que nos utilizar de meios para combater essa prática e a principal dela é o Art.5º 
da CRFB/88, uma vez que, se é um Direito Humano Fundamental o Direito à vida digna, 
devem todos os agressões e opressores deste direito responder pelos atos, inclusive a própria 
instituição educacional, a qual foi omissa na proteção.

De acordo com a divisão de Dan Olweus, sendo nosso foco o bullying cometido 
no âmbito da escola fundamental, entendemos que deve o agressor ser responsabilizado 
criminalmente pela prática de tortura e civilmente pelos danos causados à vítima, todavia 
se o agressor for incapaz deve o seu representante legal arcar com os prejuízos causados 
pelo seu representado; como já acontece em nosso ordenamento. Mas a inovação neste caso 
é o entendimento de que a instituição educacional também, de forma solidária, responda 
civilmente pelos prejuízos das vítimas, vale ressaltar que, se o estabelecimento educacional 
foi informado da prática nas suas dependências ou quando estiver sob seus cuidados, e 
não tomar providências que reprimam, inibam e punam, estarão sendo coniventes com 
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a prática do bullying e consequentemente deverão ser solidariamente responsabilizados. 
Este tipo de responsabilidade se dá não por uma “culpa in vigilando”, mas pela função 
social da instituição, formadora de personalidade, e que deve obrigatoriamente proteger 
seu estudante em todos os âmbitos. A partir do momento que nós mexemos com um 
direito fundamental, neste caso o Direito Fundamental a vida digna, tem que o Estado e os 
particulares em suas dimensões positivas, atuarem para prevenir, proibir e punir a pratica 
deste ato, sob pena que criarmos crianças e adolescentes com sérios distúrbios e problemas 
que dificilmente não atrapalharão a vida destes.

Por mais que a norma que protege a vida na Constituição seja de aplicação plena 
e imediata temos alguns dispositivos que visam ajudar a sua aplicabilidade, de forma 
complementar assim, temos que entender que o bullying afronta diretamente o Art.5º da 
CRFB/88, assim como os artigos 11 ao 21 do Código Civil, que decorrem daquele, os quais 
tratam sobre os Direitos da Personalidade, fica mais evidenciado quando dizemos que neste 
caso é necessário que façamos a leitura dos dispositivos do Código Civil a luz do Art.5º da 
CRFB/88, uma vez que estes se completam perfeitamente, assim deve a vítima requerer que 
cessem todos suas agressões, pelos instrumentos a seguir demonstrados. Dizem os artigos 
do Código Civil:

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo 
o seu exercício sofrer limitação voluntária.

E em seguida diz que:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou lesão, à direito da 
personalidade, e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei.

Ora, o bullying afronta diretamente os Direitos da Personalidade, entre eles 
compreendidos o nome, sobrenome, o Direito a integridade física, às partes do corpo a honra, 
entre outros e consequentemente à própria Constituição Federal. Assim fica evidenciado 
que ao trabalharmos com a Constituição e as Leis infraconstitucionais, teremos todos os 
mecanismos e instrumentos necessários para prevenção e punição da prática desta tortura.

Podemos concluir que a vida digna é um modo de proteção contra à prática 
do bullying, uma vez que proíbe que este haja destruindo a dignidade de suas vítimas, 
devendo em certo que, todos os direitos da vida digna e consequentemente os direitos da 
personalidade serem preservados. Para isso todo o ordenamento jurídico brasileiro possui 
meios para a sua efetivação, inclusiva para a inclusão do estabelecimento educacional 
como responsável solidário, quando for omisso para evitar a prática desta tortura em suas 
dependências. Tudo isso fundamentado no Direito fundamental à vida.
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6. CONCLUSÃO

Com isto podemos concluir que o direito à vida é um direito inerente do ser 
humano e fundamental; o qual é amplamente defendido pelo nosso ordenamento jurídico, 
e principalmente em diversos momentos pela nossa Constituição da República Federativa 
do Brasil, mais especificadamente em seu artigo 5º caput, como em leis infraconstitucionais. 
Para que isso ocorra de maneira justa e perfeita é necessário que o Estado atue em duas 
dimensões distintas, ambas para a preservação da vida, uma em caráter negativo, ou seja, 
quando não retira a vida do ser humano, como para exemplo proibir a pena de morte; e a 
outra em caráter positivo, quando o Estado atua em meios de preservar e melhorar a vida 
daqueles que ali se encontram.

