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APRESENTAÇÃO

E ste livro reúne trabalhos apresentados por pós-graduandos e docentes universitários 
no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS – “Metodologia 

do estudo de casos e jurisprudência comparada”, organizado pelo Mestrado em Direito do 
Centro Universitário FIEO em novembro de 2014 e levado a efeito com o patrocínio da CAPES 
e o apoio de instituições paulistas conveniadas.

O CONGRESSO INTERNACIONAL foi coroado de grande sucesso, atingindo, por inteiro, 
seus objetivos.

Com a participação de ilustres juristas e docentes estrangeiros e notáveis juristas e docentes 
brasileiros, a temática desenvolvida foi extraordinariamente relevante, porque abordou o exame 
dos Direitos Humanos Fundamentais em seu tratamento jurisprudencial comparado. Assim, 
à visão da Jurisdição Constitucional Brasileira sobre o tema, magistralmente exposta pelo 
Ministro do Supremo Tribunal Federal (aposentado) Prof. Dr. Carlos Mário da Silva Velloso, 
no que foi acompanhado por outros juristas brasileiros: professores doutores Elival da Silva 
Ramos, Leonardo Martins, Samantha Ribeiro Meyer Plufg, Luís Rodolfo de Souza Dantas, 
entre outros, alinhou-se à visão dos tribunais internacionais que militam sobre o assunto e 
a dos países (europeus e sul-americano – Portugal, Alemanha e Argentina) por intermédio 
de representantes presentes no evento (professores doutores Nuno Piçarra, Milton Feuillade  
entre outros).

Ponto relevante do evento foi a participação de pós-graduandos e docentes com a apresen-
tação de artigos, submetidos à aprovação por Comissão Especial. Com os trabalhos apresentados e, 
posteriormente, transformados em artigos, foi possível ao Mestrado em Direito, por seus docentes, 
organizar quatro livros cuja publicação ora se faz por intermédio da EDIFIEO – Editora Universi-
tária FIEO..

Sob o título “Direitos Humanos Fundamentais – doutrina e jurisprudência” temos o prazer 
de apresentar um desses livros, isto é, o que contempla artigos inseridos nos grupos 2 e 5 da 
temática aberta pelo Congresso.

O Mestrado em Direito do UNIFIEO sente-se honrado em poder levar a lume esses artigos 
apresentados no Congresso e que envolvem a temática de seu Programa.

Os textos ora apresentados abordam os direitos fundamentais seja na sua versão doutri-
nária seja cuidando de aspectos que envolvem a jurisprudência dos Tribunais brasileiros, em 
especial, a da nossa Corte Maior – o Supremo Tribunal Federal e de Tribunais internacionais.

Elencados em ordem alfabética, o primeiro artigo, escrito por Adilson Moyano Huambo 
Domingos, por Lurdete Vendrame Kummer e por Roberto Martins Lallo (mestrandos do UNIFIEO), 
versa sobre a polêmica questão da modulação de efeitos das decisões do STF;  o artigo seguinte, 
de Iure Simiquel Brito e de Ana Paula Feliciano de Melo (UCP – Universidade Católica de 
Petrópolis) debruça-se sobre relevantíssimo aspecto dos direitos humanos ao analisar o direito 
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à vida versus a pena de morte. O texto de Thiago Tifaldi (PUC/SP) aborda conteúdo conside-
rado, nos dias atuais, como tema fundamental ante o mundo certamente complicado e violento 
em que vivemos, pois trata do Direito Militar e do Direito exercido por corporações militares 
e os direitos humanos. Outro tema igualmente atual, de Denivaldo Barni Junior (mestrando 
do UNIFIEO), é analisado no terceiro artigo que se volta para os limites da imprensa relati- 
vo ao aspecto que o autor denomina de “libertinagem”, vale dizer, a extensão da liberdade de 
imprensa que ultrapassa os limites permitidos constitucionalmente. O quarto artigo, da lavra 
de Rodiner Roncada (Juiz Federal e mestrando do UNIFIEO), volta-se para a discutida questão 
constitucional interna rotulada de “o deslocamento de competência sobre direitos humanos”, 
deslocamento introduzido no Brasil por via de Emenda Constitucional. Finalmente, em abor-
dagem também atual, o último artigo, de Josair Rodrigues de Sousa (mestrando do UNIFIEO), 
cuida da temática dos Direitos Humanos no Cristianismo. 

É, portanto, com grande satisfação que o Mestrado em Direito organizou esta obra, espe-
rando que ela contribua para o aperfeiçoamento de nossas instituições democráticas e para 
o reconhecimento da importância que os Direitos Humanos Fundamentais exercem para o 
efetivo exercício da cidadania.

Anna Candida da Cunha Ferraz
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DIREITO A VIDA VERSUS PENA DE MORTE: 
UM DUELO SEM PRECEDENTES

DERECHO A LA VIDA FRENTE A PENA DE MUERTE: 
UN DUELO SIN  PRECEDENTE

IURE SIMIQUEL BRITO1

ANA PAULA FELICIANO DE MELO2 

SUMÁRIO: 1 – Introdução – 2. O direito a vida – 3. A pena de 
morte – 4. Breve análise dos direitos humanos - 5. A convenção 
Americana sobre a abolição da pena de morte – 6 – Julgados na 
Corte Americana – Estudo de Casos.  Conclusão – Referências – 
Bibliografia Complementar.

RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade promover 
análise sobre o direito à vida e sobre a pena de morte, com 
ênfase nos argumentos pós e contra à luz dos direitos humanos, 
trazendo estudo de vários casos de penas de morte aplicadas ao 
logo do século na Corte Americana de Direitos Humanos.
Essa discussão é importante, pois ao longo da história, há uma 
discussão ferrenha para que um país adote ou não a pena de morte. 
No Brasil, não é diferente, pois, sempre há em torno desse assunto, 
inúmeras reflexões, talvez, pelo aumento de violência que abarrota 
as penitenciárias e coloca o sistema atual em um “caos” que para 
muitos é irreversível. Todavia, tem-se a expectativa da vida, sob 
uma visão dos direitos humanos, da política, da filosofia, da reli-
gião que tende ser contrária a pena de morte, daí, fazer um balanço 
entre os institutos – vida e pena de morte, com análise de alguns 
casos retirados da Corte Americana, a fim de refletir se é ou não 
plausível tal aplicabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: Direito à vida, pena de morte, Direitos 
Humanos.

ABSTRACT: This work aims to promote analysis of the right 
to life and the death penalty, with emphasis on post arguments 
for and against the light of human rights, bringing the study of 

1 Professor de Direito Penal na Universidade Iguaçu – Campus V – Itaperuna – RJ. Especialista em direito Penal 
e Processo Penal. Mestrando em direito pela Universidade Católica de Petrópolis. Doutorando em direito Público 
pala Universidad Nacional de La Plata – Argentina. – iureprofessor@gmail.com
2 Mestranda em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro, afelicianodemelo@gmail.com
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several cases of death sentences in the Century logo US Court of 
Human rights.

This discussion is important because throughout history, there 
is a fierce debate for a country to adopt or not the death penalty. 
Brazil is no different, as there is always around this issue, 
numerous reflections, perhaps, by the increase of violence that 
crams prisons and places the current system in a “caos” which 
for many is irreversible. Elsewhere, there is the expectation of 
life under a vision of human rights, political, philosophical, 
religious tends to be opposed to the death penalty, hence, make 
a balance between the institutes - life and death penalty, with 
analysis some cases withdrawn from the American Court, in 
order to reflect or implausible such applicability.

KEY-WORDS: Right to life, the death penalty, Human Rights.

1 INTRODUÇÃO

O tema pena de morte tem sido enfrentado por longos séculos, quando a história demons- 
tra que essa espécie de pena era muito utilizada, e até hoje é, não com a mesma inten-

sidade e barbárie de outrora, mas é inegável sua utilização até os dias atuais.
A doutrina internacional, capitaneada pelo grande precursor no século XVIII Cesare 

Beccaria já questionava de forma incisiva esse método para solucionar o problema da violência, 
esse foi o grande precursor contrário a pena de morte.

A pena de morte, na Idade Média, tinha uma concepção de conquista da sociedade, tanto 
que não ocorria simplesmente a morte, fazia-se mister um espetáculo de horror, quando o conde-
nado era levado a praça para que a sociedade vislumbrasse a morte, que no início, não era com 
apenas um ato, tinha caráter de crueldade, com arrastões, esquartejamentos etc.

Na verdade, a pena não se restringia ao fim da vida, mas sim, ao corpo do condenado, que 
era preservado em custódia, para que o espetáculo sobressaísse em detrimento de qualquer 
circunstancia humanística.

Por um lado a morte do condenado, os corpos serviam como troféu para a sociedade, que 
via toda cena de horror, um critério de justiça, contudo, inicia-se um movimento de oposição 
ao modelo transgressor vigente, com críticas severas às Leis e a seus fundamentos, por serem 
agora entendidos como violadores da dignidade do ser humano.

Por outro lado, tem-se o direito a vida que é oriunda do latim vita e significa conjunto 
de propriedades e qualidades graças as quais animais e plantas, ao contrário dos orga-
nismos mortos ou matéria bruta, mantém-se em contínua atividade, manifestada em 
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funções orgânicas tais como o metabolismo, o crescimento, a reação a estímulos, a adap-
tação ao meio, a reprodução, e outras.3

O presente artigo pretende fazer uma análise sobre direito à vida e sobre a pena de morte, 
os reflexos no mundo jurídico internacional, com foco nos direitos humanos, como conquista 
alcançada no meio social.

Discorrer de forma breve sobre os direitos humanos, buscando à luz da corte interameri-
cana, respostas a casos que demonstram a efetividade das normas internacionais que tratam o 
tema de forma contundente, tal como, a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

2. O DIREITO A VIDA 

A palavra VIDA é conceituada no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa4, sob dife-
rentes aspectos, mas o que  interessa, no presente estudo, é o  seguinte: 

...3 - o período de um ser vivo compreendido entre o nascimento e a morte; 

existência...5 - motivação que anima a existência de um ser vivo, que lhe dá 

entusiasmo ou prazer; alma, espírito...8 - o conjunto dos acontecimentos 

mais relevantes na existência de alguém; 9 - meio de subsistência ou sustento 

necessário para manter a vida...  

Quem poderá definir essa pulsação misteriosa, própria dos organismos animais 

e vegetais, que sopita inadvertida nas sementes de trigo encontradas nos sarcó-

fagos de faraós egípcios e que germina milagrosamente depois de dois milê-

nios de escuridão, que se oculta na gema de uma roseira que mãos habilidosas 

transplantam de uma para outro caule, que lateja, irrompe e transborda na 

inflorescência de milhões de espermatozóides que iniciam sua corrida frenética 

à procura de um único óvulo, a cada encontro amoroso?5

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, aprovado pela XXI sessão da Assem-
bleia Geral das Nações Unidas, reza que “1. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito 
deverá ser protegido pela lei, ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida.” (Parte 
III, art. 6).

CANOTILHO aduz que o direito à vida é um direito subjetivo de defesa, pois é indiscu-
tível o direito de o indivíduo afirmar o direito de viver, com a garantia da “não agressão” à vida, 
implicando também a garantia de uma dimensão protetiva desse direito à vida.6

3 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1988, p. 135.
4 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
5 CHAVES, Antônio. Direito à vida e ao próprio corpo (intersexualidade, transexualidade, transplantes). 2ª ed. 
revista e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, p. 16.
6 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª edição. Coimbra 
[Portugal]: Livraria Almedina, 2000, p. 526/533/539.
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Dessa visão, é possível vislumbrar que o indivíduo, qualquer que seja ele, tem o direito de 
jamais ser agredido pelo Estado, muito menos ter uma morte decretada por ele, na verdade, o 
Estado tem que se abster de atentar contra a vida do cidadão em qualquer que seja o momento.

Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem-se um caso emblemático envol-
vendo o direito à vida, conhecido como Villagran Morales vs. Guatemala7 em que o Estado 
foi condenado pela Corte, em virtude da impunidade relativa à morte de cinco meninos de 
rua, brutalmente torturados e assassinados por dois policiais nacionais da Guatemala.

Nesse julgado, ocorreram várias condenações, todavia, os que julgamos pertinente trazer 
a baila são: 1. O pagamento de indenização pecuniária aos familiares das vítimas; 2. A cons-
trução de uma escola em memória das vítimas.

Assim, é possível compreender que a Corte entende o direito à vida não pode ser conce-
bido restritivamente, pelo contrário, introduz à visão de que o direito à vida compreende não 
apenas uma dimensão negativa.

No dizer de Flávia Piovesan “... O direito não pode ser privado da vida arbitrariamente, 
mas uma dimensão positiva, que demanda dos Estados medidas positivas para proteger o 
direito à vida digna”.8

No tópico seguinte, serão tecidos breves comentários, que demonstram a maior valori-
zação da vida, contrapondo, propriamente a pena de morte, que conforme será visto, tem o 
condão de solução, ainda que exterminando o maior bem – a vida.

3. A PENA DE MORTE

A pena de morte ocorre desde os primórdios, quando segundo relatos, os acusados por 
crimes eram levados, à fogueira, à guilhotina, aos pelourinhos, às praças para cenas mais 
horríveis que se possa imaginar.

FOUCALT9 na sua obra Vigiar e Punir diz que em 1791 o artigo 3º do código Francês trazia 
a seguinte afirmação “todo condenado à morte, terá a cabeça decepada”, acrescenta o autor, 
que na verdade essa espécie de morte, foi uma melhoria se for levado em conta, como ocorriam 
as mortes antes desse período.

Não que ele era a favor da pena de morte, mas no mesmo livro  menciona que as mortes 
eram de formas muito cruéis e dolorosas, nas quais os condenados ficavam sofrendo por 
tempos, e pelo menos na guilhotina era uma morte rápida, “sem sofrimento”, pois o condenado 
tinha a morte de uma única vez.

BECCARIA10 de forma ímpar diz que “A pena de morte não se apóia assim, em nenhum 
direito. É uma guerra declarada a um cidadão pela nação, que julga a destruição desse cidadão 
necessária ou útil”.

7 Villagran Morales et al versus Guatemala (The Setrret Children Case), Inter-American Court, 19 November 
1999, Ser. C, n. 63.
8 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. 5ª Ed. São Paulo. Saraiva, 2014, p. 388.
9 FOCAULT, Michel Foucault. Vigiar e Punir. 41ª Ed. Tradução de Raquel Ramalhete. Rio de Janeiro. 2013, 
p. 17.
10 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução Torrieri Guimarães. 2. Ed. São Paulo. Martin Claret, 
2000, p. 62.
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A crítica que se faz no trecho acima, é exatamente pelo fato de que o direito não pode e 
sequer teria o condão de afastar uma vida, na verdade o autor, já chamava tal ato de destruição 
do ser humano.

Há, obviamente, quem defenda a pena de morte, sob vários enfoques, todavia, o que mais 
se amolda na maioria que adota o modelo, é o fato de que essa espécie de pena, atende, de 
uma forma positiva, aos anseios da sociedade, que vêem nessa espécie de pena, uma proteção.

Em que pese os argumentos favoráveis a esse posicionamento, o contraponto está fixado 
em duas circunstâncias fundamentais – 1. A violação dos direitos humanos com esta pena; 2. 
Vários estudos demonstram que essa pena não demonstra sua eficácia quanto a coibição de 
aumento ou continuidade delitiva.

Num livro publicado na Espanha, pontos importantes são levados em conta, e que merecem 
uma citação, senão vejamos.

En primer lugar, jamás puede justificarse una violación de los derechos 

humanos fundamentales. a pesar de la experiencia derivada de siglos de 

vigencia de La pena de muerte y de los numerosos estudios científicos acerca 

de la relación entre esta pena y las tasas de delincuencia, no hay pruebas 

convincentes de que sea especialmente eficaz a la hora de proteger a la 

sociedad frente a la delincuencia o de satisfacer las exigências de la justicia. 

Es más, en muchos casos ocurre todo lo contrario.11

Também há quem defenda a pena de morte, sob o argumento de que com a morte do indi-
gitado, estaria ele, incapacitado de praticar novos crimes, o que é verdade, o indivíduo uma 
vez morto, está impossibilitado de quaisquer atos.

Entretanto, deve haver menção de que, nesse argumento, ocorre um argumento de quase 
presunção absoluta de que esse indivíduo voltaria a praticar delitos, fato esse, que não pode 
ser percebido, ou seja, não há política capaz de prever a vida do egresso.

Outro fundamento que justifica a pena de morte, é que torna-se menos oneroso para o 
Estado, a execução do que manter um prisioneiro, dados não corroboram com pesquisas reali-
zadas no Canadá e EUA, essa tese de economia não procede.

Segundo o Departamento de prisioneiros da Georgia12 o custo para manter um condenado 
à morte chega a U$ 29.000,00 (vinte e nove mil dólares) ao ano, enquanto um condenado que 
não esteja incluso na pena capital custa U$ 18.000,00 (dezoito mil dólares) ao ano. E conforme a 
pesquisa, esta diferença está exatamente no local apropriado para os condenados a morte, que 
tem um local de segurança mais reforçada.

Mais adiante, serão abordados temas internacionalizados, que de alguma forma contri-
buem para uma construção de direitos humanos, com pensamentos jurídicos, nos quais casos 
julgados, demonstram uma tendência mundial para a compreensão de que essa pena fere e 
muito a dignidade do ser humano, afinal, tem-se uma vida a deixar de existir

11 Edición española a cargo de: EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI) Valderribas, 13. 28007 
Madrid España. Disponível em: http://www.edai.org. Acessado em 01 de outubro de 2014.
12 Edición española a cargo de: EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI) Valderribas, 13. 28007 
Madrid España. Disponível em: http://www.edai.org. Acessado em 01 de outubro de 2014.

http://www.edai.org
http://www.edai.org
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4. BREVE ANÁLISE DOS DIREITOS HUMANOS

Definição interessante quanto ao momento do surgimento dos direitos humanos é trazida pelo 
escritor NOBERTO BOBBIO13 que elucida “os direitos humanos não nascem todos de uma vez, nem 
de uma vez por todas”.

Os direitos humanos surgem para proteger o homem da perversidade de seus pares, das 
barbáries sofridas ao longo da história da humanidade, que tem por caminho, os mais fracos 
sendo derrotados diariamente pelos mais fortes.

De alguma forma, os direitos humanos equilibram numa balança que outrora estava 
desmoronando, ou seja, refratando apenas a um lado, como uma moeda de apenas um lado, 
daquele que detém tudo pode, e o inverso, sendo a mais pura realidade.

Nesse prisma, várias obras surgem com informações riquíssimas, as quais nos fazem valer 
de seus ensinamentos e nos permitem deleitar e viajar num ideal de construção que permeiam 
um sonho maior – o cumprimento dos direitos humanos em todos os cantos da terra.

FERRAJOLI14 define “os direitos humanos simbolizam a lei do mais fraco contra a lei do mais 
forte, na expressão de um contrapoder em face dos absolutismos, advindos do Estado, do setor 
privado ou mesmo da esfera doméstica”.

Várias conquistas surgiram quanto à inserção dos direitos humanos no mundo, e conside-
rando a historicidade dos direitos, destaca-se a chamada concepção contemporânea de direitos 
humanos, que veio ser introduzida pela Declaração Universal de 1948 e reiterada pela Decla-
ração de Direitos Humanos de Viena de 1993.

A partir de então, surgem esses pontos, como início de uma era de internacionalização dos 
direitos humanos, que constitui um movimento extremamente recente na história, surgindo, a 
partir do Pós-Guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo.15

Após esse breve comentário em relação aos direitos humanos, torna-se imperiosa uma 
análise da pena de morte sob a ótica internacional desses direitos, para vislumbrar de algum 
modo, de forma crítica, a existência dessa pena, mesmo com tantas referências contrárias a 
sua existência.

5. A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS REFERENTES A 
ABOLIÇÃO DA PENA DE MORTE

Neste momento do trabalho, é imprescindível colacionar na íntegra, o protocolo quanto ao 
título dado a este capítulo, quando desde já, peço vênias pelas partes que serão sublinhadas 
do texto que segue in verbis.