Neste diapasão encontramos o que a dignidade da pessoa humana é um fundamento 
do direito à vida, preceito fundamental elencado no art.5º da CRFB/88, uma vez que não 
devemos neste caso analisar o texto normativo em caráter literal, ou seja, ver apenas o que 
está escrito nas palavras postas, mas devemos efetuar uma análise extensiva, abrangendo 
todas as subdivisões da palavra vida, sendo uma delas a vida digna, ou seja, a vida não é 
apenas manter o organismo vivo, mas dar oportunidade e incentivar que a vida seja vivida 
em suas máximas, trazendo ao ser humano o bem estar e a felicidade mínima para que esta 
possa ser exercida. Para isso o Estado deve obrigatoriamente ter seus poderes limitados e 
todas as garantias fundamentais mínimas do ser humano preservadas, uma vez que não é 
possível conciliar vida digna e imposição estatal, tendo em vista que esta trará arbítrios e 
injustiças.

Ao entrarmos no caráter e na ideia do bullying podemos entender que é uma prática 
de uma tortura, que ocorre muitas vezes de forma camuflada e discreta, a qual cria em suas 
vítimas um trauma psicológico e físico, uma vez que estes são fisicamente e psicologicamente 
rebaixados a níveis inferiores de seres humanos, por agressores que descarregam seus 
próprios problemas de forma irresponsável e sádica, sem um controle de proteção, uma 
vez que na maioria dos casos as vítimas de bullying não possuem condições físicas e/ou 
psíquicas para se defenderem, ou ainda não possuem coragem ou forças suficientes para 
exteriorizar os atos em busca de ajuda externa, ou seja, não possuem condições e sentem 
vergonha até mesmo para pedirem ajuda aos pais, professores, instituições ou qualquer 
outro meio. A gravidade deste meio de tortura é tal que em graus elevados pode muitas 
vezes levar a vítima a depressão e o suicídio.

Assim para concluirmos o presente trabalho se faz necessário que entendamos 
que a proteção pela nossa vida digna é um modo de proteção contra à prática do Bullying 
consequentemente, uma vez que, proíbe que agressores atuem para destruir a dignidade 
de suas vítimas, assim existem meios para evitarmos e punirmos os praticantes destes atos; 
quando verificamos que a prática do Bullyinga fronta diretamente os chamados direitos da 
personalidade, podemos nos utilizar, além da CRFB/88, a qual já possui eficácia plena em 
seu artigo 5º ,o Código Civil, que em caráter complementar a nossa carta magna, adotará 
meios para combatermos a tortura; vale salientar que é necessário, lermos os dispositivos 
a luz da Constituição para que possamos ter a sua interpretação totalmente constitucional 
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e em perfeição ao ordenamento jurídico brasileiro. Por fim vale salientar que o presente 
trabalho entende ser coerente responsabilizar a instituição educacional pela prática de 
Bullying ocorrida em suas dependências, pela sua função na sociedade, assim caso o 
estabelecimento seja comunicado da prática de tal ato em suas dependências e não toma 
nenhuma atitude positiva (dimensão positiva) esta está sendo conivente com a prática desta 
tortura, devendo ser solidariamente responsável pelos prejuízos de suas vítimas. Tudo isso 
fundamentado no Direito fundamental à vida.
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PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA COMO INSTRUMENTOS 
 CONTRAPRODUCENTES PARA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS E 

GARANTIAS FUNDAMENTAIS NO BRASIL

PRESCRIPTION AND DECADENCE AS COUNTERPROFIT  
INSTRUMENTS FOR THE CONCRETIZATION OF FUNDAMENTAL 

RIGHTS AND GUARANTEES IN BRAZIL
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SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Da decadência e da prescrição como 
medidas contraproducentes para efetivação dos direitos humanos. 
3 Do caráter multirrelacional dos Direitos Humanos. 4 Do direito 
a ver punido os assassinos. 5 Considerações finais. 6 Referências.

RESUMO: O presente artigo enfoca os efeitos negativos da 
decadência e da prescrição como instrumentos contraproducentes 
para efetivação dos direitos e garantias fundamentais no âmbito do 
direito penal e processual no Brasil. Demonstra-se que a solução 
de casos graves de abusos aos direitos e garantias fundamentais 
e.g., crimes contra e vida, chega-se a vergonhosa percentagem de 
apuração dos assassinatos de somente 5 a 8% dos casos, ou seja, 
menos de um e cada dez autores de assassinatos são identificados 
ou presos ou passam a responder penalmente. E, ainda para 
aumento da impunidade, há a favor de assassinos os benefícios 
da prescrição e da decadência. Demonstra ainda, que os abusos 
do direito à vida não estão circunscritos apenas a perpetração de 
assassinatos, mas intensificam-se com a impunidade dos autores 
que sobremaneira causam aumento do sofrimento das vítimas 
indiretas, ou seja, os pais, filhos e cônjuges dos assassinados. Não 
nos deteremos no estudo da decadência e da prescrição como 
institutos, mas, apenas nos seus efeitos práticos que redundam na 
não aplicação da pena devido ao decurso do tempo, com ênfase 
nos crimes contra a vida. E, por fim demonstrar que os institutos 
da prescrição e da decadência não encontram aparo legal para 
sua atual aplicação posto que o Brasil seja Estado Membro da 
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Convenção Americana sobre Direitos Humanos na qual está 
expresso dispositivo que contraria a aplicação daqueles institutos.

PALAVRAS-CHAVES: Direitos humanos. Prescrição e 
Decadência como institutos contraproducentes.

ABSTRACT: This article focuses on the negative effects of 
decay and prescription counter as instruments for realization 
of fundamental rights and guarantees under criminal law and 
procedure in Brazil. It is shown that the solution of serious cases of 
abuse of the rights and fundamental guarantees e.g., crimes against 
life and, one comes to the shameful percentage of investigation of 
the murders of only 5-8% of cases, e.g., less than one and each 
ten authors of murders are identified or arrested or become 
responsive criminal. And for increasing impunity yet, there are 
favor of the benefits of prescription and decay to killers. It also 
demonstrates that the right to life of abuse is not circumscribed 
only the commission of murders but intensifies with the impunity 
of perpetrators that cause greatly increased suffering of indirect 
victims, e.g., parents, children and spouses of those killed. We 
will not stop in the study of decay and prescription as institutions, 
but only in its practical effects that result in the non-application 
of the penalty due to the passage of time, with an emphasis on 
crimes against life. And finally, it demonstrates that the institutes 
prescription and decay are not cool trimming for your current 
application since Brazil is a State Member of the American 
Convention on Human Rights in which it is denominated device 
prejudice to the application of those institutes.

KEYWORS: Human rights. Prescription and decay as 
counterproductive institutes.

1. INTRODUÇÃO

O fulcro do nosso trabalho não está no estudo da Decadência e da Prescrição como 
institutos do direito, mas, especificamente os efeitos que entendemos como negativos diante 
da efetivação dos direitos humanos, principalmente na atualidade onde tais direitos estão 
sendo mais bem estudados e compreendidos em todas as suas dimensões.

Embora sejam inegáveis os avanços alcançados através da Constituição Federal de 
1988 no Brasil, o Estado está muito longe de alcançar níveis razoáveis de confirmação da 
sua ação concretizadora dos fins a que se destina: a realização do bem comum.
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Numa rápida vista nos noticiários podemos deparar com situações fragrantes de 
abusos graves aos direitos fundamentais e comprovamos sem dificuldades a ineficiência do 
Estado em cumprir o seu papel.

De cada cem crimes praticados no país, mais de noventa nunca 
foram descobertos. E, assim, somente uma faixa de 5% a 8% dos 
assassinos são punidos1.

A situação de impunidade é tão grave no Brasil que só se é possível demonstrar 
com números de casos reais. Quando se constata que foram mais de 50.000 assassinatos no 
Brasil em 2012 e que dos autores teoricamente apenas 4.000 autores foram ou estão sendo 
processados, passamos a ter a triste certeza que mais de 46.000 criminosos ficarão impunes, 
sem nem sequer serem tidos como autores.

Segundo o estudo da ONU, 437 mil pessoas foram mortas em 
2012 no mundo; desses, 50.108 foram no Brasil. As maiores taxas 
de homicídios no planeta estão na América Latina e África.2

Desse modo diante desse caos na realização de direitos humanos fundamentais no 
Brasil, nos colocamos frontalmente contra a utilização da prescrição e da decadência como 
benesse aos criminosos, pois se prestam apenas como instrumentos que debilitam a já fraca 
e despreparada Justiça do Brasil.

É inconcebível a situação do descaso do Estado Brasileiro com seus cidadãos, basta 
compararmos que o Iraque que está em guerra há mais de dez anos, contabiliza menos 
mortos por ano que o número de assassinatos no Brasil em igual período. Infelizmente, no 
Brasil, em tempo de paz, são assassinadas quase o triplo de pessoas que no Iraque em tempo 
de guerra.