PROTOCOLO À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS 

HUMANOS REFERENTE À ABOLIÇÃO DA PENA DE MORTE

PREÂMBULO

OS ESTADOS PARTES NESTE PROTOCOLO, CONSIDERANDO:

13 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Traduzido por Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro Campos 1992, p. 32.
14 FERRAJOLI. Luigi. Diritti Fondamentali. – Um dibattito teórico, a cura di Ermanno Vitale, Roma. 2002, p. 338.
15 PIOVESAN. Flávia. DIREITOS HUMANOS e Justiça Internacional. Ed. Saraiva. São Paulo. 2013, p. 43.
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Que o artigo 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos reconhece 

o direito à vida e restringe a aplicação da pena de morte;

Que toda pessoa tem o direito inalienável de que se respeite sua vida, não 

podendo este direito ser suspenso por motivo algum;

Que a tendência dos Estados americanos é favorável à abolição da pena de morte;

Que a aplicação da pena de morte produz conseqüências irreparáveis 

que impedem sanar o erro judicial e eliminam qualquer possibilidade de 

emenda e reabilitação do processado;

Que a abolição da pena de morte contribui para assegurar proteção mais 

efetiva do direito à vida;

Que é necessário chegar a acordo internacional que represente um desen-

volvimento progressivo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos;

Que Estados Partes na Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

expressaram seu propósito de se comprometer mediante acordo interna-

cional a fim de consolidar a prática da não-aplicaçâo da pena de morte no 

continente americano,

CONVIERAM em assinar o seguinte

PROTOCOLO À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS 

HUMANOS REFERENTE À ABOLIÇÃO DA PENA DE MORTE

Artigo l

Os Estados Partes neste Protocolo não aplicarão em seu território a pena de 

morte a nenhuma pessoa submetida a sua jurisdição.

Artigo 2

l. Não será admitida reserva alguma a este Protocolo. Entretanto, no momento 

de ratificação ou adesão, os Estados Partes neste instrumento poderão declarar 

que se reservam o direito de aplicar a pena de morte em tempo de guerra, de 

acordo com o Direito Internacional, por delitos sumamente graves de cará- 

ter militar.

2. O Estado Parte que formular essa reserva deverá comunicar ao Secretário-

-Geral da Organização dos Estados Americanos, no momento da ratificação 

ou adesão, as disposições pertinentes de sua legislação nacional aplicáveis 

em tempo de guerra a que se refere o parágrafo anterior.

3. Esse Estado Parte notificará o Secretário-Geral da Organização dos 

Estados Americanos de todo início ou fim de um estado de guerra aplicável 

ao seu território.

Artigo 3

1. Este Protocolo fica aberto à assinatura e ratificação ou adesão de todo 

Estado Parte na Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

2. A ratificação deste Protocolo ou a adesão ao mesmo será feita mediante 

o depósito do instrumento de ratificação ou adesão na Secretaria-Geral da 

Organização dos Estados Americanos.
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Artigo 4

Este Protocolo entrará em vigor, para os Estados que o ratificarem ou a ele 

aderirem, a partir do depósito do respectivo instrumento de ratificação ou 

adesão, na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.

Essa convenção foi assinada em San José Costa Rica, em 1969, tendo entrado 

em vigor em 1978, e é considerada o maior instrumento no sistema intera-

mericano. Substancialmente, a Convenção Americana reconhece e assegura 

direitos civis e políticos.

Em face desse catálogo de direitos constantes da Convenção Americana, o Estado-parte 
tem a obrigação de respeitar e assegurar o livre e pleno exercício desses direitos e liberdades, 
sem qualquer discriminação.

A tendência mundial de muito tempo é no sentido de suprimir a pena capital do orde-
namento jurídico, e a Convenção reforça de forma coercitiva aos Estados que são signatários 
deste instrumento.

O fato, é que existem países que ainda adotam a pena de morte como um parâmetro 
para “frear” a criminalidade, fato que como já dito, não ocorre, mesmo assim, a insistência 
de tal medida em detrimento dos direitos humanos é uma triste realidade para o século no 
qual vivemos.

Vale também, mencionar os julgados internacionais, quanto às penas capitais aplicadas, 
e analisar essa balança vida-pena de morte, com análise dos direitos humanos para enfim, 
concluir  com os resultados obtidos.

Percebe-se nitidamente, que desde a antiguidade, a referida pena é criticada, já se 
mencionou, de alguma forma, sobre o direito maior que é a vida, fato ratificado nas diversas 
convenções internacionais, em destaque no presente a citada neste capítulo destinado a tão 
somente retratar a ênfase no protocolo em abolir a pena de morte.

6. JULGADOS NA CORTE AMERICANA – ESTUDO DE CASOS

O primeiro precedente a ser analisado será o caso Palko v. Connecticut  (1937). Trata-se 
de um caso em que se discutia se a proteção conferida pela 5ª Emenda da Constituição 
norte-americana, que consagra o princípio do “ne bis in idem”16, aplicar-se-ia nos casos de 
condenação do réu em um novo julgamento à pena de morte. Tal princípio traz a vedação 
de que uma pessoa seja julgada ou condenada mais de uma vez pela prática do mesmo crime, 
o que nos Estados Unidos recebe o nome de “double jeopardy” ou, simplesmente, o princípio da 
vedação do “bis in idem”. 

O caso Palko v. Connecticut (1937)17 teve início em 1935, quando Frank Palko roubou uma 
loja de discos no Estado de Connecticut. Após a prática do delito, Palko matou 02 (dois) policiais 
durante a sua fuga. Pouco tempo depois, ele foi capturado e condenado, em 1ª instância por 
homicídio qualificado, à pena de prisão perpétua. Os promotores públicos insatisfeitos com 

16 JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. O Princípio do NE BIS IN IDEM no Direito Penal Internacional. 
Disponível em: http://www.fdc.br/Arquivos/Mestrado/. Acesso em 01/10/2014.
17 PALKO v. CONNECTICUT (1937). Disponível em: http://www.findlaw.com/casecode/. Acesso em 
01/10/2014.
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a decisão apelaram e eles conseguiram um novo julgamento no qual Palko foi condenado à 
morte. Palko então recorreu para a Suprema Corte norte-americana com o argumento de que 
a 5ª Emenda à Constituição norte-americana vedava que ele fosse julgado e condenado mais 
de uma vez pelo mesmo crime. A Suprema Corte, ao enfrentar a questão, manteve a conde-
nação de Palko com o argumento de que o princípio do “ne bis in idem” não estava inserido no 
rol de direitos fundamentais protegidos pela Constituição norte-americana. Palko, então, foi 
executado em uma cadeira elétrica em 12 de abril de 1938. 

Outro precedente marcante sobre a aplicação da pena de morte é o caso Lousiana Ex 
El. Francis v. Resweber (1947)18, que representa um dos casos mais intrigantes envolvendo o 
tema. Willie Francis era um negro de 16 anos de idade que foi preso pela morte de Andrew 
Thomas. Francis foi então condenado e sentenciado a pena de morte por eletrocussão em cadeira 
elétrica. Ocorre que, por uma falha da cadeira elétrica, o sentenciado sobreviveu à primeira 
tentativa do Estado de eletrocussão. Sendo assim, o condenado argumentou que uma segunda 
tentativa de eletrocussão pelo Estado seria uma punição cruel, que é vedada pela 8ª Emenda à 
Constituição norte-americana.19

Além disso, Francis sustentou que a segunda tentativa representaria uma violação do prin-
cípio do “ne bis in idem”, ou seja, a de que ninguém pode ser condenado mais de uma vez pela 
prática do mesmo crime. Ao enfrentar essa questão, o Excelso Tribunal estabeleceu que a eletro-
cussão frustrada não ocorreu devido a qualquer intenção dolosa por parte do Estado. 

Dessa forma, a Suprema Corte decidiu que o Estado tinha o direito de repetir a eletrocussão 
de Francis e que isso não constituía uma pena cruel. Asseverou-se, ainda, que Francis não estava 
sendo julgado novamente e que, por isso, não se aplicaria o princípio do “ne bis in idem” e assim 
foi permitido que o Estado de Lousiana realizasse outra tentativa de executar Francis. É 
importante destacar, ainda, que a Suprema Corte decidiu que a morte por eletrocussão não era 
uma morte cruel e afastou, dessa maneira, uma série de demandas judiciais em que se ques-
tionava a crueldade da pena de morte executada por meio de cadeira elétrica. 

Sem dúvida, a morte por cadeira elétrica representa uma das modalidades de pena de 
morte mais controversas a serem aplicadas. De um lado, os defensores da eletrocussão alegam 
que a morte ocorre de forma instantânea e indolor. De outro lado os que são contra essa 
modalidade de pena de morte alegam que o procedimento representa uma tortura, pois o 
condenado tem a noção de será eletrocutado e, em muitos casos, literalmente queimado vivo. 

Outra decisão interessante da Suprema Corte Norte-americana é o caso Witherspoon v. 
Illinois (1968)20. Witherspoon foi condenado à pena de morte por um júri do Estado norte-a-
mericano de Illinois. Durante o julgamento de Witherspoon, a promotoria descartou quase a 
metade dos jurados presentes com perguntas acerca da pena de morte. Witherspoon apelou 
de sua condenação à pena de morte com a alegação de que a dispensa de todos os jurados 
que se mostravam contra a pena de morte violava a 6ª Emenda à Constituição norte-ame-
ricana], que trata do júri imparcial, e a 14ª Emenda à Constituição,  que trata do direito ao 
devido processo legal. 

18 LOUSIANA EX EL. FRANCIS v. RESWEBER (1947). Disponível em: http://www.law.cornell.edu/. Acesso 
em: 01/10/2014.
19 8ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos. “Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, 
nor cruel and unusual punishments inflicted”. Disponível em: www.law.cornell.edu/constitution/constitution.over 
view.html. Acesso em: 01/10/2014.
20 WITHERSPOON v. ILLINOIS (1968). Disponível em:http://www.law.cornell.edu/. Acesso em: 01/10/2014.

http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.overview.html
http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.overview.html
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A Suprema Corte norte-americana, ao examinar a questão, decidiu que a sentença de 
condenação de Witherspoon era inconstitucional, uma vez que a dispensa de todos os jurados 
que eram contra a pena de morte criou um desequilíbrio, ao se formar um júri composto 
apenas pelos favoráveis à pena de morte. A Corte também estabeleceu que os jurados que 
simplesmente se opõem à pena de morte não poderiam ser dispensados do Júri apenas por 
esse motivo. 

No que se concerne à aplicação da pena de morte no caso de roubo, a Suprema Corte norte-
-americana julgou o caso Furman v. Georgia21 (1972). William Henry Furman invadiu uma casa 
e matou uma pessoa, ao tentar escapar do local do crime. No julgamento no Estado da Georgia, 
Furman disse que sua arma de fogo disparou acidentalmente. De acordo com a versão da Polícia 
local, ele teria atirado para todos os lados numa tentativa de fuga do local e acabou matando 
intencionalmente a vítima. Furman foi condenado e sentenciado à morte. A questão que chegou 
ao conhecimento da Suprema Corte, era se a condenação à pena de morte em tais casos consti-
tuía uma pena cruel e aviltante que violaria a 8ª e a 14ª Emenda à Constituição norte-americana. 

A Suprema Corte, em uma decisão apertada, por 05 votos a 04, estabeleceu que, em 
tais casos, a condenação à morte representava uma pena cruel e degradante. Alguns Juízes 
chegaram a sustentar a natureza arbitrária e indiscriminada que as condenações à pena de 
morte ocorriam nos Estados Unidos, quase sempre com a condenação à morte de réus negros. 

Outro caso histórico, analisado pela Suprema Corte norte-americana, foi o caso Schick 
v. Reed (197422). O crime praticado por Schick ocorreu em 1954, quando ele ocupa o posto 
de sargento do exército norte-americano. Ele foi julgado perante uma Corte Marcial pela 
morte brutal de uma garota de 08 (oito) anos de idade durante uma missão no Japão.  
Na época dos fatos, ele admitiu o crime, mas alegou insanidade mental. No julgamento, restou 
comprovado que Schick não sofria de transtornos mentais e estava consciente da conduta 
quando praticou o crime. 

A Corte Marcial, então, o condenou a morte em 27/03/1954, visto que a sentença foi 
confirmada pela Corte Militar de Apelações. Posteriormente, o caso foi encaminhado ao Presi-
dente Eisenhower que converteu a pena de morte de Maurice L. Schick em uma pena de prisão 
perpétua, sem a possibilidade de livramento condicional. Schick questionou perante a Suprema 
Corte a validade da condição imposta pelo Presidente. Alegava, em síntese, que ele realizou um 
mau acordo judicial ao aceitar a substituição da pena de morte pela pena de prisão perpétua, 
sem a possibilidade de livramento condicional, uma vez que ao realizar o acordo, a Suprema 
Corte ainda não tinha julgado o caso Furman v. Georgia (1972). Também sustentou que o Presi-
dente da República excedeu seus poderes ao impor uma condição, qual seja, a impossibilidade 
de livramento condicional, que não estava expressamente prevista no Código Penal Militar. 

No caso Schick v. Reed  (1974), a Suprema Corte decidiu pelo não acatamento dos argu-
mentos apresentados de que a comutação da pena de morte em pena de prisão perpétua, sem 
a possibilidade de livramento condicional seria injusta. Concluiu pela legalidade do perdão 
concedido pelo então Presidente da República e que nada impedia que Schick pleiteasse nova-
mente perdão aos futuros Presidentes dos Estados Unidos para tentar reverter a sua situ-
ação. Por fim, a Corte asseverou que os eventos que ocorreram posteriormente à condenação 

21 FURMAN v. GEORGIA (1972). Disponível em:http://www.findlaw.com/casecode/. Acesso em: 01/10/2014.
22 SCHICK v. REED (1974). Disponível em:http://www.findlaw.com/casecode/. Acesso em: 27/05/2009.

http://www.findlaw.com/casecode/
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de Schick, tais como o julgamento do caso Furman v. Georgia (1972), não tinham o condão de 
reverter a sua condenação. 

Outro julgamento da Suprema Corte sobre o tema foi o caso Gregg v. Georgia (1976)23. Gregg foi 
considerado culpado pelo Júri da Georgia pela prática de roubo e homicídio e sentenciado à 
pena de morte. Na apelação, a Corte da Georgia afirmou que a pena de morte era em relação 
ao crime de homicídio e que não era em relação ao crime de roubo. 

O caso chegou à Suprema Corte com a alegação de que a pena de morte representaria 
uma violação à 8ª e 14ª Emenda à Constituição norte-americana. Em síntese, argumentou o 
réu que a aplicação da pena de morte seria inconstitucional, por se tratar de uma pena cruel e 
desumana. A Suprema Corte decidiu pela constitucionalidade da pena de morte nos casos em 
que o réu é condenado por deliberadamente matar alguém e que sua aplicação é legal, se o júri 
levar em consideração a crueldade do crime praticado e a própria natureza do réu. 

Em 1976, houve o julgamento do caso Proffitt v. Florida (1976) pela Suprema Corte. Prof-
fitt foi condenado por homicídio e condenado em 1ª instância a pena de morte por um juiz do 
Estado da Florida. Proffitt recorreu da decisão com o argumento de que a pena de morte seria 
uma punição cruel. Alegou, ainda, a inconstitucionalidade do procedimento estabelecido pelo 
Estado da Florida, que permitia a condenação à pena de morte por um juiz singular, ao invés 
de uma decisão proferida pelo Tribunal do Júri. Ao julgar o caso, a Suprema Corte manteve o 
seu entendimento de que a pena de morte não era uma punição cruel e que não era inconstitu-
cional. Além disso, conclui que o procedimento adotado pela Florida não era inconstitucional, 
uma vez que a decisão do juiz singular era fundamentada e que a sentença apresentava uma 
explicação a respeito dos motivos da aplicação da pena de morte. Além disso, a sentença foi 
submetida ao reexame necessário à Corte local que não encontrou quaisquer indícios de que a 
sentença tenha sido proferida de forma arbitrária. 

Outro caso aparente despretensioso trouxe a discussão sobre a pena de morte nos Estados 
Unidos. Trata-se do caso Jurek v. Texas (1976)24. Depois de sua condenação por um Tribunal do 
Estado do Texas por homicídio, Jurek foi condenado à pena de morte. Jurek recorreu da decisão 
com a alegação de que a pena de morte aplicada seria inconstitucional, por ser uma pena cruel 
e aviltante, e ainda questionou o procedimento criminal adotado pelo Estado do Texas, com 
as alegações de que a decisão aplicada seria arbitrária. A Suprema Corte manteve seu entendi-
mento de que a condenação à pena de morte não seria, por si só, uma pena cruel vedada pela 
Constituição norte-americana. Além disso, o procedimento adotado pelo Estado do Texas não 
era inconstitucional. A sentença penal que somente considerasse as circunstâncias agravantes 
e desconsiderasse as circunstâncias atenuantes seria inconstitucional, mas a hipótese não foi 
observada no caso analisado. 

Outro precedente interessante sobre a pena de morte foi o caso Woodson v. North Caro-
lina (1976)25. O Estado de North Carolina estabeleceu uma Lei que tornava a pena de morte 
obrigatória para todos os condenados por homicídio doloso. James Woodson foi condenado por 
esse crime e condenado automaticamente à pena de morte. Woodson recorreu da decisão com 
a alegação de que a Lei estadual era inconstitucional. A Corte estadual manteve a condenação 
e o caso chegou ao conhecimento da Suprema Corte dos Estados Unidos, com a alegação de 

23 GREGG v. GEORGIA (1976). Disponível em:http://www.findlaw.com/casecode/. Acesso em: 01/10/2014.
24 JUREK v. TEXAS (1976). Disponível em:http://www.law.cornell.edu/ Acesso em: 01/10/2014.
25 WOODSON v. NORTH CAROLINA (1976). Disponível em:http://www.findlaw.com/casecode/. Acesso em: 
01/10/2014.

http://www.findlaw.com/casecode/
http://www.law.cornell.edu/
http://www.findlaw.com/casecode/
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violação a 8ª e 14ª Emenda à Constituição norte-americana. O Excelso Tribunal, em uma 
decisão de 05 votos a 04, estabeleceu que a Lei de North Carolina era inconstitucional. A Corte 
entendeu que a Lei não estabelecia qualquer parâmetro para guiar os jurados na aplicação da 
pena de morte. Além disso, a Lei não levava em consideração o caráter e a vida pregressa dos 
réus antes de aplicar a pena de morte. A Corte entendeu que a Lei violava a 8ª Emenda à Cons-
tituição, que consagrava o respeito à condição humana digna. 

Em 1974, Erlich Coker26 escapou da prisão. Ele invadiu uma casa na Georgia, estuprou a 
dona da casa e roubou o carro da família. A mulher foi libertada pouco tempo depois, sem 
maiores ferimentos. A Corte do Estado da Georgia sentenciou Coker à pena de morte pela 
acusação de estupro. O caso Coker v. Georgia (1977) foi analisado pela Suprema Corte norte-
-americana que, por 07 votos a 02, estabeleceu que a pena de morte para o crime de estupro 
era uma punição desproporcional e que violava a Constituição norte-americana. 

Já no caso Lockett v. Ohio  (1978), uma Lei estadual determinava que os indivíduos que 
fossem considerados culpados por homicídio qualificado seriam condenados à morte. A pena 
de morte não seria aplicada apenas se a vítima tivesse provocado a ofensa ou se o crime 
tivesse sido causado por deficiência mental do condenado. Sandra Lockett, por ter participado 
de um roubo seguido de morte numa loja de penhor, foi sentenciada à morte. O caso Lockett 
v. Ohio (1978) chegou à consideração da Suprema Corte norte-americana que entendeu que a 8ª 
e 14ª Emenda à Constituição norte-americana estabeleciam que, para a imposição da pena 
de morte, era necessário que os juízes e os Tribunais considerassem todas as circunstâncias 
agravantes e atenuantes, além de se avaliar os antecedentes sociais do indivíduo e a existência 
de quaisquer fatores que pudessem servir de parâmetro para uma pena menor que a pena de 
morte. A Suprema Corte entendeu que a Lei estadual de Ohio não permitia a individualização 
da pena dos indivíduos e declarou a sua inconstitucionalidade. 

No caso Eddings v. Oklahoma (1982)27, Eddings tinha 16 anos quando foi condenado à pena 
de morte pela Corte Estadual de Oklahoma devido ao homicídio qualificado de um policial.  
Eddings, apesar de sua idade, foi julgado como um adulto. Em sua defesa, Eddings alegou que 
vivia num ambiente familiar conturbado, que sofria agressões de seus pais, além de sofrer 
distúrbios emocionais.

A Corte local considerou como circunstância atenuante apenas a idade do condenado e 
desconsiderou as demais alegações da defesa. Quando o caso chegou ao conhecimento da 
Suprema Corte, ela firmou o posicionamento, por 05 votos a 04, a favor de Eddings. O Excelso 
Tribunal estabeleceu que a 8ª e a 14ª Emenda à Constituição norte-americana exigiam que o juiz 
analisasse todos os aspectos do caráter do réu e quaisquer circunstâncias que pudessem evitar 
a condenação do réu à pena de morte, conforme o caso Lockett v. Ohio (1978). Além disso, a 
Corte asseverou que se é certo que as Leis estaduais não poderiam desconsiderar os fatores 
atenuantes da conduta do réu, a mesma regra se aplica aos julgadores quando da elaboração 
da sentença. Sendo assim, as Cortes estaduais poderiam estabelecer o peso das circunstâncias 
atenuantes, mas não poderiam, em nenhuma hipótese, desconsiderá-las por completo. 

Já no caso Enmund v. Florida  (1982)28, Enmund  foi condenado à pena de morte por 
homicídio qualificado e roubo a um casal de idoso. A Corte Estadual da Florida manteve a 

26 COKER v. GEORGIA (1977). Disponível em:http://www.law.cornell.edu/. Acesso em: 02/10/2014.
27 EDDINGS v. OKLAHOMA (1982). Disponível em:http://www.findlaw.com/casecode/. Acesso em: 
02/10/2014.
28 ENMUND v. FLORIDA (1982). Disponível em:http://www.law.cornell.edu/. Acesso em: 02/10/2014.

http://www.law.cornell.edu/
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sentença, embora a participação de Enmund nos crimes tenha consistido apenas em aguardar 
seus comparsas no carro. Tal fato foi considerado irrelevante pelo Tribunal, que também não 
levou em consideração o fato de Enmund ter, ou não, a consciência de que seus comparsas 
estavam com a intenção de matar as vítimas. 

O caso chegou ao conhecimento da Suprema Corte que estabeleceu que a imposição da 
pena de morte para Enmund era incabível e sem fundamento, tendo em vista o disposto na 8ª 
e na 14ª Emenda à Constituição norte-americana. A Corte ponderou que poucos estados ainda 
aplicavam a pena de morte para todos os autores do crime de roubo seguido de morte, inde-
pendente de se considerar a culpabilidade de cada um dos participantes no crime. Além disso, 
apesar do crime de roubo merecer uma punição severa, ele não representa, por si só, uma 
afronta que só possa ser punida com a pena de morte, conforme estabelecido no caso Gregg v. 
Georgia (1976). Por fim, a Corte estabeleceu que a conduta de Enmund não poderia ser apenada 
da mesma forma do que a conduta dos criminosos que executaram as mortes. 

Outro precedente que merece ser mencionado é o caso Lockhart v. McCree (1986)29. No julga-
mento de Ardia McCree, o juiz decidiu retirar os jurados que afirmaram que em nenhuma 
circunstância seriam capazes de impor a pena de morte. A Corte de apelações decidiu 
que a conduta do juiz violava a 6ª e 14ª Emenda à constituição norte-americana. Sendo 
assim, Lockhart, Diretor do Departamento Penitenciário de Arkansas,  recorreu dessa decisão 
para a Suprema Corte. A grande questão discutida nesse julgamento da Suprema Corte era 
se a Constituição proibia, ou não, a rejeição dos jurados que se opunham a pena de morte.  
A Suprema Corte decidiu, por 06 votos a 03, a favor de Lockhart, no sentido de que a exclusão 
dos jurados não violava a 6ª e a 14ª Emenda à Constituição Norte-americana, com o argu-
mento de que a escolha dos jurados é realizada por meio de um sorteio e que os jurados devem 
ser imparciais. Além disso, considerou que, no caso examinado, o direito do réu a um julga-
mento justo foi assegurado. 

Em 1992, no caso Dawson v. Delaware30, Dawson foi condenado pelo júri, por homicídio 
qualificado, à pena de morte. A Promotoria do caso apresentou uma prova de que Dawson tinha 
tatuado em sua mão a expressão “Aryan Brotherhood” ou “Irmandade Ariana”. O júri consi-
derou essa circunstância como agravante e desconsiderou as atenuantes de que Dawson era 
um preso com bom comportamento na prisão e que tinha um bom convívio com seus fami-
liares. A Suprema Corte dos Estados Unidos enfrentou o caso e estabeleceu que os direitos 
de Dawson foram violados com a menção pela Promotoria de que ele fazia parte da “Irmandade 
Ariana”, uma vez que tal fato não tinha nenhuma relação com os crimes julgados. Além disso, 
a Corte entendeu que o fato de Dawson acreditar e fazer parte da “Irmandade Ariana”  não 
poderia ser visto como uma agravante, por si só, pois o direito de se associar e de ter uma 
crença era garantido pela 1ª Emenda à Constituição norte-americana.  Ademais, a vítima do 
crime cometido por Dawson era da cor branca, o que afastou qualquer possibilidade do crime ter 
sido praticado por racismo. 

Por fim, no caso Atkins v. Virginia (2002)31, discutia-se a possibilidade de uma pessoa com 
deficiência mental ser condenada à morte. Daryl Renard Atkins foi condenado à pena de morte 
por roubo, homicídio e sequestro. A defesa apresentou como testemunha um psiquiatra 

29 LOCKHART v. McCREE (1986). Disponível em:http://www.law.cornell.edu/. Acesso em: 02/10/2014.
30 DAWSON v. DELAWARE (1992). Disponível em http://www.law.cornell.edu/. Acesso em: 02/10/2014.
31 ATKINS v. VIRGINIA (2002). Disponível em http://www.findlaw.com/casecode/. Acesso em 02/10/2014.

http://www.law.cornell.edu/
http://www.law.cornell.edu/
http://www.findlaw.com/casecode/
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que atestou que Atkins  era deficiente mental. Quando o caso chegou ao conhecimento da 
Suprema Corte dos Estados Unidos, a Corte estabeleceu por 06 votos a 03, que a execução de 
deficientes mentais era uma punição cruel e incomum proibida pela 8ª Emenda à Constituição 
norte-americana. A Corte ainda asseverou que um dos objetivos da pena de morte é a dimi-
nuição da prática de crimes hediondos e que tal efeito pedagógico da condenação não existiria 
em relação aos criminosos que apresentam doenças mentais. 

  Por todo o exposto, percebe-se que a Suprema Corte norte-americana tem se mostrado 
contrária a aplicação da pena de morte para o crime de estupro. Já no que se refere ao crime 
de latrocínio e homicídio, a Corte tem determinado que se analise a conduta de todos os parti-
cipantes do crime de acordo com a sua culpabilidade, de forma que somente seja condenado a 
pena capital quem for o autor do crime e não o mero partícipe. 

CONCLUSÃO

O presente trabalho, abordou uma temática que envolve discussão que transita no meio 
social por vários séculos, conforme até demonstrado no próprio título, contudo, buscou-se 
uma análise também contemporânea sobre o assunto.

Desde os marcos teóricos delimitados, pode-se perceber que a vida ficava em segundo 
plano, quando se tratava de pena, pois essa tinha o condão além de punir, de servir de exemplo, 
e esse, somente seria possível com a exposição do corpo, com a morte.

O conceito de vida se fez presente de forma que possa ser percebido seu valor além das 
questões jurídicas e sociais. Com isso, foi abordado a temática dos direitos humanos, pois é 
um ponto de extrema importância para dividir a visão sobre a vida de uma forma geral.

Contudo, fez-se mister, analisar a Convenção Americana de Direitos Humanos que traba-
lhou de forma incisiva a abolição da pena de morte, como sendo, uma solução para dirimir a 
violação dos direitos humanos, existentes com a sua utilização.

Ao tratar da pena de morte propriamente dita, percebe-se que os argumentos levantados para 
sua sustentação, são frágeis, sobretudo, por ferir os direitos humanos, o que ao longo dos séculos 
ficou provado, não ser exemplo de garantir a sociedade, êxito para se evitar violência.

Como por exemplo, a ideia de que a pena de morte é mais econômica aos cofres públicos, 
cai por terra quando as pesquisas colacionadas no corpo do trabalho, demonstram que o 
prisioneiro não condenado a morte, tem um custo muito menor por ano.

Ou seja, não há que se falar em argumento plausível para sustentar a tese de que a pena 
de morte é eficaz, trazendo benefícios à sociedade, evitando por exemplo novos crimes. Não, o 
que se vê, é uma evidente defasagem na legislação que permite esse ato por parte do Estado.

Também, os casos trazidos, de alguma forma contribuem para analisar, no caso concreto 
como pensa a Corte Americana desde o início do século passado acerca da pena de morte.

Sem esgotar ao tema, chega-se a conclusão que a vida deve ser exaltada sobre qualquer 
aspecto, e ela deve ser preservada impreterivelmente, sem que outrem tenha oportunidade 
de tirá-la, pois o alicerce do ser humano, por meio de ordem jurídica está na conquista dos 
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direitos humanos que foram mostrados ao mundo não como exemplo, mas como solução 
eficaz no combate as violações de todo gênero. 

REFERÊNCIAS

ATKINS v. VIRGINIA (2002). Disponível em: http://www.findlaw.com/ casecode/. Acesso em: 
02/10/2014.

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução Torrieri Guimarães. 2. Ed. São Paulo. 
Martin Claret, 2000. 

BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Traduzido por Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro, 
Campos, 1992.

BRAGA, Juliana. Governo financiará quarenta e um estudos de células-tronco. O Globo. Rio de 
Janeiro, 1º Set. 2005. Ciência e Vida.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª edição. 
Coimbra [Portugal]: Livraria Almedina, 2000.

CHAVES, Antônio. Direito à vida e ao próprio corpo (intersexualidade, transexualidade, transplantes). 
2ª ed. revista e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994.

COKER v. GEORGIA (1977). Disponível em:http://www.law.cornell.edu/. Acesso em: 
02/10/2014.

DAWSON v. DELAWARE (1992). Disponível em:http://www.law.cornell.edu/. Acesso em: 
02/10/2014.

Edición española a cargo de: EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI) Valderribas, 
13. 28007 Madrid España. Disponível em: http://www.edai.org. Acessado em: 01/10/2014.

EDDINGS v. OKLAHOMA (1982). Disponível em:http://www.findlaw.com/casecode/. Acesso 
em: 02/10/2014.

ENMUND v. FLORIDA (1982). Disponível em:http://www.law.cornell.edu/. Acesso em: 
02/10/2014.

FERRAJOLI. Luigi. Diritti Fondamentali. – Um dibattito teórico, a cura di Ermanno Vitale, Roma. 
2002.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1988.

FOCAULT, Michel Foucault. Vigiar e Punir. 41ª Ed. Tradução de Raquel Ramalhete. Rio de 
Janeiro. 2013

FURMAN v. GEORGIA (1972). Disponível em:http://www.findlaw.com/casecode/. Acesso em: 
01/10/2014.

GREGG v. GEORGIA (1976). Disponível em:http://www.findlaw.com/casecode/. Acesso em: 
01/10/2014.

JUREK v. TEXAS (1976). Disponível em:http://www.law.cornell.edu/ Acesso em: 01/10/2014.



21

LOCKHART v. McCREE (1986). Disponível em:http://www.law.cornell.edu/. Acesso em: 
02/10/2014.

NEIVA, Paula. Células que salvem vidas. Veja, São Paulo, ano 38, ed. 1932, nº 47.

PIOVESAN. Flávia. DIREITOS HUMANOS e Justiça Internacional. Ed. Saraiva. São Paulo. 2013.

VIEIRA, Vanessa. È preciso salvar vidas. VEJA, ano 41, nº 9. Março 2008.

VILLAGRAN Morales et al versus Guatemala (The Setrret Children Case), Inter-American 
Court, 19 November 1999, Ser. C, n. 63.

SCHICK v. REED (1974). Disponível em:http://www.findlaw.com/casecode/. Acesso em: 
27/05/2009.

WITHERSPOON v. ILLINOIS (1968). Disponível em:http://www.law.cornell.edu/ Acesso em: 
01/10/2014.

WOODSON v. NORTH CAROLINA (1976). Disponível em:http://www.findlaw.com/casecode/. 
Acesso em: 01/10/2014.



22

DO DIREITO MILITAR AO DIREITO DAS FORÇAS ARMADAS E DAS 
FORÇAS ARMADAS AUXILIARES: proposta para uma leitura conciliadora 

do direito castrense com os direitos humanos

FROM MILITARY LAW TO THE ARMY AND THE AUXILIARY 
ARMY FORCE: An conciliated lecture propose to the military rights  

and the human rights.

THIAGO TIFALDI32

RESUMO: A proposta que se pretende submeter ao debate e 
à discussão busca desmistificar um veto implícito aos estudos 
militares, abandonando-se leitura eminentemente dogmática do 
chamado Direito Militar, para uma leitura conciliadora com a 
zetética, metodologia que incentiva a busca de novos conheci-
mentos, para se alcançar um Direito das Forças Armadas e das 
Forças Armadas Auxiliares, de efetivos defensores do Estado e 
das Instituições Democráticas.  O intuito não é o de se rees-
crever a Constituição Federal, alterando tudo o que nela estiver 
escrito relativo ao militar: é proposta de leitura redemocrati-
zante, que busca retirar do vocábulo “militar” carga pejorativa 
que a História lhe conferiu sem se desconsiderar, nesse mesmo 
contexto histórico, a relevância das Forças Armadas e das 
Forças Armadas auxiliares em sua atuação política. Já se sabe, de 
antemão, ser de difícil meditação, pelo simples fato de ter o cons-
tituinte de 1988 cuidado, inicialmente, e em mesmo Título V, 
das situações de emergência a que a república brasileira poderá 
excepcionalmente ver-se, Estado de Defesa e Estado de Sítio, 
para, somente a seguir, dispor sobre forças armadas e segurança 
pública, instituições que se preferiu nominar de Forças Armadas 
e Forças Armadas Auxiliares. Porém, é relevante, se se consi-
derar estarem as Forças Armadas e Forças Armadas Auxiliares 
dispostas “ao lado do Poder Judiciário, do Ministério Público, da 
Advocacia (...) [e] representam a garantia, nos Estados Democrá-
ticos de Direito, do império da lei.” (Martins; XX; 2011).   
Razão pela qual a proposta de superação reside, inicialmente, na 
compreensão do militar, sua origem e evolução, para, a seguir, 
contextualizá-lo numa leitura esquematizada das constituições 
brasileiras – em virtude apenas da amplitude temática que o 
assunto suscita – de maneira a evidenciar as relações entre 
civis e militares ao longo da História do Brasil, exemplificado na 

32 Mestrando da PUC/SP
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posterior análise de caso comparando-se dois momentos histó-
ricos que, à primeira leitura, parecem ser bem distintos.

PALAVRAS-CHAVE: estudos militares; direito; ensino jurídico; 
ciências sociais, ciência política; direito militar; forças armadas; 
segurança pública; polícia militar; direito das forças armadas e 
das forças armadas auxiliares, direito humanos.

ABSTRACT: The proposal is intended to submit for debate and 
discussion seeks to demystify an implicit veto military studies, 
abandoning himself eminently dogmatic reading of the Military 
Law called for a conciliatory reading with a methodology that 
encourages the pursuit of new knowledge, to achieve a Law 
of the Armed Forces and Auxiliary Forces, effective advocates 
for Democratic Institutions and State.  The purpose is not to 
rewrite the Constitution, changing everything that is written 
in it concerning the military, is proposed a reading that seeks 
to remove the “military” pejorative term that history gave him 
without disregarding, in the same historical context, the 
relevance of the Armed Forces and Armed Forces ancillary 
political activity. Already known, beforehand, be difficult 
to meditation, the simple fact of the 1988 Constituent care 
initially, and that Title V of emergencies that the Brazilian 
republic may exceptionally be seen, State and Defense State 
of Siege, for, then only, provide for public security and armed 
forces, institutions that chose to nominate armed and Auxiliary 
forces armed forces. However, it is relevant to consider whether 
they are willing to “hand the Judiciary and the Armed Forces 
Auxiliary Armed Forces, the Public Ministry, the Law (...) [and] 
represent a guarantee in Democratic States of law, the rule the 
law “(Martins; XX; 2011). Why the proposal to overcome lies 
initially in the understanding of the military, their origin and 
evolution, for, then, to contextualize it in a schematic reading of 
Brazilian constitutions - because only the thematic breadth that 
it raises - in order to emphasize relationships between civilian 
and military throughout the history of Brazil, exemplified in the 
subsequent case analysis comparing two historical moments 
that at first reading, seem to be quite distinct. 

KEY-WORDS: military studies; law; legal education; social 
sciences, political science; military law; the armed forces; public 
safety; military police; armed forces and the human rights.

SUMÁRIO: Introdução. 1 – Delimitação do tema: proposta para 
uma leitura conciliadora do Direito Castrense com os Direitos 
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Humanos 2 – O militar: origem e evolução 3 – O Militar no contexto 
das constituições brasileiras 4 – O case method e os direitos funda-
mentais  Considerações finais. Jurisprudência. Referências

INTRODUÇÃO

É de Carvalho (2006; 140) a tese do veto aos estudos militares, seja na comunidade acadê-
mica brasileira, seja na comunidade acadêmica latino-americana, que são poucos os 

pesquisadores a se dedicarem ao tema, e os que o fazem “quase têm que se desculpar por o fazer”, 
e que “o tema não tem legitimidade acadêmica, ou teórica, e é considerado suspeito do ponto 
de vista político.”

Do ponto de vista jurídico, ou melhor dizendo, do ensino jurídico no país, não é raro o 
bacharel formar-se sem sequer ter noções do que seja direito militar. Por vezes, seus estudos 
sequer perpassam pela competência constitucional da Justiça Militar, e desde a Era Vargas ela faça 
parte do Poder Judiciário, conteúdo relativo ao direito constitucional, disciplina constante do eixo 
de formação profissional33; ou ainda, que seja apresentado ao graduando direito penal militar e 
direito processual penal militar, integrando-os com a legislação penal e processual penal comum; 
ou ainda, com a prática processual administrativo disciplinar, pela simples, mas não tão óbvia 
razão, de ser o integrante das forças armadas e das forças armadas auxiliares servidor público.

Não obstante ter sido a primeira Justiça instalada no Brasil, haja vista o alvará datado de 
1.º de abril de 1808, que criou o Conselho Supremo Militar e de Justiça, os estudos militares 
carecem ainda do reconhecimento de seu papel na sociedade. O desconhecimento, a desinfor-
mação ajudam a explicar preconceitos e hostilidades, ínsitas a um veto aos estudos militares, 
tese que se proporá a verificar sob dois pontos de vista, o do direito brasileiro; e sob o enfoque 
das ciências sociais.

Sob o enfoque do ensino jurídico, nem se diga quanto aos conteúdos essenciais de teoria de 
estado e ciência política, constantes do eixo de formação fundamental. Prescreve-se, por vezes, 
parca leitura e compreensão dos clássicos da ciência e da filosofia política. Fossem efetivamente 

33 De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior, do 
Ministério da Educação, CNE/CES n.º 9, de 29 de setembro de 2004, artigo 5.º:
O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto Pedagógico e em sua Organização Curri-
cular, conteúdos e atividades que atendam aos seguintes eixos interligados de formação:
I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o estudante no campo, estabelecendo as relações do 
Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre 
Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia.
II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas 
as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextuali-
zados segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais 
do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto peda-
gógico, conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, 
Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual; e
III - Eixo de Formação Prática, objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos 
demais Eixos, especialmente nas atividades relacionadas com o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de 
Curso e Atividades Complementares.
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lecionados, esses conteúdos confeririam ao estudante profícuo estabelecimento de relações para 
melhor reflexão e compreensão do que seja o Estado Democrático de Direito.