Brasília – A Guerra do Iraque já contabiliza a morte de pelo menos 
174 mil pessoas ao longo dos últimos dez anos, desde a invasão do 
país pelas forças internacionais lideradas pelos Estados Unidos. 
Desse total, entre 112 mil e 122 mil eram civis.3

1  Jornal da Globo (G1). Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2014/04/
maioria-dos-crimes-no-brasil-nao-chega-ser-solucionada-pela-policia.html>. Acesso 29 jun. 2015.

2  Portal UOL. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/04/10/
brasil-tem-11-dos-assassinatos-do-mundo-diz-onu-norte-e-nordeste-lideram.htm>. Acesso em: 29 
jun. 2015.

3  PORTAL EBC. Agência Brasil. Disponível em:<http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noti-
cia/2013-03-17/guerra-do-iraque-contabiliza-174-mil-mortes-em-dez-anos>. Acesso em 15 jul. 
2015.

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2014/04/10/onu-cerca-de-500-mil-pessoas-foram-assassinadas-no-mundo-em-2012.htm
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2014/04/10/onu-cerca-de-500-mil-pessoas-foram-assassinadas-no-mundo-em-2012.htm
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Embora nossa posição contra os efeitos da decadência e da prescrição pareça 
como mero devaneio, ressaltamos que, não somos os únicos a pensar nesses efeitos 
como prejudiciais aos direitos humanos, principalmente porque no Brasil o índice de 
esclarecimento de crimes contra a vida já é tão baixo que aumenta a indignação de qualquer 
cidadão comum que verifique que os citados institutos ainda colaboram para rebaixar 
aqueles índices.

2. DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO COMO MEDIDAS CON-
TRAPROCENTES À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Entendemos que o direito humano mais importante é o direito à vida e, por 
conseguinte, discordamos inclusive do legislador constitucional que coloca direitos 
como o direito “de não ser torturado” como sendo mais importante que o direito à vida, 
quando colocam o crime de tortura como imprescritível e não passível de anistia, quando 
o assassinato deveria ter esse mesmo tratamento, posto que é inconcebível no nosso 
entendimento haver qualquer mal maior ao ser humano que tirar-lhe a vida.

É cabível o questionamento: o que a impunidade tem a ver com realização dos 
direitos fundamentais? Para nós, a resposta óbvia é: se por ano, no Brasil, são assassinadas 
50.000 pessoas e, considerando que cada pessoa foi morta por um assassino diferente, visto 
que apenas aproximadamente 4.000 dos 50.000 assassinos podem ser punidos, isto significa 
dizer que a vida no Brasil não é protegida, pois, é inconcebível haja qualquer intimidação 
aos potenciais assassinos realizarem crimes de assassinato, pois, a possibilidade de ser 
condenado é tão pequena que o óbice que seria a pena, torna-se insignificante.

Resta ainda a questão do direito subjacente do cidadão comum e ordeiro que tem o 
direito de ver punido aquele que comete assassinato. As vítimas indiretas dos assassinatos 
que além da dor e da perda do ente querido ainda sofrem por saber que os culpados da sua 
dor não estão pagando pelos seus crimes.

Muitos doutrinadores afirmam que a natureza da Prescrição e da Decadência é de 
direito Penal e que sua aplicação tem como finalidade punir o Estado pela lentidão em agir.

Os Doutrinadores Ivan Martins Motta e Regina Vera Villas Bôas entendem que 
existem dois motivos que justificam ou fundamentam a Prescrição:

1. Esquecimento do fato – O decurso do tempo faz com que o 
fato caia no esquecimento e, desta forma, há perda da eficácia das 
funções de prevenção geral e de prevenção especial da pena.
2. Sanção pela negligência – A prescrição é uma sanção pelo 
não exercício do direito de ação ou do direito de executar a pena 
imposta na sentença.4

4  MOTTA, Ivan Martins e Regina Vera Villas Bôas. Manual de Direito Penal – Parte Geral. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 264.
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É óbvio que se perguntado a uma viúva, um órfão ou a um pai sobre se esqueceu 
a morte do seu ente querido ocorrida a vinte anos, a resposta seria não. Isto se dá porque 
os dias, os meses e anos seguintes do são povoados de sofrimentos físicos e emocionais. 
Por conseguinte, não concebemos o direito a vida como menos importante que o direito 
a “não tortura”, embora o crime de tortura seja hediondo, para não merecer ser tido como 
imprescritível.

No nosso entendimento o assassino, independente do motivo ou da qualificante do 
crime, jamais poderia gozar do benefício da decadência ou da prescrição.