Para o ensino jurídico no Brasil, portanto, em que pese a diretriz curricular possibilitar 
a inclusão de estudos militares, a ausência de conteúdos em nível de graduação resolve-se 
somente mais à frente, pela reserva de mercado, seja ela editorial, com a oferta de literatura 
jurídica específica para aperfeiçoamento autodidata; seja ela de ensino, com a oferta de pales-
tras, minicursos, ou de cursos de longa duração, mas normalmente em nível de pós-graduação 
lato sensu, o que certamente demandará investimento.

Ao especular sobre as razões do veto aos estudos militares, sob o enfoque das ciências 
sociais, e, mais especificamente, da ciência política, Carvalho (2006; 140-141) reputa haver, 
até pouco tempo, dificuldade de entendimento, seja pelos esquemas de interpretação ao centro 
ou à esquerda, seja em se atribuir aos militares o papel de ator político com certo grau de inde-
pendência. Ou o intervencionismo militar era a expressão do expansionismo do capitalismo, 
ou eram os militares instrumentos das classes dominantes.

Não se sabia como enquadrar os militares dentro dos esquemas tradicionais 

da ciência política. Eles não cabiam nos conceitos de partido, de grupo de 

pressão, de grupo social, de classe social, de simples estrato burocrático.  

No caso brasileiro, os poucos gatos-pingados dentro da universidade que, 

após 1964, se aventuraram ao estudo dos militares tiveram, para dar conta 

do fenômeno, de recorrer a categorias sociológicas, particularmente ao 

conceito de organizações complexas.34

Para se rejeitar, na comunidade acadêmica brasileira, os estudos militares, também segundo 
este entendimento, ou ainda há identificação dos militares com a ditadura, ou “preocupar-se 
com temas militares era, e em grande parte ainda é, algo politicamente suspeito, indício 
de simpatias direitistas”, ou ainda, “a rejeição política aos estudos castrenses é reforçada, em 
países onde os militares se envolveram mais profundamente na repressão e na tortura, por 
rejeição psicológica e moral”.

Há também o argumento que os cientistas sociais que se dedicaram aos estudos militares 
com mais afinco, e segundo esse entendimento, ou foram pessoalmente vítimas da repressão, 
ou conheceram ou tiveram parentes e/ou amigos que o foram. Fizeram, e ainda fazem, em 
grande medida, frente à resistência intelectual, lutando exatamente no âmbito acadêmico, se 
valendo de suas biografias e/ou das de seus familiares e amigos mais próximos, às vezes até de 
maneira arriscada, para despertarem o interesse e a pesquisa.

1. DELIMITAÇÃO DO TEMA: PROPOSTA PARA UMA LEITURA CONCILIADORA DO 
DIREITO CASTRENSE COM OS DIREITOS HUMANOS

A proposta que se pretende submeter ao debate e à discussão busca desmistificar esse 
veto implícito aos estudos militares, abandonando-se leitura eminentemente dogmática do 

34 CARVALHO, José Murilo de. Forças armadas e política no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
2006. ISBN 85-7110-856-0. p.  141.
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chamado Direito Militar, para uma leitura conciliadora com a zetética, metodologia que incen-
tiva a busca de novos conhecimentos, para se alcançar um Direito das Forças Armadas e das 
Forças Armadas Auxiliares, de efetivos defensores do Estado e das Instituições Democráticas. 

Advirta-se que o intuito não é o de se reescrever a Constituição Federal, alterando tudo o 
que nela estiver escrito relativo ao militar: é proposta de leitura redemocratizante, que busca 
retirar do vocábulo “militar” carga pejorativa que a História lhe conferiu sem se desconsiderar, 
nesse mesmo contexto histórico, a relevância das Forças Armadas e das Forças Armadas auxi-
liares em sua atuação política.

Já se sabe, de antemão, ser de difícil meditação, pelo simples fato de ter o constituinte 
de 1988 cuidado, inicialmente, e em mesmo Título V, das situações de emergência a que a 
república brasileira poderá excepcionalmente ver-se, Estado de Defesa e Estado de Sítio, para, 
somente a seguir, dispor sobre forças armadas e segurança pública, instituições que se preferiu 
nominar de Forças Armadas e Forças Armadas Auxiliares. Porém, é relevante, se se considerar 
estarem as Forças Armadas e Forças Armadas Auxiliares dispostas “ao lado do Poder Judici-
ário, do Ministério Público, da Advocacia (...) [e] representam a garantia, nos Estados Demo-
cráticos de Direito, do império da lei.” (Martins; XX; 2011). 

Razão pela qual a proposta de superação reside, inicialmente, na compreensão do militar, 
sua origem e evolução, para, a seguir, contextualizá-lo numa leitura esquematizada das cons-
tituições brasileiras – em virtude apenas da amplitude temática que o assunto suscita – de 
maneira a evidenciar as relações entre civis e militares ao longo da História do Brasil, exempli-
ficado na posterior análise de caso comparando-se dois momentos históricos que, à primeira 
leitura, parecem ser bem distintos.

2. O MILITAR: ORIGEM E EVOLUÇÃO.

O vocábulo militaris, de miles, milites, soldado, relaciona-se ao exército, às milícias, a quem 
faz carreira nas Forças Armadas e Forças Armadas Auxiliares. Instituição que remonta apro-
ximadamente quatro mil anos antes de Cristo.

As primeiras forças militares organizadas que se tem notícia vem dos sumé-

rios. Esses em suas Cidades-Estados: Ur, Kiskh, Lagash, Suruppack, Larsa e 

Umma. Há registro então da existência da infantaria e da falange. No caso, 

o comandante seguido imediatamente de uma massa de soldados – compri-

midos ombro com ombro, avançando por trás de uma barreira cerrada de 

escudos rectangulares reforçados por discos de bronze, apresentando uma 

barragem de pontas de lança que irrompem de várias filas atrás. 

(...)

Com os Assírios vem uma força baseada em múltiplos de dez. Uma postu- 

ra de arqueiros, que além de alcançarem com suas armas uma distância 

ainda não sentida, se posicionavam de forma diversa, atrás dos lanceiros e 

escudeiros, e eram ainda, protegidos por armaduras de metal. Porém, mais 
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relevante, tendo em vista as implicações que tal geraram no futuro, foi o 

uso dos cavalos.35 (grifos acrescidos)

Na Idade Antiga, há o registro das civilizações greco-romanas, com ênfase em Esparta, 
polis grega de sistema político fundamentado em rigorosa disciplina militar:

Nenhuma outra cidade grega chegou a adquirir tanto poder militar e pres-

tígio quanto Esparta e nenhuma outra se tornou tantas vêzes [sic] uma fôrça 

[sic] de destruição e um obstáculo ao progresso cultural. Assim, o sistema 

político que Esparta ideou fêz [sic] da palavra esparta um sinônimo de rigo-

rosa arregimentação militar.

A razão pela qual os espartanos desenvolveram seu sistema peculiar foi a de 

que eram uma pequena minoria que vivia entre povos conquistados. (...) a 

fim de se protegerem contra outra surpresa [sic] semelhante, os espartanos 

reorganizaram sua sociedade, fazendo dela um Estado militar. Considera-

ram-no inevitável para poderem sobreviver. Isso, porém, significava tonar-se 

Esparta um acampamento armado e os espartanos tiveram de dar adeus 

a qualquer desenvolvimento futuro das artes da paz que produzem uma 

cultura rica.

(...)

A organização política dêsse [sic] Estado militar exemplifica o conservado-

rismo dos espartanos, pois Esparta nunca se desenvolveu muito além da 

etapa da sociedade homérica.36

Então o mundo vê surgir duas personalidades que novamente alteram o equi-

líbrio, Felipe II e Alexandre. Com eles o Império Macedônico. Se é certo 

que produziram o seu império sobre uma atmosfera de terror (Alexandre, 

seguindo os passos do pai, antes mesmo de completar vinte e cinco anos já 

havia mandado passar a espada a aproximadamente vinte mil mercenários 

gregos, sem antes lembrar que vendeu todas as mulheres e crianças de Tebas 

e Tiro, como escravas). Discípulo de Aristóteles, restaurador da democracia 

na Grécia, era também audaz sob o prisma político, ao ponto de permitir 

que as faixas populacionais da nobreza sob o seu poder participassem em 

parte do seu governo. Não abria mão do pragmatismo da tirania e execuções 

com o fim de intimidar qualquer manifestação mais arisca. Conseguiu reunir 

um grande exército, extremamente heterogêneo, mas coeso ao seu poder. 

Possuiu uma maravilhosa cavalaria (composta por nobres), onde se foi dado 

diversas funções tácticas diversas do que até então se aplicava, criando uma 

cavalaria pesada e outra ligeira, com o fito de atuarem de formas diferentes. 

Com a morte de Alexandre, divide-se o Império em três Estados: Grécia Anti-

gónida, a Síria Selêucida e o Egipto Ptolomaico, este último passa a utilizar 

a cavalaria para combates com outras cavalarias. Tempos depois, ressurge a 

35 Disponível em < http://www.jusmilitaris.com.br/uploads/docs/mestrado.historia_do_direito_ii.pdf>, último 
acesso em 09.07.13, às 16:27
36 SAVELLE, Max. História da civilização mundial. Belo Horizonte: Itatiaia, 1968. p. 158.
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Macedônia sob as mãos de Felipe V, que obtém o peloponeso e adentra rumo 

a Grécia, entretanto, encontra em seu caminho um povo pouco conhecido, 

que saíra em socorro dos atenienses, os Romanos (...)

Roma iniciou o seu desenvolvimento militar praticamente igual aos outros 

exércitos estrangeiros, com uma cavalaria aristocrática. Com o contato da 

cultura helênica, esta foi pouco a pouco sendo abandonada, em substituição 

a falange. Por volta de 400 A.C. principiou-se ao que se pode chamar de um 

exército profissional. Nesta oportunidade, iniciou-se o pagamento regular 

dos soldados. Gerou como conseqüência, uma abertura do sistema político a 

uma maior participação plebéia, participação esta que se traduziu em maior 

número de homens ao serviço militar. Ao tempo de Mário, o recrutamento 

foi aberto a voluntários sem terra. Soube se aproveitar em diversas ocasiões 

de aliados, concedendo parte da cidadania aqueles que conquistavam, o 

que contribuía para mais cidadãos romanos em suas legiões. “Pensando-se 

romanos, lutavam como Romanos”. Com Augusto o “recrutamento era 

cuidadoso e em regra altamente selectivo, requerendo um certificado de 

plena cidadania romana e um exame médico” (...) ”A paga era boa, o trata-

mento médico e os padrões de alojamento e higiene de um nível que não foi 

excedido até o século XIX”. 37 (grifos originais e acrescidos)

Na Idade Média, período conhecido por contemplar relações sociais horizontais, advin- 
das com o feudalismo, essas se aperfeiçoavam em complexa hierarquia estamental, exemplifi-
cadas no cerimonial da homenagem, ritual que acompanhava a concessão da propriedade – o 
feudo – entre a nobreza, suseranos – os nobres cedentes de terras -, e vassalos – os nobres 
que as recebiam. Decorre dessa tradição que os senhores portadores de títulos, os duques, 
condes, barões e cavaleiros, juravam fidelidade ao rei – suserano dos suseranos – emprestando 
a ele seus exércitos e suas armas, também explicado pela alcunha dada aos nobres cavaleiros, 
dotados de pesadas armaduras, os homens de armas, ou gens d’armes, do francês antigo. 

Gens d’armes, cuja contração - gendarmerie - passou a nominar a polícia na França 
pós-Revolução de 1789, que substituíra o marechalato – Maréchaussé -, atrelado ao absolu-
tismo monárquico, Antigo Regime, marca da passagem da Idade Moderna à Contemporânea. 
Configuração que, posteriormente, e graças às circunstâncias históricas, veio a influenciar 
a instituição militar portuguesa, repercutindo no Brasil, por conta da colonização, e, prin-
cipalmente, pela inserção da América Latina no contexto das Guerras Napoleônicas, o que 
obrigou a Corte portuguesa a se transferir para o Brasil, em 1808, adotando, assim, modelo 
de justiça militar português no Brasil. 

Credita-se ao Conde de Lippe. Friedrich Wilhelm Ernst Zu Schaumburg-Lippe, ou Guilherme 
Schaumbourg Lippe, ou ainda Frederico Guilherme Ernesto, tais influências na instituciona-
lização militar portuguesa e brasileira 

Marechal General do Exército Português. Nasceu em 24 de Janeiro de 1724 

na cidade de Londres, Inglaterra. Estudou em Leyde na Holanda e em 

37 Disponível em < http://www.jusmilitaris.com.br/uploads/docs/mestrado.historia_do_direito_ii.pdf>, último 
acesso em 09.07.13, às 16:36.
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Montepellier em França. Alistou-se na Marinha inglesa em 1744. Tomou 

parte nas campanhas contra os Turcos em 1745, tendo que deixar àquela 

arma por circunstâncias de saúde. Apesar de ter se afastado da vida militar, 

mais tarde, retornou as atividades da caserna, agora sob o comando do 

General Austríaco Schulembourg. Com vinte e quatro anos foi novamente 

chamado, agora pelo Exército inglês. Em 1757, une-se ao Exército hanove-

riano. Com o sucesso das vitórias, foi nomeado Grão-Mestre da artilharia, 

pelo Governo inglês.

Em 1762, Marquês de Pombal, pressentindo e conflagração de lutas armadas 

envolvendo Portugal contra a Espanha e França, pede auxílio ao Governo britâ-

nico, que por sua vez indica como militar capaz para o pleito que se aproximava, 

Guilherme S. Lippe. Já em 3 de julho daquele ano, afirma-se em Decreto a sua 

nomeação como Marechal General dos Exércitos, encarregando-o “do governo 

das armas de todas as tropas de infantaria, cavalaria, dragões e artilharia, além 

de diretor geral de todas elas.”

(...)

Com a assinatura da paz, produzida na cidade de Fontainebleau, circuns-

crevendo a França, Inglaterra, Espanha e Portugal, dedicou-se então Conde 

de Lippe a auxiliar Marquês de Pombal na reorganização do Exército 

português. Alterou o sistema de recrutamento, as táticas, os uniformes. 

Escreveu por essa época os Regulamentos para Infantaria, Cavalaria e os 

chamados Artigos de Guerra. Tais artigos, somente foram substituídos, quer 

em Portugal, quer no Brasil, quando da entrada em vigor dos respectivos 

Códigos afetos a área criminal militar.38 

3. O MILITAR NO CONTEXTO DAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

À guisa de síntese, transcreve-se Garcia (2011; 44-45), convidando-se o leitor a buscar no 
referencial bibliográfico fonte para pesquisa devido à amplitude temática.

(...)

Na Constituição de 1824, trata-se “Da Força Militar”, vem prevista no Título 

5º - “Do Imperador” e destina-se (art. 148) à segurança, e defesa do Império, 

prevendo o art. 147: “A Força Militar é essencialmente obediente; jamais se poderá 

reunir, sem que lhe seja ordenado pela Autoridade legítima”.

Na primeira Constituição republicana, de 1891 encontra-se no Título I, 

Da Organização Federal, art. 14: “As forças de terra e mar são instituições 

nacionais permanentes, destinadas à defesa da pátria no exterior, e à manu-

tenção das leis no interior. A força armada é essencialmente obediente, dentro 

dos limites da lei, aos superiores hierárquicos, e obrigada a sustentar a insti-

tuições constitucionais”.

38 Disponível em <http://www.jusmilitaris.com.br/uploads/docs/mestrado.historia_do_direito_ii.pdf>, último 
acesso em 09.07.13, às 17:24. Sobre a biografia do Conde de Lippe, conferir páginas 4 e 5 deste trabalho.
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Em 1934, o Título VI – Da Segurança Nacional, contém os arts. 160 (“Incum-

birá ao Presidente da República a direção política da guerra, sendo as operações 

militares da competência e responsabilidade do Comandante em Chefe do Exér-

cito ou dos Exércitos em campanha e do das Forças Armadas”) e 162 (“As forças 

armadas são instituições nacionais e permanentes, e, dentro da lei, essencial-

mente obedientes aos seus superiores hierárquicos. Destinam-se a defender a Pátria 

e garantir os poderes constitucionais, a ordem e a lei”).

Na Constituição de 1937 (não contém Títulos), os artigos 161 (“As forças 

armadas são instituições nacionais permanentes, organizadas sobre a base de 

disciplina hierárquica e da fiel obediência à autoridade do Presidente da Repú-

blica” e 163 (“Cabe ao Presidente da República a direção da guerra, sendo as 

operações militares da competência e da responsabilidade dos comandantes em 

chefes, de sua livre escolha”).

Na Constituição de 1946, a questão vem tratada no Título VII – Das Forças 

Armadas, arts. 176 (“As forças armadas, constituídas essencialmente pelo Exér-

cito, Marinha e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, organizadas 

com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente 

da República e dentro dos limites da lei”), 177 (“Destinam-se as forças armadas a 

defender a Pátria e a garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem”) e 178 

(“Cabe ao Presidente da República a direção política da guerra e a escolha dos 

comandantes – chefes das forças em operação”)

Em 1967, no Título I – Da Organização Nacional, Capítulo VII – Do Poder 

Executivo, o art. 92 estabelecia: “As forças armadas, constituídas pela Marinha 

de Guerra, Exército e Aeronáutica Militar, são instituições nacionais, permanentes 

e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob  a autoridade 

suprema Presidente da República e dentro dos limites da lei”.

A redação da Emenda Constitucional nº 1, de 1969, art. 90, estabelece: 

“As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáu-

tica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na 

hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e 

dentro dos limites da lei”.

e o art. 91: “As Forças Armadas, essenciais à política de segurança nacional, desti-

nam-se à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem. 

Parágrafo único “Cabe ao Presidente da República a direção da política de guerra 

e a escolha dos Comandantes – Chefes”.

(...)

A Constituição de 1988 insere as Forças Armadas no Título V – Da Defesa 

do Estado e das Instituições Democráticas, Capítulo II, arts. 142 e 143 [no 

artigo de onde se extraiu 39 

Amplitude temática observável ao se avançar pela História do Brasil, do golpe militar que 
pôs fim ao Império à ditadura do marechal Floriano Peixoto; ou da República Velha à ditadura 

39 GARCIA, Maria. Militares e cidadania: Dobel, a corrupção do estado e as “estruturas primárias” da socie-
dade. Direito Militar: doutrina e aplicações. Dircêo Torrecillas Ramos, Ilton Garcia da Costa, Ronaldo João Roth 
(coord.). 1.ª ed.. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. ISBN 978-85-352-4299-7. pp. 44-45.
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do Estado Novo de Getúlio Vargas; do Estado Novo ao golpe militar de 1964; e do golpe militar 
à abertura lenta e gradual, transitando-se pela Lei da Anistia de 1979 até se chegar à redemo-
cratização, cujo processo iniciou-se em 1985, passando pelo marco advindo com a promulgação 
da Constituição Federal, em 1988, e ainda em franca discussão, seja jurídica, seja política.

E, quanto à discussão política, volta-se à dificuldade de entendimento que o enfoque das 
ciências sociais, e, mais especificamente, o da ciência política reputa haver, até pouco tempo, seja 
pelos esquemas de interpretação ao centro ou à esquerda, seja em se atribuir aos militares o papel 
de ator político com certo grau de independência: ou o intervencionismo militar era a expressão 
do expansionismo do capitalismo, ou eram os militares instrumentos das classes dominantes.

Assim, de maneira a evidenciar as relações entre civis e militares ao longo da História do 
Brasil, para uma leitura ampliativa, conciliando-se a dogmática do Direito Militar com a zeté-
tica da Ciência Política, para se propor um Direito das Forças Armadas e das Forças Armadas 
Auxiliares, exemplifica-se com a análise de caso a seguir – ou case method.

4. O CASE METHOD E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Mais de vinte e cinco anos após a promulgação da Constituição Federal, que poria a termo 
os vinte e um anos de regime ditatorial militar, se observa ainda persistir um autoritarismo, 
requentado, revigorado, ou reinventado.

Leva-se em consideração apenas o contexto histórico do golpe militar de 1964 aos dias 
de hoje, pois, ao se avançar na História do Brasil, do golpe militar que pôs fim ao Império à 
ditadura do marechal Floriano Peixoto; ou da República Velha à ditadura do Estado Novo de 
Getúlio Vargas; do Estado Novo ao golpe militar de 1964; de se perguntar: o que de estável 
se legou aos dias de hoje? De que forma a instabilidade política pode ser lida como conveniente 
e oportuna, e a quem ela interessa?

A hipótese que se adota se predispõe a ler o poder militar brasileiro – das Forças Armadas 
e das Forças Armadas Auxiliares – como força política, ou ator político como lê a ciência polí-
tica, abordando-o a partir de sua relação com ela, enfatizando-se a sua organização, evolução, 
sua interconexão com a dinâmica das classes sociais, com o Estado, com as práticas culturais, 
e em suas relações entre os civis. Permite elaborar balanço histórico do debate intelectual 
entre autoritarismo e democracia, tal como o fez Silvana Maria Corrêa Tótora ao afirmar que 
“as democracias herdam as estruturas autoritárias do regime anterior” (Tótora, 2004, p. 154), 
e que se “mantêm inalterados os aparatos militares e as instâncias decisórias que fogem ao 
controle da cidadania” (idem, p. 154).

Na década de 1980, no final da ditadura militar, Alain Rouquié propunha outra leitura do 
poder militar brasileiro, com ênfase em uma das armas,

(...), o Exército brasileiro que, para certos autores, costuma atribuir-se no sis- 

tema político um “poder moderador” análogo ao do soberano no tempo do 

Império, [e que] tem estado presente em todas as reviravoltas da história 

nacional e apresentado peso determinante nos períodos de crise. Foi o velho 

Exército de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto que instaurou a Repú-

blica em 1889, antes de entregar a direção da coisa pública aos civis. E foi ele 

também que deu fim à República oligárquica, em 1930. Foi ele igualmente 
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que permitiu em 1937 a instauração, pela força da ditadura centralizadora, 

do Estado Novo de Getúlio Vargas. E o exército, que sustentou essa experi-

ência autoritária, chegado o momento, em 1945, depôs Vargas e estabeleceu 

um sistema democrático. Vigilantes, mas aparentemente inconsequentes, os 

fiadores “da ordem e do progresso” se opuseram em 1945 e 1961 às auto-

ridades legitimamente eleitas, mas em 1955 voaram em socorro da Consti-

tuição. Enfim, em 1964 os militares abandonaram seu papel “moderador” 

tradicional para assumir a direção do sistema político.40 

Para outro entendimento, que se propôs a problematizar a instituição militar interna 
corporis, a partir da noção dos princípios que a organizam, da hierarquia e da disciplina,

Antes do golpe de 1964, os militares brasileiros nunca haviam exercido o 

poder em nome do Exército de forma duradoura. Apesar disso, envolve-

ram-se amiúde na política: de proclamações a manifestos, de revoltas a ulti-

matos, de intervenções pontuais a pressões de gabinetes, homens em armas 

estiveram entre as principais eminências, pardas ou não, da República.41 

Maud Chirio (2012) delimita as relações entre Forças Armadas e política na ditadura 
militar brasileira. Rouquié (1980), por sua vez, leva em consideração a força política das Forças 
Armadas, não somente a partir de determinado contexto histórico, mas delineando-a desde a 
chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, em abril de 1808.

Segundo esse ponto de vista, portanto, que se avançará na compreensão da dialética na 
qual as “Forças Armadas politizam-se enquanto a política se militariza” (Rouquié, 1980, p. 14), 
dialética que auxilia na compreensão da persistência do legado autoritário que a democracia 
carrega, e, principalmente, ao se ler sobre qualquer assunto que verse sobre militares, da difi-
culdade apresentada por Safatle (2012), de

falar do passado recente e da sua incrível capacidade de não passar, (...) a 

maneira insidiosa que a ditadura militar brasileira encontrou de não passar, 

de permanecer em nossa estrutura jurídica, em nossas práticas políticas, em 

nossa violência cotidiana, em nossos traumas sociais que se fazem sentir mesmo 

depois de reconciliações extorquidas.42

É possível se ilustrar o acima exposto por meio da metodologia da análise de caso, valen-
do-se da aplicação da Lei de Segurança Nacional em contextos históricos distintos. 

Um casal foi preso num protesto na capital do Estado de São Paulo, em outubro de 201343, 
indiciado pela prática de sabotagem contra meios de transporte, crime previsto na Lei n.º 7.170, 

40 ROUQUIÉ, Alain. Os partidos militares no Brasil. Alain Rouquié (coord). Rio de Janeiro: Record, 1980. 
ISBN 85-01-03615-3. p. 11.
41 CHIRIO, Maud. A política nos quartéis: revoltas e protestos de oficiais na ditadura militar brasileira. 
Tradução: André Telles. Rio de Janeiro: 2012. ISBN 978-85-378-0779-8. p. 7.
42 TELES, Edson; SAFATLE, Vladimir (orgs.). O que resta da ditadura: a exceção brasileira. São Paulo: 
Boitempo, 2010. ISBN 978-85-7559-155-0. p.9.
43 Notícia disponível em < http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,casal-preso-em-protesto-em-sp-e-
enquadrado-na-lei-de-seguranca-nacional,1083441,0.htm>, último acesso em 18.5.14, às 19:27.
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de 14 de dezembro de 1983, a Lei de Segurança Nacional - LSN, reedição da lei de segurança 
nacional sancionada e adotada por Getúlio Vargas durante a ditadura do Estado Novo.

Segundo informação de matutino paulista, “em São Paulo, no início de outubro, um casal 
que participava de uma manifestação foi preso e enquadrado na Lei de Segurança Nacional, de 
caráter repressivo e aprovada durante a ditadura militar, sob a suposta acusação de vandalismo.44”

Ao falar sobre o legado autoritário da constituição brasileira de 1988, Zaverucha menciona 
a lei de segurança nacional, em nota de rodapé, explicando que

a LSN é a formalização dos princípios da Doutrina de Segurança Nacional. 

A última versão da LSN é de 14 de dezembro de 1983, aprovada no final do 

governo do general Figueiredo. A ótica da lei era para o combate do inimi- 

go interno. Tanto é que o [ex] presidente Lula, quando era líder sindical, foi 

vítima da LSN: passou 31 dias na cadeia, em 1980, acusado de subversão.45

Durante a Era Vargas, houve período de recrudescimento da repressão política e social, 
após a intentona comunista de 1935, que vigorou até o fim do Estado Novo, em 1945, ano que 
antecede a edição de nova Constituição para o Brasil46. Getúlio Vargas conseguiu que a Câmara 
aprovasse a Lei de Segurança Nacional, em abril de 1935, e soube explorar o manifesto em 
comemoração ao décimo terceiro aniversário da Revolta dos dezoito do Forte de Copaca-
bana, aos 5 de julho de 1935, manifesto lido por Luís Carlos Prestes, e a Intentona Comunista, 
levante militar aliancista ocorrido entre 23 e 27 de novembro de 1935.

Decretou-se Estado de Sítio e a Polícia Especial iniciou sistemática e violenta repressão, 
aparelhando-se o Estado com a Lei de Segurança Nacional, o Tribunal de Segurança, e a 
Comissão de Repressão ao Comunismo em direção a um regime cada vez mais autoritário. 
Sistemática repressiva a qual se encarregava o capitão Filinto Strubling Müller, chefe da Polícia 
Especial, que participou do Movimento Tenentista antes de trair seus companheiros de Coluna, 
transformando-se em seu algoz.  

Conta Jorge Antunes que a casa de sua mãe, quando solteira e residente em Caxambi, Méier, 
bairro do Rio de Janeiro, fora invadida, em 1936, pela polícia de Filinto Müller, à procura do 
casal Luís Carlos Prestes e de Olga Benário.  Faltava, porém, pretexto para a eclosão do golpe 
que deu origem ao Estado Novo, advindo aos 30 de setembro de 1937, sob o epíteto de “Plano 
Cohen”, um suposto plano comunista para a tomada do poder, descoberto pelo Estado-Maior 
do Exército.

É na exceção que se verifica uma triste tendência, revelando de forma nítida o ca- 

ráter sempre político do poder de polícia: quanto mais o Estado instrumentaliza 

44 Disponível em < http://anistia.org.br/direitos-humanos/blog/criminaliza%C3%A7%C3%A3o-dos-protes-
tos-e-viol%C3%AAncia-policial-no-brasil-amea%C3%A7am-princ%C3%ADpios>, último acesso em 18.5.14, às 
20:00
45 ZAVERUCHA, Jorge. Relações civil-militares: o legado autoritário da constituição brasileira de 1988. TELES, 
Edson; SAFATLE, Vladimir (orgs.). in: O que resta da ditadura: a exceção brasileira. São Paulo: Boitempo, 2010. 
ISBN 978-85-7559-155-0. p. 58.
46 FLORINDO, Marcos Tarcísio. A repressão política e a corrupção: os “acertos” e demais achaques nas 
dependências do DEOPS/SP na Era Vargas. Aurora: revista de arte, mídia e política. ISSN 1982-6672. v. 7, n. 20. 
Jul-set. 2014. pp. 7-17, disponível em <http://revistas.pucsp.br/index.php/aurora/article/view/20313>, último 
acesso em 17.10.14, às 15:33.
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a repressão com o fito de controlar a sociedade, mais o aparelho repressivo requer 

extralegalidade para seu desempenho funcional.47

Processo de exceção e de centralização de poder que culminaria com a instauração do 
Estado Novo em 1937. Na verdade, se faz uso da exceção para se garantir a estabilidade na 
instabilidade e nos momentos de gerenciamento de crises. Ocorre que a legalidade institucional 
permite seja o poder temporariamente centralizado. A anomalia se dá justamente quando se 
excede na mensuração da crise.

Nunca é demais lembrar que nesse período [a Era Vargas] foi vigente o 

“Estado de guerra” e o “Estado de sítio”, acompanhado da formação de um 

tribunal de exceção (o Tribunal de Segurança Nacional), que aplicava a fami-

gerada Lei de segurança Nacional,48

As denúncias mais ostensivas das práticas de corrupção e de violência por parte dos agentes 
ligados à repressão política só vem após mudanças institucionais e transparência, ambiente 
que propicia segurança ao oposicionista antes perseguido.

Nesses momentos em que a repressão não tem reprimenda, ela aparece com 

mais ênfase nas entrelinhas dos documentos, demonstrando que a impuni-

dade relaxa mesmo aqueles que são responsáveis pela elaboração dos relatos 

oficiais das ocorrências.49

(...)

Essa mesma baixa efetividade dos controles externos garantia que o as- 

sunto não transpassasse as portas da delegacia. (...), nas tais entrelinhas 

existem indícios apontando para a recorrência dessas práticas arraigadas à  

cultura policial.50

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O casal preso em São Paulo com base na Lei de Segurança Nacional participava, em 
outubro de 2013, de uma manifestação. Manifestação, ou protesto, que encontra suporte no 
artigo 5º, da Constituição Federal, nos incisos que versam sobre liberdade de manifestação de 
pensamento (IV), e liberdade de reunião em locais abertos ao público (XVI). Optou-se, equi-
vocadamente, pela criminalização das manifestações, revigorando-se legislação que remonta 
período anterior à redemocratização, seja na ditadura do Estado Novo, de Vargas, seja na dita-
dura militar, de 1964.

Adilson Paes de Souza, Tenente-Coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, instituição constante da segurança pública que este artigo se propôs a nominar Força 
Armada Auxiliar, explica mesma questão, mas sob o enfoque da instituição.

47 FLORINDO, Marcos Tarcísio. Obra citada. p. 8.
48 ibidem. p. 8.
49 ibidem. p. 9.
50 ibidem. p. 10.



35

De acordo com essa posição, surgida na época da ditadura militar e exis-

tente até hoje, os defensores dos direitos humanos são comunistas ou são 

defensores do comunismo, pondo em risco a propriedade privada e a liber-

dade individual.

(...)

Com o fim do regime militar, surge a argumentação de que os direitos 

humanos protegem os criminosos. Falar em direitos humanos significa 

proteger marginais de toda espécie, discurso esse muito presente em 

nossa sociedade.

(...)

Temos hoje um tipo de resistência aos direitos humanos, muito presente 

em diversos setores da sociedade, inclusive nas universidades: os direitos 

humanos são para os “humanos direitos” (Dallari, 2006, p. 180). 51 

Não cabe, porém, nesta abordagem, se dissertar sobre as origens da resistência aos direitos 
humanos, pois a proposta defendida, de se ler o Direito Militar como Direito das Forças Armadas 
e das Forças Armadas Auxiliares, caminha noutro sentido, que se considera reflexo a este. 
Nesse itinerário, porém, é que se passa pela chancela dos direitos humanos.

6. JURISPRUDÊNCIA

A criminalização às manifestações, exemplo dado acima, com o casal preso em 2013 com 
base na Lei de Segurança Nacional, tem recebido importantes aportes recentemente. Com a 
notícia transcrita a seguir, observa-se que jurisprudência brasileira tem se dedicado à questão, 
conferindo à discussão o profícuo enfoque dos direitos humanos.

Com efeito, proibir que a Polícia Militar do Estado de São Paulo utilize balas de borracha, 
compelindo-se a adotar plano de ação para manifestações, retirando dessa ação o recurso a 
este equipamento é um convite ao diálogo.

A Justiça de São Paulo concedeu na última sexta-feira (24) liminar (decisão 

provisória) que proíbe a PM (Polícia Militar) de utilizar armas e balas de 

borracha para dispersar manifestações.

Agora, a PM paulista tem 30 dias para informar publicamente um plano de 

ação em protestos de rua, que não inclua o uso deste tipo de equipamento, 

sob o risco de multa diária no valor de R$ 100 mil, que devem ser impu-

tados ao governo do Estado em caso de descumprimento. Como a medida é 

liminar, há possibilidade de o governo recorrer.

De acordo com a decisão, há pontos obrigatórios que devem estar inclusos 

no plano de ação da PM. Além da proibição do uso balas de borracha, 

todos os envolvidos nas ações de policiamento deverão ter a identificação 

dos nomes dos policiais afixada na farda de forma visível. O plano de ação das 

51 SOUZA, Adilson Paes de. O guardião da cidade: reflexões sobre casos de violência praticados por policiais 
militares. São Paulo: Escrituras, 2013. ISBN 978-85-7531-456-2. p. 40
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tropas, em caso de necessidade de dispersão, deverá também indicar o 

nome de quem o ordenou.

A liminar foi concedida pelo juiz Valentino Aparecido de Andrade da 10ª 

Vara da Fazenda Pública que atendeu as medidas de ação movida pela 

Defensoria Pública e proposta pela Conectas, uma ONG de defesa de 

direitos humanos.

 “O objetivo foi reivindicar que a PM aja de forma preventiva e não repres-

sora. Queremos que a polícia garanta esse direito de manifestação de forma 

inteligente”, declarou o defensor público Fabrício Viana.

O documento diz, ainda, que “sprays de pimenta e gases podem eventual-

mente ser utilizados, mas em casos extremos”.

Repercussão

“É uma decisão extremamente positiva e de importância dentro da 

questão dos direitos humanos. Da legitimidade do direito da manifes-

tação pacífica, um ganho para a sociedade toda”, disse o fotógrafo Sérgio 

Silva, vítima de uma bala de borracha no olho esquerdo, durante uma mani-

festação no dia 13 de junho do ano passado, em São Paulo.

Devido ao acidente, Silva perdeu o olho esquerdo e hoje usa uma prótese 

estética no local. “O uso desse tipo de arma tem de obedecer um tipo de 

regulamento, que na prática não ocorre”, disse ele.

Neste ano, o fotógrafo entregou um abaixo-assinado ao secretário de Segu-

rança Pública de São Paulo, Fernando Grella Vieira, que pedia o fim do uso 

desse tipo de armamento.

“As assinaturas foram recolhidas pela sociedade civil, em um momento em 

que eu ainda recuperava a minha saúde”, disse ele, que segue fazendo acom-

panhamento médico. 

A reportagem do UOL pediu, por e-mail e por telefone, que a Secretaria 

de Segurança Pública do Estado se manifestasse sobre a decisão, mas até o 

fechamento desta reportagem ainda não havia recebido qualquer resposta.52 
(grifos acrescidos)

52 Disponível em < http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/10/28/justica-proibe-pm-de-us-
ar-bala-de-borracha-em-manifestacao.htm>, último acesso em 29.10.14, às 09:57.
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LIMITES À “LIBERTINAGEM” DE IMPRENSA53*

LIMITS ON “DEBAUCHERY” PRESS

DENIVALDO BARNI JUNIOR54**

RESUMO: O presente artigo trata do delicadíssimo tema inerente 
aos limites à liberdade de imprensa, à vista de sua inegável e 
fundamental importância nas sociedades ditas democráticas. 
O trocadilho empregado no título sob a rubrica de “liberti-
nagem” traz bem a ideia a ser posta em debate, qual seja: os 
abusos perpetrados pela imprensa acobertados sob o rótulo de 
“liberdade”, em contrapartida a violações de direitos de terceiros, 
e como se pode chegar a um consenso.

PALAVRAS-CHAVE: Dignidade da pessoa humana. Direitos 
fundamentais. Direito de personalidade. Direito de informação. 
Legitimidade da informação. Interesse púbico: veracidade e utili-
dade social da informação. Harmonização e sopesamento de 
princípios constitucionais.

ABSTRAT: This article deals with the sensitive issue inherent 
limits on press freedom, the sight of his undeniable and funda-
mental importance in the so-called democratic societies. The pun in 
the title employee under the rubric of “debauchery” and brings 
the idea being mooted, namely: the abuses perpetrated by the 
press covered up under the label of “freedom”, in contrast to 
violations of third party rights, and how can reach a consensus.

KEY-WORDS: Human dignity. Fundamental rights. Right 
personality. Right to information. Legitimacy of information. 
Pubic interest: truthfulness and social usefulness of the informa-
tion. Sopesamento harmonization and constitutional principles.
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Conimbrigae – IGC da Universidade de Coimbra, e em Direitos Humanos pela Escola Paulista da Magistratura – 
EPM, Mestrando em Direitos Humanos pelo Centro Universitário FIEO – UNIFIEO.
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SUMÁRIO: 1 Introdução - 2 Os Direitos Fundamentais em Debate - 
3 O Papel do Estado como agente garantidor da eficácia dos Direitos 
Fundamentais - 4 A proteção contra a violação dos Direitos de Perso-
nalidade - 5 Conclusões - 6 Referências bibliográficas.

“O eterno erro que consiste em tomar a libertinagem por liberdade.”
Gerard Reve

1. INTRODUÇÃO

O trocadilho empregado no título foi propositalmente inserido sob a rubrica de “liberti-
nagem”, em vez de “liberdade”, posto que traz consigo a questão a ser debatida no presente 
artigo, qual seja: os abusos perpetrados pela imprensa, que se escuda no direito a liberdade, 
como agente imunizador a sanções e/ou limitações.

Para a presente abordagem, adota-se a interpretação de libertinagem55 como o “mau uso da 
liberdade de um indivíduo, é a extrapolação da liberdade, e quando isso acontece, os limites são ultra-
passados e a integridade física, emocional ou psicológica de outra pessoa é posta em causa. A liber-
tinagem leva a uma falta de respeito pelo próximo, e indica falta de dignidade e bom caráter”.

Ao analisar a natureza da liberdade em contrapartida a da libertinagem, Guimarães56 anota: 
“que liberdade é essa que, ao invés de deixar o ser humano livre para exercer sua própria natureza 
humana, deixa-o tornar-se escravo de seus próprios desejos? Essa ideia, a de liberdade, não é, portanto, 
liberdade e sim o seu oposto: libertinagem.”