Decadência. Conceito: é a perda do direito de promover a ação 
penal exclusivamente privada e a ação penal privada subsidiária 
da pública e do direito de manifestação da vontade de que 
o ofensor seja processado, por meio da ação penal pública 
condicionada à representação, em face da inércia do ofendido ou 
de seu representante legal, durante determinado tempo fixado por 
lei.
Efeito: a decadência está elencada como causa de extinção da 
punibilidade, mas, na verdade, o que ela extingue é o direito 
de dar início à persecução penal em juízo. O ofendido perde o 
direito de promover a ação e provocar a prestação jurisdicional, e 
o Estado não tem como satisfazer seu direito de punir.
Prescrição. Conceito: perda do direito-poder-dever de punir pelo 
Estado em face do não exercício da pretensão punitiva (interesse 
em aplicar a pena) ou da pretensão executória (interesse de 
executá-la) durante certo tempo. Natureza jurídica: a prescrição 
é um instituto de Direito Penal, estando elencada pelo CP como 
causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV). Embora leve 
também à extinção do processo, esta é mera consequência da 
perda do direito de punir, em razão do qual se instaurou a relação 
processual.
Fundamentos: são os seguintes:
a) inconveniência da aplicação da pena muito tempo após a 
prática da infração penal;
b) combate à ineficiência: o Estado deve ser compelido a agir 
dentro de prazos determinados.5

Já demonstramos na introdução que o Brasil é um dos países mais ineficientes do 
mundo em questão de investigação, persecução e aplicação de penas a assassinos. Portanto, 
punir o Estado, como ente jurídico, não repercute em nada. É sempre a vítima secundária, 
as pessoas ligadas à vítima, que sofrem pelo crime e pela ineficácia do Estado.

5  CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, Parte Geral. Vol. 1. 15ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011. 
p. 611 e 614.
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Em suma, repulsamos qualquer argumento que se apoie em decurso de tempo ou 
punição do Estado como justificativa de não aplicação da pena prevista em lei, aos assassinos.

Entendemos que esses institutos estão na contramão da efetivação dos direitos 
humanos, pois, punir o Estado e beneficiar o infrator vai contra o direito das “vítimas 
indiretas” do assassinato, pais, filhos, cônjuges, entre outros.

Qual é o merecimento do autor de um assassinato para ser beneficiado pela demora 
do Estado e perseguir, julgar e punir? A quem aproveita ser o Estado “punido” por não 
cumprir sua missão? Com essas medidas não estão sendo criadas novas vítimas, as pessoas 
ligadas ao “de cujus” que além da dor da perda ainda sofrerão por verem impune o autor 
do crime?

Uma das decisões mais importantes sobre a questão da demora do Estrado Brasileiro 
em dar solução a querelas judiciais decorrentes da Guerrilha do Araguaia que por quase 
trinta anos, os familiares das vítimas de tortura e assassinato, lutaram dentro e fora do país, 
para ver seus direitos realizados: punir os assassinos, enterrar seus mortos e saber a verdade 
sobre os fatos.

A Corte Interamericana de direitos Humanos no Caso Gomes Lund e outros 
(“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil Sentença de 24 de novembro de 2010, decidiu, em 
resposta às alegações do Brasil sobre o não esgotamento das medidas internas para solução 
do caso:

225. A Corte Interamericana, por conseguinte, conclui que a 
Ação Ordinária no presente caso excedeu o prazo razoável e, 
por esse motivo, o Brasil violou os direitos às garantias judiciais 
estabelecidos no artigo 8.1 da Convenção Americana, em relação 
com o artigo 13 e 1.1 do mesmo instrumento, em prejuízo das 
pessoas determinadas conforme aos parágrafos 212 e 213 da 
presente sentença.6

Nesta sentença a Corte Interamericana valoriza exatamente a importância que é 
devida às vítimas indiretas dos assassinatos e torturas, condenando o Estado Brasileiro a 
tomar providências elencadas ao longo da sentença, levantamentos “in loco” para localização 
de restos mortais, abertura dos arquivos do extinto Serviço de Nacional de Inteligência, 
formação da Comissão da Verdade, indenização pecuniária entre outros.

Com a incidência da vantagem injusta da decadência ou da prescrição que só 
traz benefícios aos infratores, o fim secundário da aplicação da pena aos infratores e o 
esclarecimentos dos fatos às vítimas indiretas fica prejudicado, aumentando o sofrimento 
que não dura por apenas cinco, dez ou vinte anos, e fomenta, também, a insegurança e dá 
forças ao potencial infrator para agir diante a ampla margem de impunidade.