Em contrapartida, liberdade pode ser definida57 como “faculdade de praticar tudo aquilo que 
não é proibido por lei; o uso dos direitos do homem livre.”

Nesse passo, importante destacar:

“... a liberdade tem sido insistentemente representada como um modo de 

vida particular, i.e., fazer o que está em conformidade com a lei moral ou 

com a razão. Dessa forma Epicteto afirma que os maus não são livres (The 

discourses and manual. Ttad. ingl. P. E. Matheson. London, Oxiford Univ. 

Press, 1916. v. II, liv. IV, i) e T. Carlyle sustenta que ‘a verdadeira liberdade 

de um homem ... consiste em encontrar o caminho certo e segui-lo’ (Past and 

presente. In: Works. London Chapman & Hall, 1899. v. X, p. 212).

...

55 <<http://www.significados.com.br/libertinagem/>>, acesso em 03/07/2014.
56 GUIMARÃES, Denny. Liberdade x Libertinagem. 
<<http://otaldafilosofia.blogspot.com.br/2009/08/liberdade-x-libertinagem.html>>, acesso em 03/07/2014.
57 BUENO, Francisco da Silveira. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. 11ª ed., 9ª tir., Rio de Janeiro: 
FAE, 1985, p. 656.
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Em vista dos vários e diferentes modos pelos quais a liberdade pode ser 

cerceada, é necessário distinguir várias espécies de liberdade. ‘Não existe 

uma liberdade, e sim muitas, pois que variam tanto quanto as restrições, 

impedimentos e encargos’ (CRANSTON, M. W. Freedom. London, Longmans, 

Green, 1953, p. 6). Mas em cada caso de seu uso comum considera-se normal-

mente que compreende: a) o desejo de fazer alguma coisa; b) a capacidade 

( real ou suposta ) de fazê-la; e c) impedimento da parte de outra pessoa, 

grupo ou instituição. Observa D. Folsdick: ‘A reivindicação de liberdade ... 

é um pedido para o estabelecimento de condições sob as quais alguém não 

seja impedido de fazer o que deseja, e para o qual tem capacidade e dispõe 

dos meios necessários’ (What is liberty? New York, Harper, 1939, p. 7).”58

No tocante a noção de liberdade jurídica, importantíssimo destacar a posição de Grinover59:

“Deixando de lado a liberdade filosófica e a liberdade sociológica, nossa 

tarefa fica limitada à liberdade jurídica. Enquanto o homem fica no campo 

impenetrável da liberdade interior, o direito não é atingido; só o exercício exte-

rior da liberdade pode influir na ordem jurídica. E liberdade jurídica é o 

poder de autodeterminação, por força do qual o homem faz o que lhe é apraz, 

ressalvando o que é defeso em lei. Juridicamente livre é quem faz o que quer, 

dentro dos limites da lei. É, assim, ao direito que cabe traçar os lindes da 

liberdade, para que ela possa ser não a liberdade natural ( absoluta mas 

impraticável ) e sim a liberdade jurídica ( limitada e exequível ), a qual 

se compadece com a ordem preestabelecida.”

Do panorama apresentado e seguindo o caminho projetado no presente artigo, tem-se que, 
não raras vezes, diversos direitos fundamentais são violados sob o pretexto do exercício da 
liberdade de imprensa, diante do uso indiscriminado desse rótulo.

2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM DEBATE

Feita a introdução como ponto elucidativo, no presente panorama, busca-se delinear os 
contornos inerentes ao direito à liberdade de imprensa, notadamente em contraposição aos 
demais direitos, adiante expostos.

Contudo, antes de se mergulhar na busca de uma demarcação à liberdade de imprensa, 
torna-se imprescindível se constituir alguma definição de Direitos Fundamentais60, mesmo 
diante da grande dificuldade em se estabelecer “a sua abrangência e seu conteúdo significa-
tivo”, segundo a advertência de Branco61.

58 SILVA, Benedicto. Dicionário de Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1986, 
pp. 689/690.
59 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades Públicas e Processo Penal: As Interceptações Telefônicas. 
São Paulo: Saraiva, 1976, p.10.
60 Nesse ponto, importante consignar a limitação da própria abordagem do tema, voltado apenas para a posi-
tivação constitucional dos direitos humanos.
61 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet et alii. Curso de Direito Constitucional. 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 269.
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Destarte, “direitos e garantias fundamentais, em sentido material, são, pois, pretensões 
que, em cada momento histórico, descobrem-se a partir da perspectiva do valor da digni-
dade humana.”62

Assim, de acordo com Sarlet63, as concretizações das exigências do princípio da dignidade da 
pessoa humana podem, ao menos em uma visão ampla, ser consideradas direitos fundamentais.

Os Direitos fundamentais na Constituição Federal destinam-se a materialização dos 
direitos do ser humano positivados na esfera do direito constitucional, cuja inspiração se deu 
na Lei Fundamental da Alemanha e na Constituição Portuguesa de 197664.

Nessa linha, o constituinte reconheceu que os direitos fundamentais são elementos 
integrantes da identidade e da continuidade da Constituição, abarcando direitos subjetivos e 
elementos fundamentais da ordem constitucional, uma vez que qualquer tentativa de supressão 
torna-se ilegítima, como salienta Mendes65.

Os direitos fundamentais encontram-se umbilicalmente ligados à noção de dignidade da pes- 
soa humana (CF, art. 1º, inc. III), devendo-se enfatizar que “a referência à dignidade da pessoa 
humana parece conglobar em si todos aqueles direitos fundamentais, quer sejam os individuais 
clássicos, quer sejam os de fundo econômico e social”, como enfatizam Bastos e Martins66.

Dignidade seria, então, “condição, qualidade que veda a submissão do homem a trata-
mentos degradantes e a situações que inexistam ou sejam escassas as condições materiais 
mínimas para a sua subsistência”, consoante Castilho67.

Dessa forma, verifica-se que os direitos fundamentais tem como ponto de irradiação68 o 
inc. III, do art. 1º, da Constituição Federal, espalhando-se pelas demais garantias positivadas 
ao longo da Carta da República, alcançando-se, entre outras, aquelas aqui abordadas: (i) a 
liberdade de imprensa, traduzida na manifestação de pensamento, de criação, de expressão e 
de informação e (ii) o direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da 
imagem (CF, art. 220, art. 5º, incs. IV, IX e XIV; art 5º, incs. V e X, respectivamente).

Do panorama alçado, tem-se, portanto, que, se de um lado há o direito fundamental à 
liberdade de imprensa, por outro, encontra-se o fundamental direito à intimidade, honra, 
vida privada e imagem, daqueles que acabam por protagonizar em programas ou veiculações 
que, não raras vezes, sequer cientes estavam da propalação.

62 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, et alii, op. cit., p. 271.
63 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 9ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advo-
gado, 2008, p. 119.
64 SARLET, Ingo Wolfgang, op. cit, pp.34/35.
65 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de 
Direito Constitucional. 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 1/2.
66 BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. vol. I, São Paulo: 
Saraiva, 1988, p. 425.
67 CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2013, p. 226.
68 Nesse sentido, destacamos o entendimento de Alexy sobre a tese da irradiação, nos seguintes termos:

“O Tribunal Constitucional Federal procura conceber o ‘efeito irradiador’ das normas de direitos fundamentais no 
sistema jurídico com o auxílio do conceito de ordem objetiva de valores. Para usar as palavras do tribunal: ‘Segundo a 
jurisprudência reiterada do Tribunal Constitucional Federal, as normas de direitos fundamentais contêm não apenas 
direitos subjetivos de defesa do indivíduo contra o Estado, elas representam também uma ordem objetiva de valores, 
que vale como decisão constitucional fundamental para todos os ramos do direito, e que fornece diretrizes e impulsos 
para a legislação, a Administração e a jurisprudência.” In ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p. 524/525.
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Sob o prisma constitucional, as aludidas garantias se encontram em patamar de igualdade, 
gozando do mesmo valor.

Da liberdade de imprensa extrai-se a liberdade de informação, que “assume características 
modernas, superadoras da velha liberdade de imprensa”69.

Como preleciona Silva70 “a liberdade de informação compreende a liberdade de informar e 
a liberdade de ser informado”, sendo que a primeira coincide com a liberdade de manifestação 
do pensamento pela palavra, por escrito, ou qualquer outro meio de difusão, enquanto que a 
segunda indica o interesse da coletividade em estar informada para o exercício consciente das 
liberdades públicas.71

Portanto, para ser legítima a notícia veiculada deve revestir-se de interesse público e, partindo 
desse pressuposto, inicialmente tem-se que “a comunicação social com conteúdo comercial 
está obrigada a não distorcer a verdade.”72

Ademais, “reconhece-se-lhes o direito de informar à coletividade tais acontecimentos e idéias, 
objetivamente, sem alterar-lhes a verdade ou esvaziar-lhes o sentido original, do contrário, se 
terá não informação, mas deformação.73”

Como adverte Costa Júnior74 “no plano lógico, a livre manifestação das idéias haverá que 
ser delimitada pela veracidade e pelo interesse público.”

Assim, interesse público ou social constitui o direito à informação e à divulgação de cultura 
literária, artística ou científica, segundo Miranda75.

Destaca-se do aludido autor76 a seguinte observação:

“A verdadeira missão da imprensa, mais do que a de informar e divulgar 

fatos, é a de difundir conhecimentos, disseminar a cultura, iluminar as 

consciências, canalizar as aspirações e os anseios populares, enfim, orientar 

a opinião pública no sentido do bem e da verdade.”

Portanto, a liberdade de informação ancora-se justamente (i) na veracidade e (ii) na rele-
vância de fatos para com a sociedade, desde que eventuais desvios ensejam a quebra dessa 
proteção constitucional, ensejando violação aos direitos fundamentais dos protagonistas envol-
vidos na matéria jornalística.

Em contraponto, a Constituição Federal garante ao indivíduo a inviolabilidade da vida 
privada, honra e imagem, assegurado o direito de resposta e respectiva indenização (art. 5º, 
incs. V e X).

Tais garantias individuais visam a preservar os direitos de personalidade estatuídos no 
Código Civil (arts. 11 a 21) à luz da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inc. III), 
“o primeiro fundamento de todo o sistema constitucional posto e o último arcabouço da 
guarida dos direitos individuais.”77

69 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 12ª ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 239.
70 SILVA, José Afonso da, op. cit., pp. 238/239.
71 SILVA, José Afonso da, op., cit., p. 239.
72 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, et alii, op. cit., p. 414.
73 SILVA, José Afonso da, op., cit., p. 240.
74 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Agressões à intimidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 47.
75 MIRANDA, Darcy Arruda. Comentários à Lei de Imprensa. 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 1995, p. 150.
76 MIRANDA, Darcy Arruda. op., cit., p. 69.
77 NUNES, Rizzatto. O princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana: Doutrina e Juris-
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Ao tratar do direito ao respeito à vida privada e à intimidade, Paulo José da Costa Júnior78 
enfatiza que “na expressão ‘direito à intimidade’ são tutelados dois interesses, que se somam: o 
interesse de que a intimidade não venha a sofrer agressões e o de que não venha a ser divulgada.”

Portanto, destituída de verdade e/ou de interesse público, o direito de informação se trans-
forma em abuso, dada a violação perpetrada contra o direito de terceiro.

É, justamente nessa situação, que surge o dever de intervenção do Estado, para amparar 
aquele que terá ou teve violação de sua intimidade, honra, imagem e vida privada violadas pela 
imprensa, como adiante será discorrido.

3. O PAPEL DO ESTADO COMO AGENTE GARANTIDOR DA EFICÁCIA DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS

Partindo-se do pressuposto de que o direito de informação encontra-se em mesmo patamar 
constitucional em relação à garantia da intimidade, honra, imagem e vida privada tem-se a 
necessidade de ação do Estado como agente garantidor da eficácia de ambas as prerrogativas, 
atuando (i) de forma geral e abstrata ou (ii) de forma preventiva, reparativa e repressiva.

No primeiro caso, incumbe ao Poder Legislativo estabelecer regras, impondo limites e deli-
neando o horizonte de atuação dos agentes de comunicação, de forma geral e abstrata.

Assim, em que pese a Lei de Imprensa (L. 5.250/1967) não ter sido recepcionada pela 
constituição, por meio da ADPF-130/DF, ousamos, data maxima venia, sustentar a urgente e 
necessária criação de parâmetros para a atuação dos órgãos de comunicação, a fim de que seja 
regulamentada essa atividade tão delicada.

Entretanto, não obstante se sustentar a necessidade de regulamentação, refuta-se, desde 
logo, qualquer espécie de censura.

Nessa linha, censura constitui “instituto sistemático e geral de polícia preventiva de nítido 
caráter administrativo, muito eficaz contra a liberdade de expressão, consistente na revisão 
antecipada e obrigatória de tudo o que se vai difundir, seja inocente ou antijurídico, com 
relação a condutas a serem evitadas que não costumam estar claramente definidas na lei, 
mas que se regem por standards vagos e imprecisos - comumente relativos a ideias políticas, 
religiosas ou de moralidade pública -, com o fim de que um funcionário não independente - 
‘cuja função é censurar’ - e que, com ‘um simples golpe de pena’, controle o seu conteúdo para 
aprová-lo, desaprová-lo ou para exigir a sua modificação, sem maiores garantias processuais, 
publicidade e motivação”, segundo explana Fernando M. Toller79.

Para que exista liberdade, há de se estabelecer contornos, parâmetros e limites a qualquer 
exercício de direito, inclusive a liberdade de informação.

Na segunda hipótese, em que se adentra às peculiaridades do caso concreto, compete ao 
Poder Judiciário a atuação de forma preventiva, reparativa e repressiva, como agente apto para 
assegurar o livre exercício da atividade bem como proteger a garantia à inviolabilidade da inti-
midade, da vida privada, da honra e da imagem.

Importante frisar que a abordagem dos direitos de personalidade encontra-se calcada no 
Direito Privado e na hermenêutica constitucional contemporânea, caracterizando-se pela 

prudência. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 45.
78 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. O Direito de Estar Só. São Paulo: RT, 1995, p. 34.
79 TOLLER, Fernando M. O Formalismo na Liberdade de Expressão. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 82/83.
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superação de simples previsões textuais, destacando-se o conteúdo axiológico da Constituição 
por meio de valores e princípios, enaltecendo-se o da dignidade da pessoa humana e dos 
direitos fundamentais, como salienta Zuliani e Brunhari80.

Dos autores acima citados81, destaca-se:

“Tais conceitos e princípios de aspectos constitucionais são valiosos 

na análise da violação ao direito de imagem, principalmente porque 

permitem compreender que os danos a esse componente constitucional 

não podem passar sem a devida reparação e que uma tutela jurídica 

ampla (mediante responsabilidade civil, por exemplo) possui fundamento 

na própria concretização dos direitos fundamentais e máxima efetividade 

das normas constitucionais.

(...)

Em especial, o Direito Civil deve ser encarado em atenção ao fundamento da 

dignidade da pessoa humana, que deve ser considerado princípio máximo do 

nosso ordenamento, implicando verdadeira personalização do Direito Privado.”

Nesse caso, o Estado-Judiciário está legalmente autorizado a desempenhar o papel de 
guardião e de garantidor dos direitos fundamentais, no tocante aos Direitos de Persona-
lidade, na modalidade preventiva decorrente da expressa previsão do art. 21 do Código 
Civil, que assim estabelece:

A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do 

interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar 

ato contrário a esta norma.

Como se denota, o emprego do termo impedir no texto normativo indica, indubitavelmente, 
a franquia do legislador para que o judiciário possa atuar de forma preventiva, com vista a 
evitar uma violação futura ao direito de personalidade, remetendo-se à garantia de proteção 
dos direitos fundamentais umbilicalmente ligados à dignidade da pessoa humana.

Nesse passo, a atuação judicial com vistas a impedir violação futura, processualmente 
denominada cautelar, jamais poderá constituir censura, porque não se trata de revisão genérica, 
antecipada e obrigatória, muito menos possui natureza administrativa, como acima ressaltado.

Diametralmente à censura, a atuação judicial preventiva encontra-se calcada no sistema 
normativo, partindo da própria Constituição Federal82, expandindo-se à legislação pertinente83, 
cuja função destina-se à manutenção dos direitos e garantias fundamentais84.

80 ZULIANI, Ênio Santarelli, BRUNHARI, Andréa de Almeida. Princípios constitucionais e direito de imagem. 
Revista do Advogado. São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo, nº 117, pp. 50-75, 2012.
81 ZULIANI, Ênio Santarelli, BRUNHARI, Andréa de Almeida. op., cit., pp. 50-75, 2012.
82 CF, art. 5º, inc. XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;
CF, art. 5º, inc. XXXIV: “são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de 
petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”;CF, arts. 92 e segs.
83 Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979.
84 CF, art 5º, incs. V e X; art. 220 e art. 5º, incs. IV, IX e XIV.
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Destaca-se, todavia, que referida atuação não possui caráter administrativo, tampouco se 
origina do Executivo ou do Legislativo, encontrando-se totalmente divorciada com qualquer 
perspectiva de censura.

Ademais, pensar em subtrair do Poder Judiciário a possibilidade de proteção preventiva 
contra futura violação de Direito Fundamental a ser perpetrada em nome da liberdade de 
informação seria, data venia, curvar-se ao incondicional e intangível poder da imprensa 
que se encontraria acima do próprio Estado tripartite85. Seria o mesmo que se reconhecer o 
absolutismo midiático.

Aceitar a mutilação do Poder Judiciário ante aos órgãos de imprensa imunizados pela liber-
dade de informação constitui perigoso retrocesso no Estado Democrático de Direito, posto que 
a imprensa desempenha importante papel de agente formador de opinião, podendo ocorrer 
manipulação de massa para atender a interesses espúrios e atentatórios ao próprio Estado e aos 
Direitos Fundamentais, como um todo.

Esse papel da imprensa é lembrado por Miranda86 decorrente da capacidade de perfusão 
na massa popular e acentuada facilidade em “construir ou destruir reputações, em estruturar 
ou desintegrar a sociedade, em edificar ou debilitar os povos, pelo domínio das consciências, 
por meio de noticiários e comentários honestos ou tendenciosos”.

Portanto, constitui legítima a atuação preventiva do judiciário como agente garantidor da 
eficácia dos direitos fundamentais diante do lastro normativo constitucional outorgado aos 
que se sentirem ameaçados de lesão.

No mesmo passo, o Poder Judiciário também agirá de forma reparativa e repressiva, caso 
constatadas violações aos Direitos de Personalidade, Direitos Fundamentais e, por obvio, veri-
ficada a afetação à Dignidade da Pessoa Humana, ensejado a devida reparação por meio da 
imposição de obrigações específicas e de indenizações peculiares ao caso concreto.

4. A PROTEÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE

Como acima visto, a liberdade de informação encontra-se pautada na veracidade e no 
interesse social, elementos esses que a tornam legítima. Entretanto, tem-se que essa liberdade 
encontra fronteira com os Direitos de Personalidade, Direitos Fundamentais que se encontram 
intimamente ligados à Dignidade da Pessoa Humana.

Não obstante essa divisão entre direitos (o de falar e de ouvir, o de não se falar e não ser 
falado), grande parte das violações perpetradas pela liberdade de informação que esbarram 
nos direitos de personalidade são advindas de circunstâncias que envolvam o fenômeno do 
crime, afetando, justamente, seus protagonistas ou pessoas que, de alguma forma, estejam a 
ele relacionadas, mesmo que indiretamente.

Importante destacar que a partir de 1980, diante da crise no sistema de justiça de justiça 
penal, “os meios de comunicação descobriram que o delito vende (dá lucro)”, conforme 
noticia Gomes87.

85 O art. 2º da Constituição Federal estabelece como princípio fundamental: “São Poderes da União, inde-
pendentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”
86 MIRANDA, Darcy Arruda. Dos Abusos da Liberdade de Imprensa. São Paulo: RT, 1959, pág. 33.
87 GOMES, Luiz Flávio, ALMEIDA, Débora de Souza de. Populismo Penal Midiático: caso mensalão, mídia 
disruptiva e direito penal crítico. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 34.
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Tem-se, então, o ponto de partida de uma paulatina e profunda exploração dos órgãos 
midiáticos junto às notícias que orbitam o “mundo do crime”, diante da alta rentabilidade, 
considerando que são verdadeiras empresas, cuja finalidade inquestionável é o lucro.

Assim, mesmo que os fatos não tenham legitimidade em termos de interesse social, mas 
possuindo previsão de rentabilidade, não raras vezes, os órgãos midiáticos violam os direitos de 
personalidade escudando-se na liberdade de informação.

Todavia, o Tribunal de Justiça de São Paulo vem distinguindo a aludida legitimidade, no 
sentido de que:

“Na lição de Antonino Scalise, com base na jurisprudência italiana, a 

informação jornalística somente é legítima se preencher três requisitos 

cumulativos: o interesse social da notícia, a verdade do fato narrado e a 

continência da narração (apud Luis Gustavo Grandinetti Castanho de 

Carvalho, Direito de Informação e Liberdade de Expressão, Renovar, 

1.999, p. 235/236).

(...) A simples satisfação da curiosidade às vezes mórbida do público em 

conhecer a vida privada e a intimidade de pessoas notórias não converte 

a matéria jornalística em tema de relevante interesse ou utilidade geral.” 88

“Também nesse sentido a doutrina de Bruno Miragem: “na hipótese de ativi-

dade de imprensa não disser respeito a sua finalidade própria, reconhecida 

inclusive pelo texto constitucional, justifica-se que o intérprete e aplicador 

do direito estabeleça um rigoroso controle sobre a adequação do objeto da 

divulgação. O exemplo, nesse caso, poderá ser vislumbrado nas hipótese 

da exposição de pessoas à consideração do público, quando não exista qual-

quer distinção que identifique no exercício da atividade da imprensa, o seu 

aspecto funcional” (Responsabilidade Civil da Imprensa por Dano à Honra, 

Ed. Livraria do Advogado, 2005, pg. 277/278).

(...)

Diante dessas situações, é inequívoco que cabe ao Judiciário coibir a conduta 

incompatível com o direito de informação, mas deve também atuar de forma 

preventiva com o fim de evitar que os direitos da personalidade da pessoa 

sejam injustificadamente atingidos.”89

Anota-se que o gosto do sensacional e o prazer do ‘furo’ jornalístico devem sofrer restri-
ções que o bom-senso indica e o momento ou as circunstâncias comportem, como já obser-
vava Miranda90 que, apoiado em Bielsa91 afirma que “a liberdade de imprensa, como toda 
a liberdade, tem suas limitações virtuais e necessárias nas outras liberdades, e nos direitos 

88 6ª Câm. Dir. Privado, Ap. nº 1014507-86.2013.8.26.0100, São Paulo, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 
07/02/2014, V.U., in e-JTJ, 02:146/150.
89 10ª Câm. Dir. Privado, AgrI. nº 2003506-62.2014.8.26.0000, São Paulo, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 
04/02/2014, V.U., in e-JTJ, 02:27/33.
90 MIRANDA, Darcy Arruda. op., cit., p. 35.
91 BIELSA, Rafael. Estudios de Derecho Público. Vol. III, pág. 733, apud MIRANDA, Darcy Arruda. Dos 
Abusos da Liberdade de Imprensa. São Paulo: RT, 1959, p. 29.



47

privados e públicos. Se essa liberdade é desenfreada, e afeta a honra, o bem nome e o crédito 
das pessoas, falseando ou tergiversando a verdade dos fatos (ainda quando eles sejam certos 
e se trate de ações privadas), é evidente que não só se lhe deve negar proteção, mas também 
reprimir os seus excessos antijurídicos e anti-sociais. Assim, a má imprensa não só lesa 
direitos e interesses jurídicos e morais das pessoas a quem afeta a publicidade caluniadora ou 
escandalosa, como também corrompe, progressivamente, sentimentos de moralidade média 
da sociedade, engendra uma espécie de curiosidade e animosidade mórbidas no público, e, 
sobretudo, nas pessoas que, por falta de sentido crítico, de reflexão ou de experiência, são 
propensas à via de fato, perigo que comprova a psicologia das multidões.”

Tem-se, portanto, que ante a liberdade de informação existem algumas restrições, como 
acima destacadas pela Doutrina e reconhecidas pela Jurisprudência, que devem ser respeitadas, 
e que limitam o campo de sua atuação, de forma justa, legal e principalmente, constitucional.

Se, de um lado há o direito a liberdade de informação, por outro existem os Direitos de 
Personalidade (intimidade, honra, imagem e vida privada), ocasionando colisão entre princí-
pios, sendo certo que “um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o 
princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláu-
sula de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em face 
do outro sob determinadas condições. Sob outras condições a questão da precedência pode ser 
resolvida de forma oposta”, como esclarece Alexy92.

Tais balizas fundam-se, como já anotado, no respeito à Dignidade da Pessoa Humana, 
atrelada ao Direito Fundamental à intimidade, honra, imagem e vida privada, culminando na 
proteção aos Direitos de Personalidade.

Ao dissertar sobre direito de personalidade, apoiado em De Cupis, Caldas93 esclarece que: 
“esse direito se reveste ‘das conotações fundamentais de personalidade, devendo-se enfatizar a 
sua condição de direito negativo, ou seja, expresso exatamente pela não exposição ao conheci-
mento de terceiros de elementos particulares da esfera reservada do titular’.”.

Essa proteção, advinda de limites circunscritos por direitos fundamentais e, portanto, 
inalienáveis, decorre de previsão constitucional expressa, que encontra eco na legislação.

Aliás, em 1925 já se bradava a limitação do reconhecido poder da imprensa, como advertia 
Leite Filho94:

“A liberdade da imprensa, como as demais liberdades, encontra os seus 

limites naturais no respeito aos direitos de terceiros. Ela não tem por efeito 

a impunidade dos atos verdadeiramente criminosos; a irresponsabilidade 

civil e criminal dos danos e ofensas praticadas contra o indivíduo ou contra 

o Estado. É de interesse da própria sociedade que as leis regulem o exercício 

de toda e qualquer liberdade. Não há liberdade ilimitada. ‘Restrições sofrem 

e é preciso que sofram todas as liberdades; do contrário, desapareceriam o 

respeito ao direito a as suas garantias’”

92 ALEXY, Robert. op., cit., p. 93.
93 CALDAS, Pedro Frederico. Vida Privada, Liberdade de Imprensa e Dano Moral. São Paulo: Saraiva, 1997, 
pág. 46.

94 LEITE FILHO, Sodino. Commentarios á Lei de Imprensa. Rio de Janeiro: J. Leite & Cia, 1925, p. 8.
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No âmbito internacional, destaca-se o entendimento de Canotilho e Moreira95, ao acen-
tuarem que:

“O direito de expressão e de informação não podem ser sujeitos a impedimentos 

nem discriminações. Não é evidente o alcance deste enunciado. <<Sem impedi-

mentos>> não pode querer dizer sem limites, visto que, se o seu exercício pode 

dar lugar a <<infracções>>, é porque há limites ao direito. <<Sem discrimina-

ções>> não pode eliminar o alcance das excepções expressamente previstas na 

Constituição. (...) Na falta de uma cláusula de restrição dos referidos direitos, ele 

tem de ser pelo menos harmonizado e sujeito a operações metódicas de balan-

ceamento ou de ponderação com outros bens constitucionais e direitos com 

eles colidentes como a dignidade da pessoa humana, os direitos das pessoas à 

integridade moral ao bom nome e reputação, à palavra e à imagem, à privaci-

dade e etc. há que contar, também, com as restrições específicas previstas em 

relação aos militares e agentes militarizados, bem como as que decorrem da 

previsão constitucional do segredo de estado e do segredo de justiça.”

Como se denota, a atuação de uma imprensa livre e desimpedida, comprometida com a 
verdade e com o bem estar social é o sinal de num país efetivamente democrático, livre das 
amarras de qualquer regime ditatorial.

Contudo, essa franquia constitucional denominada liberdade de informação deve, como 
todas as garantias constitucionais, sofrer limitações, pois caso contrário, os órgãos de imprensa 
se encontrariam acima dos demais direitos, constituindo-se, assim, numa ditadura midiática, 
em que, isenta de limites, exerceria seu poder ao bel prazer. Não seria, sequer, o reconhecimento 
de um Quarto Poder do Estado, como menciona Miranda96, mas sim de um Supremo Poder.

Rompendo-se com a técnica metodológica, oportuna a citação de Barbosa 97:

“Um país de imprensa degenerada ou degenerescente e, portanto, um país 

cego e um país miasmado, um país de idéias falsas e sentimentos perver-

tidos, um país que, explorado na sua consciência, não poderá lutar com os 

vícios, que lhe exploram as instituições.”

5. CONCLUSÕES

Partindo-se para o fim, apoia-se uma imprensa livre e desimpedida de quaisquer amarras 
ideológicas, para que possa exercer o direito a liberdade de informação em sua maior amplitude.

95 CANOTILHO, J. J. Gomes, e MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. Vol. I, 
São Paulo: RT e Coimbra Editora, 2007, pp. 573/574.
96 MIRANDA, Darcy Arruda, op., cit., p. 35.
97 BARBOSA, Rui. A Imprensa e o Dever da Verdade. São Paulo: Papagaio, 2004, pp. 34-35.
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Contudo, a liberdade de informação em dado momento deve sofrer limitação ao tangen-
ciar outro direito fundamental, como a intimidade, honra, imagem e vida privada, remetidos a 
direitos de personalidade, albergados pela Dignidade da Pessoa Humana.

A seriedade da informação, traduzida em veracidade, associada ao interesse social, são o 
primeiro ponto para se validar a liberdade de imprensa.

Deve-se respeitar a veracidade nos fatos divulgados, para se evitar deturpação, escambos 
pessoais, manobras e manipulações de qualquer tipo.

Tais fatos devem, também, gozar da característica de ser de interesse público, ou seja, útil, 
de alguma forma, para a sociedade, e não elemento catalizador de intrigas e mistérios de toda 
ordem, de que nada tem de proveito para o regular desenvolvimento da sociedade, cuja fina-
lidade constitui apenas aplacar uma curiosidade mesquinha e socialmente insignificante, mas 
que se traduz em lucro.

A necessidade de limitação à liberdade de informação já vem sendo contemplada pela 
Doutrina, ao longo do tempo, bem como no Direito Comparado.

Nessas situações, em que a verdade encontra-se distante da narrativa, ou ausente a utili-
dade social do fato, devem prevalecer a intimidade, honra, imagem e vida privada, vincu-
lados aos direitos de personalidade e contemplados pela Dignidade da Pessoa Humana, com 
a atuação justa e pronta do Poder Judiciário que, mesmo em procedimento cautelar, possui 
plena chancela constitucional como agente garantidor da eficácia dos direitos fundamentais, 
devendo impor obrigações e reparações as violações perpetradas.

A democracia se pauta justamente nos direitos e deveres de todos, e não no privilégio 
de alguns.
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O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL EM CASO 
DE GRAVE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS: UM POTENCIAL 

CONFLITO FEDERATIVO

ALTERATION OF JURISDICTION POWER IN CASE OF VIOLATION OF 
HUMAN RIGHTS: A POTENCIAL FEDERAL CONFLICT

RODINER RONCADA98

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A proteção dos direitos humanos 
pela Constituição da República de 1988. A reafirmação protetiva 
pela EC 45/04; 3. A competência jurisdicional no Brasil para as 
causas envolvendo direitos humanos. O juiz natural da causa; 
4. Os pressupostos fático-jurídicos constitucionais para o deslo-
camento da competência jurisdicional em caso de grave violação 
de direitos humanos; 5. Um possível conflito federativo surgido 
com o ajuizamento do IDC. A repercussão na competência juris-
dicional; 6. Conclusão; 7. Referências.

RESUMO: O presente artigo trata do incidente de deslocamento 
de competência jurisdicional em casos de grave violação de 
direitos humanos. Analisa os requisitos constitucionais para o 
exame da causa pela Justiça Federal e busca uma interpretação 
jurídica do dispositivo que o torne válido e eficaz. Confronta os 
requisitos com alguns direitos fundamentais processuais e com 
o sistema federativo brasileiro, analisando a competência jurisdi-
cional em caso de conflito entre os entes da federação.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos. Competência jurisdi-
cional. Deslocamento de competência. Federalismo.

ABSTRACT:  This article is about the alteration of jurisdiction 
power in case of violation of human rights. It analyzes 
constitutional requisites for the examination of the cause by 
the Federal Court and searches a juridical interpretation of 
the rule which makes it valid and effective. It confronts the 
requisites with some procedural constitutional rights and with 
the Brazilian federal system, analyzing the jurisdiction power in 
case of conflict between the federation components. 
KEY-WORDS: Humans Rights. Jurisdiction Competence. 
Federalism.

98 Mestrando em Direitos Humanos Fundamentais na UNIFIEO/SP. Juiz Federal em São Paulo.
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1. INTRODUÇÃO

O s meios de comunicação têm noticiado, com certa frequência, que alguns membros 
do Ministério Público, temerosos da impunidade de certos delitos graves ocorridos na 

localidade em que oficiavam, planejavam a “federalização” desses crimes, por meio da atuação 
do Sr. Procurador-Geral da República, a fim de retirar a causa da Justiça local e transferi-la 
para a Justiça Federal, menos sensível, segundo eles, a interferências políticas locais e dotada 
de um melhor aparato de investigação e processamento de ações penais.

Recentemente, um grupo de Procuradores da República decidiu enviar ao Procurador-
-Geral da República documentos indiciários da chacina de 546 pessoas em maio de 2006 na 
cidade de São Paulo, durante os ataques do Primeiro Comando da Capital (PCC) às corpo-
rações de segurança pública do Estado, tendo havido na ocasião uma série de mortes envol-
vendo a atuação de policiais militares. Segundo o Ministério Público Federal, até o momento 
os responsáveis pelas centenas de homicídios não foram identificados pelas autoridades locais 
de segurança pública, a indicar a violação a direitos humanos e a justificar a “federalização” da 
persecução penal.

A veiculação dessas tristes notícias faz despertar a atenção do operador do Direito para este 
novo instituto constitucional-processual, inaugurado pela Emenda n. 45/04, denominado de 
“incidente de deslocamento de competência” (IDC), processado e julgado perante o Superior 
Tribunal de Justiça, por iniciativa do Procurador-Geral da República e sob os fundamentos do 
art. 109, §5º. da Constituição Federal.

No presente trabalho, pretendemos contribuir para os debates acerca do conteúdo e do 
alcance da referida norma constitucional, abordando os seus aspectos jurídicos e a sua impli-
cação no sistema federativo brasileiro, em especial na distribuição da competência jurisdicional 
feita originariamente pela Constituição de 1988.

2. A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 
1988. A REAFIRMAÇÃO PROTETIVA PELA EC 45/04

Conta a História que, desde as primeiras civilizações, as sociedades preocupam-se com 
os “direitos do homem” ou “direitos do ser humano”. Basta lembrar que, no mundo antigo 
mesopotâmico, o rei Hammurabi (1792-1750 a.C.) fez anotar, logo na abertura de seu famoso 
Código ancestral, o compromisso com a “justiça e a igualdade para o bem de todos”99, reve-
lando que, na verdade, alguns direitos inalienáveis da pessoa humana, tomados então da 
própria natureza, já se encontravam reconhecidos bem antes do surgimento das primeiras 
Cartas de Direitos do mundo ocidental. 

Na Roma Antiga, Marco Túlio Cícero (103-43 a.C.) invocava um “direito universal para 
todos os seres vivos”, concedido por Deus e pela natureza, imutável e independente das leis 
estabelecidas pelo homem (Da República, Livro III)100. Eram os primórdios da doutrina do 

99 PEDROSA, Ronaldo Leite. Direito em História. 3ª. edição. Nova Friburgo: Imagem Virtual, 2000, p. 86.
100 CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos. 2ª. edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 23.
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direito natural, que buscava fixar um rol básico de direitos inerentes ao homem, protegendo a 
sua dignidade da subjugação por seus próprios pares ou pelo Estado.

Com o advento das Declarações de Direitos – em especial: na Inglaterra, em 1215 e 1689; 
nos EUA, em 1776; na França, em 1789 –, tais direitos inatos da pessoa humana foram sendo 
incorporados ao direito positivo, inicialmente em cada ordenamento pátrio, e depois em escala 
internacional, passando então a compor os chamados “direitos humanos fundamentais” ou 
apenas “direitos fundamentais”, por se encontrarem explícitos ou implícitos em normas jurí-
dicas estatais ou supraestatais.  No plano internacional, é consagrado o uso do termo “direitos 
humanos” para designar o conjunto dos direitos do homem expressos em tratados ou decla-
rações. Nos ordenamentos nacionais, esses mesmos direitos são normalmente designados por 
“direitos fundamentais”, positivados na forma e ao sabor de cada sistema político-jurídico.101

No Brasil, é da tradição de nossas constituições a previsão de um rol de direitos funda-
mentais da pessoa humana, desde a Constituição Imperial de 1824, que recebeu a influência 
das Cartas liberais do Século XVIII, de modo que a proteção formal dos direitos humanos 
no Brasil, de um certo modo, confunde-se com a sua história constitucional, em que pesem 
os tristes episódios da escravatura, que por aqui vigorou até as vésperas da República, e os 
regimes políticos ditatoriais instalados, vez por outra, ao longo do Século XX, com as conse-
quências nefastas aos direitos de liberdade, vida e dignidade dos brasileiros.

Sem dúvida, a Constituição da República de 1988 inaugurou uma nova fase no compro-
misso com a efetividade da proteção aos direitos humanos, deixando bem claro à sociedade e 
aos detentores do Poder que não mais será tolerado, ao menos sob o ponto de vista constitu-
cional, qualquer atentado às liberdades públicas e à dignidade da pessoa, não importando a 
origem da lesão ou da ameaça. Enfatizou o constituinte ainda que, no plano internacional, o 
Brasil reger-se-á pela “prevalência dos direitos humanos” e pelo “repúdio ao terrorismo e racismo” 
(art. 4º., II e VIII), alinhando-se ao contido em diversos tratados internacionais sobre o tema, 
a exemplo do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, assinado por ocasião da 
Assembleia-Geral da ONU em 1966, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 
concluída em São José da Costa Rica em 1969.102   

Não só em seu Título II – “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” encontram-se dispo-
sições protetivas aos direitos humanos. Já o Título I – “Dos Princípios Fundamentais” encon-
tra-se carregado de normas humanitárias, destacando-se a proteção à dignidade humana e o valor 
social do trabalho, dois dos fundamentos da República (art. 1º., III e IV), bem como os 
objetivos nacionais de uma sociedade livre, justa e solidária, e o repúdio ao preconceito (art. 
3º., I e IV), além dos princípios internacionais previstos no art. 4º., alguns já anunciados acima, 
todos relacionados, em maior ou menor grau, aos direitos humanos mais elementares.

Não é o caso, para os fins de nosso estudo, de expor todas as disposições constitucionais 
originárias que protegem direta ou indiretamente um direito fundamental do ser humano, 
até porque são muitas, cabendo apenas registrar que tais direitos inalienáveis encontram-se 
presentes por todo o texto constitucional, como se pode constatar, por exemplo, dos funda-
mentos da ordem econômica (art. 170, “caput”) e dos objetivos da ordem social (art. 193).103

101 Idem. Ob. cit., p. 172.
102 Cabe esclarecer, sem demora, que tais compromissos internacionais só foram efetivamente assumidos pelo 
Brasil muitos anos depois, com o depósito da ratificação ao PIDCP e da adesão à CADH, ambas no ano de 1992.  
103 “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: 
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Não obstante o avançado nível de proteção dos direitos humanos promovido pelo consti-
tuinte originário de 1988, a Emenda Constitucional n. 45/04, conhecida como a de “Reforma do 
Judiciário”, tratou de inovar e reforçar o sistema de proteção, inserindo na Carta  alguns meca-
nismos jurídicos de reconhecimento do grau superior das normas humanitárias oriundas de 
tratados internacionais, com vistas a dar-lhes maior estabilidade jurídica e  garantir a efetivi-
dade dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

Assim, fez acrescentar os §§3º. e 4º. ao art. 5º. da Carta, prevendo que os tratados inter-
nacionais de direitos humanos aprovados na forma prevista para as emendas constitucionais 
terão a mesma hierarquia normativa destas, bem como explicitando que o Brasil submete-se a 
tribunal penal internacional ao qual tenha manifestado adesão.104 

Além disso, demonstrou preocupação com a inércia estatal na apuração e repressão de 
condutas violadoras de direitos humanos, criando o instituto processual do “incidente de deslo-
camento de competência” (IDC), que encontra raízes em precedentes de modificação de compe-
tência nos EUA para melhor proteção de direitos civis relacionados à igualdade, bem como 
na previsão legal de desaforamento de processos penais (arts. 427/428 do CPP), esse de longa 
tradição em nosso ordenamento pátrio, apesar das muitas dessemelhanças entre os institutos, o 
que aqui não cabe analisar, pois refoge aos objetivos do estudo. 