6  Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) 
vs. Brasil. Sentença de 24 de novembro de 2010.
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3. DO CARÁTER MULTIRELACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. 
(FIGURATIVAMENTE OS DIREITOS HUMANOS SÃO COMO 
POLVOS).

O polvo é um molusco multiarticulado que possui oito tentáculos em um dos quais se 
localiza seu órgão reprodutor. Semelhantemente os direitos humanos são multiarticulados 
e possuem no seu conteúdo a capacidade de gerar outros direitos para de forma coadjuvante 
propiciar a realização do direito principal.

Quando trocamos o termo articulação por multirrelação temos uma ideia bem 
clara da natureza dos direitos humanos. Este é o motivo pelo qual Robert Alexy furtou-
se a definir direitos humanos. A extensão e amplitude de um direito humano podem ser 
indefiníveis, mesmo porque pode gerar outros direitos adjacentes ou coadjuvantes para que 
o núcleo principal seja atendido ou realizável, podendo alterar-se a depender do contexto 
em que ele esteja sendo analisado.

Com os ensinamentos trazidos com as teorias do renomado autor alemão Robert 
Alexy, passamos a compreender o caráter multirrelacional dos direitos humanos. De modo 
que a visão bilateral dos direitos subjetivos fica tacanha diante da compreensão do direito 
humano fundamental.

Exemplificando a natureza multirracional dos direitos humanos passemos ao estudo 
do mais fundamental dentre os direitos humanos, o “direito à vida”.

No nosso ordenamento o direito à vida está protegido pelo artigo 121 do Código Penal. 
Como direito fundamental, a sentença “matar alguém” ganha significados que implicam 
múltiplas relações Estado/pessoa e pessoa/pessoas que ainda não são compreendidas por 
grande parte dos operadores do direito:

a. Em relação à pessoa humana fica estabelecido que todos 
os cidadãos têm direito à vida. (A norma inferida: não matar).
b. Em relação ao Estado este direito impõe que ele deve 
proteger todos os cidadãos adotando medidas que garantam a 
integridade física de todos;
c. Em relação ao Estado este direito impõe que em caso de 
descumprimento da norma “não matar” o autor da transgressão 
seja punido;
d. Em relação ao Estado este direito impõe que sejam 
criados órgãos que apliquem pena aos que não cumprirem a 
norma “não matar”;
e. Ainda em relação ao Estado impõe a palavra “alguém” 
continue com o significado de “cidadão” ou “pessoa humana”, 
não podendo o Estado mudar, por exemplo, para “alguém de cor 
branca”, pois assim estariam desprotegidos os demais cidadãos.
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f. Em relação aos demais cidadãos, a relação impõe que 
a vida de um é tão importante quanto a vida do outro, a norma 
defluida é “não matar”.
g. Em relação ao Estado, este deve atentar para atender 
aos direitos que são adjacentes ao direito do cidadão de ter sua 
vida preservada, e.g., segurança pública, direito de ver punidos 
os autores de assassinatos (para os parentes do assassinado, e 
para os demais cidadãos, pois, não punir infratores reflete em 
insegurança e aumento da violência).

Diante desse mero exemplo podemos defluir que os direitos humanos têm uma 
carga de importância, e não podia ser diferente, são de valor que suplantam em importância 
os demais direitos.

Contudo, quando a regra do artigo 121 do Código Penal é descumprida os 
desdobramentos ou efeitos não recaem apenas sobre o ofendido, o morto, mas em outras 
pessoas ligados à vítima por laços matrimoniais, familiares entre outros.

É pelo citado motivo que nos colocamos em oposição a entendimentos semelhantes 
ao abaixo citado pelo simples fato de comprovar-se que o assassinato de um cidadão jamais 
será esquecido, não importando adjetivos como fama, idade, cor, origem familiar.

Basta perguntar-se para alguém que perdeu seu pai assassinado 20 anos atrás, se ela 
já esqueceu, ou, perguntar a viúva ou mãe ou pai da vítima se já não tem mais importância 
a punição do infrator.

Fábio André Guaragni (2008, p. 27-28): “É incontestável a 
correção desta forma de pensar, de vez que a passagem do tempo 
inexoravelmente apaga os vestígios do crime e a lembrança do fato 
na memória das pessoas, inviabilizando o juízo de certeza exigido 
para a condenação”. Citado pelo professor Fabricio da Mata Corrêa 
(http://fabriciocorrea.jusbrasil.com.br/artigos/121941677/da-
imprescritibilidade-do-homicidio-doloso).

4. DO DIREITO A VER PUNIDO O ASSASSINO (UM DOS DIREITOS 
COADJUVANTES DO DIREITO À VIDA).

A punição do assassino não é apenas obrigação do Estado é, também, um direito 
adjacente ao “direito à vida”. O sofrimento das pessoas ligadas à vítima, e.g., os revezes, as 
privações, os traumas psicológicos entre outros, não cessam com a prisão do assassino, mas 
a não punição do assassino aumenta sobremaneira a dor das infelizes vítimas indiretas.

Portanto o direito de ver punido o autor de um assassinato é uma forma de estancar 
ou estabilizar a dor das pessoas ligadas à vítima, pois simbolicamente até que o assassino 
seja preso é como se a ferida nas pessoas que padecem pelo fato ainda permanecesse aberta.

http://fabriciocorrea.jusbrasil.com.br/
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Estamos de acordo com a lição de Flávio Augusto Monteiro de Barros que nos 
brinda com sua opinião sobre a questão da impunidade gerada por esse instituto arcaico e 
contraproducente para os direitos humanos:

Muito se discute sobre a razão da existência da prescrição. Para 
uns, ela deveria ser abolida, pois incentiva a fuga do criminoso, 
constituindo um fator desmoralizante à repressão criminal.7

5. CONCLUSÃO

Finalizando nosso singelo trabalho mostramos que os institutos da decadência e 
da prescrição podem até servirem como medidas punitivas do autor ou Estado, em outras 
áreas do direito, mas, não especificamente no Direito Penal e no crime de assassinato em 
todas as suas modalidades.

A vida de um ser humano não é esquecida em cinco, dez ou vinte anos por seus entes 
queridos, jamais.

A punição do assassino não é apenas dever do Estado é, também direito irrefutável 
de todos os cidadãos e, principalmente, das vítimas indiretas.

Discordamos dos autores, inclusive dos citados, quando justificam a decadência e 
prescrição com a punição ao Estado inerte ou ao esquecimento devido ao tempo decorrido. 
Isto é absurdo posto que o Estado como ente jurídico nada sofrer com perda do direito de 
perseguir ou punir, e, ao fato de só esquecer do assassinado quem não tem qualquer ligação 
com ele, a exemplo do advogado do assassino, do promotor e do juiz (quando não parentes 
do “de cujos”).

Em resumo tanto a decadência quanto a prescrição só beneficiam quem nada merece, 
neste caso, os assassinos.

Entendemos que a Constituição Federal no seu art. 5ª, XLII e XLIV elencou apenas 
como crimes imprescritíveis “Racismo” e “Ação de grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito”, mas não fechou o rol 
dos crimes que podem ser tidos como tal.

Destarte, assim como o crime de racismo foi tornado imprescritível, devemos envidar 
esforços para que no rol dos crimes imprescritíveis no Brasil seja acrescido o assassinato em 
todas as suas modalidades.

Devido o legislador constitucional não tenha dito: somente tais e tais crimes são 
imprescritíveis, há uma via aberta para questionamentos, pois, é inconcebível a um cidadão 
mediano compreender que o crime “matar alguém” seja deixado em um patamar de 
importância inferior ao de “discriminar alguém” ou “torturar alguém”.

7  BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal - Parte Geral. Vol. I, 5º edição. Editora São 
Paulo: Saraiva, 2016. p. 631.
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É incompreensível a lógica legislativa que justificou a menor importância dada a 
“vida” em relação a “racismo”. Qual é o maior e mais importante direito humano? Não é a 
vida o maior bem que um ser humano pode ter?

Em suma, após demonstrarmos a complexidade multirrelacional dos direitos 
humanos que se prestam à defesa da vida humana e das demais relações necessárias para sua 
manutenção e demais aspectos complementares que lhe dão qualidades, não poderíamos 
deixar de nos ressentir dos efeitos negativos que a decadência e prescrição impõem à 
realização desses direitos.

Para consolidar nossa posição frontalmente contrária à aplicação da prescrição e da 
decadência em matéria penal em benefício de quem comete o pior dos crimes, assassinato 
de um ser humano, recorremos a maravilhosa lição de Valerio de Oliveira Mazzuoli cuja 
lição passamos a reproduzir devido encerrar todos os atributos dos direitos humanos, de 
modo a nos tornar mais convictos de que o malfadado instituto da prescrição não deveria 
atuar para beneficiar infratores que violaram direitos humanos, “in verbis”:

3. Características dos direitos humanos. Podem-se apresentar 
as características dos direitos humanos como sendo as seguintes, 
relativamente à sua titularidade, natureza e aos seus princípios:
a) Historicidade - os direitos humanos são históricos, isto é, são 
direitos que se vão construindo com o decorrer do tempo. Foi 
tão somente a partir de 1945(com o fim da Segunda Guerra e 
com o nascimento da Organização das Nações Unidas) que os 
direitos humanos começaram a, efetivamente, desenvolver-se no 
plano internacional, não obstante a Organização Internacional do 
Trabalho já existir desde 1919 (garantindo os direitos humanos - 
direitos sociais - dos trabalhadores desde o pós-Primeira Guerra). 
Falando em termos de direitos fundamentais...
b) Universalidade - são titulares dos direitos humanos todas as 
pessoas, o que significa que basta ter a condição de “ser humano” 
para se poder invocar a proteção desses mesmos direitos, tanto no 
plano interno como no plano internacional independentemente 
de circunstâncias de sexo, raça, credo religioso, afinidade política, 
status social, econômico, cultural etc. ...
c) Essencialidade - os direitos humanos são essenciais por 
natureza, tendo por conteúdo os valores supremos do ser humano 
e a prevalência da dignidade humana (conteúdo material).
d) Irrenunciabilidade - diferentemente do que ocorre com os 
direitos subjetivos em geral, os direitos humanos têm como 
característica básica a irrenunciabilidade, que se traduz na ideia 
de que a autorização de seu titular não justifica ou convalida 
qualquer violação do seu conteúdo.
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e) lnalienabilidade – os direitos humanos são inalienáveis, na 
medida em que não permitem a sua desinvestidura por parte de 
seu titular, não podendo ser transferidos ou cedidos (onerosa 
ou gratuitamente) a outrem, ainda que com o consentimento do 
agente, sendo indisponíveis e inegociáveis;
j) Inexauribilidade - são os direitos humanos inexauríveis, no 
sentido de que têm a possibilidade de expansão, a eles podendo 
ser sempre acrescidos novos direitos, a qualquer tempo, 
exatamente na forma apregoada pelo § ° do art. 5° da Constituição 
de 1988, segundo o qual os “direitos e garantias expressos nesta 
Constituição “não” excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados....
g) Vedação do retrocesso - por fim, os direitos humanos devem 
sempre (e cada vez mais) a agregar algo de novo e melhor ao 
ser humano, não podendo o Estado proteger menos do que já 
protegia anteriormente. Ou seja, os Estados estão proibidos de 
retroceder em matéria de proteção dos direitos humanos. art. 
29, alínea b, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
de 1969.8

A qualidade da inexauribilidade dos Direitos Humanos nos traz a convicção para 
afirmar que os efeitos da decadência e da prescrição não podem extingui-los ou impedir 
que os seus efeitos sejam produzidos posto que a Constituição brasileira elege os direitos 
humanos para estrelar e prevalecer sobre os demais direitos, além de admitir que os tratados 
internacionais nos quais o Brasil figura como Estado Parte.

A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos de 22/11/1969 dá-nos a certeza 
de que Direitos Humanos fundamentais são de natureza imprescritível e não pode sofrer 
qualquer outra limitação:

Artigo 29. Normas de interpretação.
Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no 
sentido de:
a. permitir a qualquer dos Estados Partes, grupo ou pessoa, 
suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos 
na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela 
prevista;
b. limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que 
possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos 
Estados Partes ou de acordo com outra convenção em que seja 
parte um dos referidos Estados;

8  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: RT, 2010. p. 
807-808.
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c. excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser 
humano ou que decorrem da forma democrática representativa 
de governo; e
d. excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos 
internacionais da mesma natureza.9

A prescrição é um limitador temporal ao exercício de Direitos Humanos, pois impede 
que violadores de Direitos Humanos, e.g. assassinos, sejam beneficiados, em prejuízo do 
direito de familiares verem punidos aqueles que tiraram as vidas dos seus familiares, entre 
outros direitos.

Como solução para a questão suscitada, esperamos que nossos legisladores 
infraconstitucionais atualizem o nosso Código Penal para constar que os crimes contra a 
vida são imprescritíveis, posto ser a vida o bem maior a ser protegido em relação ao ser 
humano. Afinal, se ao direito humano à vida não for dada a importância máxima por ser o 
direito dos direitos humanos, estaremos diante do colapso da nossa estrutura jurídica.
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