Eis a redação do dispositivo, acrescentado ao art. 109 da Constituição Federal:

“§ 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-

-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obri-

gações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais 

o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, 

em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de 

competência para a Justiça Federal.”

Tal norma constitucional superveniente tem merecido a atenção dos estudiosos e dos 
operadores do Direito, os quais, de modo geral, ao mesmo tempo em que criticam a indetermi-
nação ou a inconveniência de alguns conceitos inseridos no dispositivo, aplaudem a iniciativa 
do Poder Constituinte Reformador, por representar a boa intenção de evitar a impunidade das 
graves condutas violadoras de direitos humanos, equalizando as providências repressivas com 
os compromissos internacionais assumidos.

Flávia Piovesan e Renato Stanziola Vieira destacam as vantagens dessa possibilidade de 
alteração de competência jurisdicional: 

“(...) com a federalização dos crimes contra os direitos humanos passa a 

existir uma salutar concorrência institucional para o combate à impuni-

dade e para a garantia de justiça, expondo-se à sociedade civil os poderes 

(...)”
“Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.”
104 “Art. 5º., § 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.”
“§ 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.” 
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e os limites estatais no cumprimento de seus compromissos internacio-

nais e domésticos. 

De um lado, encoraja-se a atuação estatal sob o risco do deslocamento de 

competência em razão da matéria, e do outro se aumenta a responsabilidade 

das instâncias federais para o efetivo combate à impunidade das violações 

aos direitos humanos. 

Além disso, amplia-se internamente a responsabilidade da União em matéria 

de direitos humanos, em consonância com sua responsabilidade interna-

cional, já que esse ente responde internacionalmente na hipótese de viola-

ções de direitos humanos decorrentes de tratados ratificados pelo País.”105

Ademais, a previsão constitucional vem produzindo efeitos jurídicos, já havendo alguns 
precedentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, como se verá, fato que vem colabo-
rando para a boa compreensão do novo instituto. 

Vejamos mais detidamente os requisitos constitucionais previstos para a alteração da 
competência jurisdicional em casos de grave violação de direitos humanos, analisando-os sob 
o enfoque de outras normas constitucionais, tanto as protetivas dos direitos fundamentais da 
pessoa humana quanto as que formatam o sistema de organização política do Estado brasileiro.

3. A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL NO BRASIL PARA AS CAUSAS ENVOLVENDO 
DIREITOS HUMANOS. O JUIZ NATURAL DA CAUSA

Em primeiro lugar, cabe afirmar o óbvio: se a Constituição Federal menciona uma hipótese 
de deslocamento de competência para a Justiça Federal, é porque a competência originária não 
pertence a ela.

O silogismo acima parece dos mais simples, mas há quem entenda que, em casos de grave 
violação de direitos humanos, e havendo alguma intervenção de órgãos federais para atender 
a compromissos internacionais, a competência originária da causa já é da Justiça Federal, em 
razão da matéria.106

Note-se que a competência jurisdicional originária dos juízes federais vem elencada, em 
numerus clausus, nos 11 (onze) incisos que compõem o artigo 109 da Constituição. Fora desses 
casos, a competência é atribuída a outro ramo do Poder Judiciário, seja por atribuição expressa 
(a exemplo da competência da Justiça do Trabalho – art.114), seja por conta da competência 
residual da Justiça dos Estados-membros (art.25, §1º., c.c. art. 125).

Em casos de grave violação de direitos humanos, em regra a competência é da Justiça 
do Estado, mas ocasionalmente a competência primária pode ser atribuída à Justiça Federal, 
desde que a causa contemple uma das hipóteses dos incisos do art. 109 da CF/88, e não por  
força isolada do art. 109, V-A e 5º., que apenas muito excepcionalmente admite o desloca-
mento da causa para a Justiça Federal, quando presentes os pressupostos ali elencados.

A título de exemplo, suponha-se um fato que caracterize o tráfico internacional de pessoas 
para fim de exploração sexual, havendo inegável e grave violação de direitos humanos (art. 231 

105 Federalização de crimes contra os direitos humanos: o que temer? Boletim IBCCRIM, ano 13, n. 150, maio/2005.
106 Nesse sentido: PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 16ª. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 243.
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do Código Penal). Por se tratar de crime previsto em tratado internacional, com as caracte-
rísticas de crime à distância, envolvendo dois ou mais países, a competência desde logo se firma 
na Justiça Federal, em razão do previsto no inciso V do art. 109.107  O mesmo não ocorre 
no crime de tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual (art. 231-A do Código 
Penal), embora também haja lesão a direitos humanos previstos em tratado supranacional. 
No entanto, diante do novo incidente, é possível que a causa seja submetida à Justiça Federal, 
desta feita sob as condições do art. 109, §5º., da CF/88.

Em nosso sentir, não basta que uma entidade ou órgão federal manifeste seu interesse 
na causa para que surja a competência da Justiça Federal em casos de violação de direitos 
humanos. Se fosse assim, bastaria alegar que o fato a apurar e julgar é previsto em um tratado 
internacional de direitos humanos (que são vários), com compromissos assumidos pela União, 
pelos quais pode vir a ser responsabilizada, interessada na causa apenas por esta razão, a 
supostamente justificar a supressão da competência natural da Justiça do Estado. Não foi este 
o desejo do Poder Constituinte.

Na verdade, existe um interesse nacional, que não se confunde com o interesse apenas da 
União Federal, na apuração e repressão aos casos de grave violação de direitos humanos.  
O interesse é de toda a comunidade, envolvendo todos os entes federativos: a União, os Esta-
dos-membros (ou DF) e os Municípios. Todavia, a competência jurisdicional distribuída pela 
Constituição Federal não atribui primariamente à Justiça Federal o exame das causas envol-
vendo interesses nacionais, mas sim as causas de interesse federal, ou seja, da União, suas 
autarquias e empresas públicas.

Para as causas de interesse nacional em que a presença da União não é indispensável, 
subtrai-se a competência da Justiça Federal, entregando-a ao Poder Judiciário de outro ente 
federativo, qual seja, do Estado-membro. Não são incomuns exemplos desse tipo, como se verifica, 
v.g.,  nas ações civis públicas ajuizadas em defesa de um número indeterminado de consumi-
dores, de abrangência nacional, objetivando a reparação de danos provocados por ato prati-
cado por uma empresa particular. Ainda, o tráfico ilícito de entorpecentes envolvendo diversos 
Estados da Federação, sem caráter transnacional, no qual a competência não se firma na Justiça 
Federal, salvo se presente, por força das circunstâncias, um dos pressupostos do art. 109, IV 
ou IX, da CF/88.108

Note-se que a União Federal, pessoa jurídica de direito público interno (art. 41, I, do 
Código Civil), ao firmar tratados internacionais, por ato do Presidente da República (art. 84, 
VIII, CF), age em nome do Estado brasileiro (melhor: da República Federativa do Brasil), pessoa 
jurídica de direito público internacional, e não em nome próprio.   Portanto, as violações em 
nosso território a tratados de direitos humanos firmados pelo Brasil ofendem a comunidade 
nacional, e não exatamente a União, razão pela qual a competência para casos tais pertence, 
originariamente, sob o influxo da distribuição jurisdicional feita pela Constituição Federal, à 

107 “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) V - os crimes previstos em tratado ou 
convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no 
estrangeiro, ou reciprocamente;”
108 “(...) IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse 
da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a 
competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; (...) IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, 
ressalvada a competência da Justiça Militar;”
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Justiça dos Estados-membros, ressalvadas as hipóteses expressas de competência primária 
dos juízes federais. 

Acrescente-se que, não raramente, alguns órgãos federais atuam em cooperação com as 
entidades estaduais para a repressão de fatos ilícitos, justamente o que ocorre com as infrações 
penais de violação de direitos humanos, em que a Polícia Federal possui autorização legal 
para atuar na investigação (art. 1º., III, da Lei 10.446/02). Nem por isso se justifica a fixação 
da competência na Justiça Federal, uma vez ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 
109 da CF/88.

Ressalte-se que a mera existência de um tratado internacional, pouco importando o seu 
objeto, não atrai por si só a competência da Justiça Federal, apenas por conta da previsão 
abstrata do art. 109, III, da CF.109 Tal dispositivo deve ser interpretado restritivamente, sob pena 
de inviabilizar a própria Justiça Federal, diante do número superlativo de tratados firmados pelo 
Brasil, apto a fundamentar qualquer causa judicial, a depender da habilidade do peticionário.

Segundo a doutrina e a jurisprudência, só pertencem à Justiça Federal as causas fundadas 
em tratados internacionais, na hipótese do inciso III, quando o litígio versar sobre o conti- 
do no próprio tratado, ou seja, a controvérsia advém da obrigação surgida diretamente do 
próprio texto internacional.110

Portanto, conclui-se que o art. 109, V-A e §5º., da CF/88 reconhece a atribuição originária do 
Poder Judiciário do Estado-membro para conhecer e julgar as causas envolvendo grave violação 
de direitos humanos previstos em tratados internacionais, prevendo subsidiariamente a compe-
tência da Justiça Federal, uma vez presentes todas as condições nele estabelecidas. 

Com o deslocamento da causa, não se vislumbra qualquer violação ao princípio do juiz 
natural, ao contrário do que sustenta a Associação dos Magistrados Brasileiros na ADI 3486, 
pendente de julgamento. Não é subtraída “a priori” a competência originária do juiz esta-
dual, senão em hipótese anormalíssima, e para outro juízo constitucional. A Constituição 
Federal pode atribuir abstratamente uma determinada causa à competência concorrente e 
supletiva, sob condições, a dois ramos do Poder Judiciário, sem esbarrar nas garantias da 
imparcialidade do julgador e da igualdade dos litigantes, até porque não foram estabelecidos 
critérios subjetivos de fixação de competência. Além disso, ambos os juízos extraem a sua 
investidura da mesma Constituição Federal, não havendo espaço para a alegação de juiz “ad 
hoc” ou de exceção. 

Ressalva-se apenas algum eventual caso ocorrido antes da promulgação da EC 45/04, 
quando ainda não era prevista a competência subsidiária da Justiça Federal, garantindo-se ao 
acusado, na hipótese, o julgamento pelo juiz natural da época dos fatos, dada a vedação ao juiz 
constitucional criado ex post facto.   

Não é novidade da Constituição da República a autorização dada a União Federal para, 
excepcionalmente, avançar sobre as competências privativas dos Estados-membros, com vistas 
a superar questões de interesse nacional. Lembre-se, a esse respeito, da possibilidade de  inter-
venção federal no Estado para assegurar os direitos da pessoa humana (art. 34, VII, “b”), ou 

109 “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) III - as causas fundadas em tratado ou 
contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;” 
110 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Competência Cível da Justiça Federal. 2ª. ed.. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 105; STJ, REsp 1.449.560-RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.8.14. 
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a isenção de tributo estadual firmada em tratado internacional (chamada de “isenção heterô-
noma”, feita por pessoa política diversa da que recebeu a competência tributária).111 

São casos restritíssimos, admitidos apenas se previstos na Constituição Federal, que 
merecem interpretação e aplicação igualmente restritivas, para que não se coloque em risco 
o vínculo federativo sem um fundamento substancioso, suficiente a justificar a superação das 
autonomias regionais, em nome da ordem e da unidade nacionais.  

4. OS PRESSUPOSTOS FÁTICO-JURÍDICOS CONSTITUCIONAIS PARA O 
DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIAA JURISDICIONAL EM CASO DE GRAVE 

VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS
 
O art. 109, §5º., da CF/88 exige dois pressupostos para o ajuizamento do Incidente de Deslo-

camento de Competência (IDC) perante o STJ: i) a ocorrência ou iminência de grave violação 
de direitos humanos; ii) a necessidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes 
de tratados internacionais de direitos humanos do qual o Brasil seja parte.

O primeiro pressuposto, a grave lesão ou ameaça a direitos humanos, é de larga abran-
gência, uma vez que qualquer comportamento, do Estado ou do particular, que venha a causar 
injusto sofrimento à pessoa humana pode ser considerado grave violação de direitos humanos. 

Para restringir a possibilidade de deslocamento de competência, dada a patente anorma-
lidade da medida, impõe-se limitar o conceito de “grave violação”, entendendo-a como aquela 
que atinge os direitos mais elementares da pessoa humana, em especial a vida e a liberdade 
de ir e vir.  Mas a definição do que seja “grave violação de direitos humanos” pode e deve ser 
flexibilizada no caso concreto, na medida da expansão do número de vítimas, caso em que 
a gravidade da violação surge naturalmente, mesmo não se tratando de atentado à vida ou à 
liberdade individual. Podemos exemplificar com a hipótese de uma aguda omissão de um 
Estado-membro em gerir e fornecer, em grau mínimo, o serviço de educação básica a crianças, 
o que inegavelmente atenta, e de forma grave, contra os direitos de proteção à criança, previstos 
em tratados internacionais. 

Percebe-se, então, que “a grave violação de direitos humanos” é um conceito jurídico inde-
terminado, cuja delimitação deve ser feita em cada caso, buscando uma interpretação teleoló-
gica do dispositivo constitucional.

Não se trata de norma constitucional de eficácia limitada, a depender da sua integração 
pelo legislador. Embora muitos defendam a necessidade de regulamentação legal do disposi-
tivo para a sua perfeita eficácia, é grande a probabilidade do legislador ordinário, ao pretender 
estabelecer um rol de “graves violações de direitos humanos”, dizer mais ou dizer menos do 
que devia, expandindo ou reduzindo indevidamente a vontade do constituinte reformador.

Cumpre, na verdade, interpretar o texto constitucional de forma a extrair o mais preciso 
alcance da norma, valendo-se dos princípios próprios da hermenêutica constitucional, tais 
como o da unidade da constituição, o da máxima efetividade de suas normas e o da harmoni-
zação dos eventuais princípios em conflito.112 

Como bem anota Ubiratan Cazetta,

111 STF, RE 229.096/RS, j. 16.8.07.
112 Os princípios tópicos de interpretação constitucional são expostos por CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª. ed.. Coimbra: Almedina, 2003, p. 1223 e ss.
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“Os conceitos indeterminados de que se utiliza a Constituição (e o § 5o 

do artigo 109 não é exemplo solitário) não configuram um salvo-conduto a 

qualquer interpretação, mas, ao contrário, atuam como elemento de conso-

lidação do texto, permitindo o avanço da sociedade.

(...)

A dificuldade de conceituar ‘grave violação dos direitos humanos’ não é tão 

superior à busca do que significa, por exemplo, ‘necessidade ou utilidade 

pública ou interesse social’ para fins de desapropriação, ou, no mesmo tema, 

a noção de ‘justa indenização’, ou, em exemplo mais extremado, o limite de 

tributação que pode configurar o confisco vedado pelo inciso IV do artigo 

150 da Constituição Federal. Até mesmo um termo que se pretendia razoa-

velmente compreendido, como é o caso do termo racismo, não escapou a uma 

intensa e rica discussão quanto ao seu conceito, no conhecido Caso Ellwanger.

(...)

Assim, compete ao intérprete conferir aos termos utilizados pela Consti-

tuição Federal interpretação consentânea com a finalidade do instrumento, 

evitando seu uso indiscriminado, mas assegurando a sua utilidade.”113

Quanto ao segundo pressuposto do incidente de deslocamento de competência, ele não 
oferece dificuldade na interpretação, mas sim na sua aplicação. Conforme o texto constitu-
cional, o objetivo do IDC é “assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados 
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte.” 

Em princípio, não há mistério em identificar as obrigações assumidas pelo Estado brasi-
leiro em âmbito internacional para a defesa dos direitos humanos em seus limites territoriais. 
A leitura de um bom compêndio de legislação internacional já nos esclarece quais foram os 
compromissos humanitários firmados pelo Brasil no sistema global ou no sistema regional de 
proteção de direitos humanos. 

A dificuldade está em estabelecer quais são os casos ocorridos dentro do território nacional 
que merecem a propositura do incidente e a modificação da competência jurisdicional. Em outras 
palavras, cabe decifrar onde e quando há o risco de descumprimento de obrigações interna-
cionais firmadas pelo Brasil, já que, uma vez garantido pelos órgãos locais competentes que os 
compromissos internacionais de proteção aos direitos humanos serão efetivamente cumpridos, 
não se verifica a presença do segundo pressuposto em comento. 

O Superior Tribunal de Justiça, encarregado da solução do incidente pela Constituição Federal, 
circunscreveu, já no primeiro incidente a que foi chamado a decidir, que o pressuposto em questão 
somente se faz presente caso haja “inércia, negligência, falta de vontade política ou de condições 
reais do Estado-membro, por suas instituições, em proceder à devida persecução penal.”114

O mesmo entendimento foi seguido em outros dois julgamentos posteriores (IDCs n.s 02 
e 05, ambos deferindo o deslocamento, julgados respectivamente em 27.10.10 e 13.8.14), e 

113 Direitos Humanos e Federalismo: o incidente de deslocamento de competência. São Paulo: Atlas, 2009, pp. 
142-143.
114 IDC 01-PA, caso da missionária Dorothy, julgado em 8.6.05. Na espécie, rejeitando o pedido, entendeu o 
Tribunal que as autoridades estaduais estavam empenhadas na apuração do fato e na punição dos responsáveis, 
não estando presente o segundo pressuposto do pleiteado deslocamento de competência.
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passou a ser adotado também pelo Procurador-Geral da República, único legitimado a propor 
o incidente, na análise da pertinência de sua propositura.115 

O Superior Tribunal de Justiça tem considerado ainda que o deslocamento de compe-
tência somente é admissível após detido exame da proporcionalidade da medida, em seu 
triplo aspecto da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, com a 
demonstração de risco efetivo ao cumprimento de tratados internacionais de direitos humanos. 
Pelo primeiro aspecto, analisa-se se o deslocamento da causa para a Justiça Federal atingirá os 
objetivos desejados. Pelo segundo, examina-se a imprescindibilidade da medida, afastando-a 
se existir um meio menos gravoso de solução. Finalmente, ponderam-se os bens ou princí-
pios constitucionais em conflito, verificando a pertinência concreta de superar a competência 
administrativa e jurisdicional do Estado e o pacto federativo em favor de compromissos inter-
nacionais na proteção aos direitos humanos. 

De fato, se os poderes constituídos do Estado-membro bem atendem aos compromissos inter-
nacionais firmados pelo Brasil, não se justifica a retirada compulsória da causa de seu âmbito de 
atuação administrativa e jurisdicional, a ele atribuída pela própria Constituição Federal.

Se não fosse assim, ou seja, tornada banal a transferência da competência constitucional,  
instalar-se-ia desnecessariamente um sério conflito entre os entes federativos (União e Estado-
-membro), na contramão do dever de mútua colaboração entre eles.

Aliás, convém indagar se a mera propositura do incidente pelo Procurador-Geral da Repú-
blica já não é suficiente para reconhecer o conflito constitucional entre os entes federativos. 
Se positivo, como superá-lo? 

5. UM POSSÍVEL CONFLITO FEDERATIVO SURGIDO COM O AJUIZAMENTO DO IDC. 
A REPERCUSSÃO NA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.

Como visto acima, na tramitação e no julgamento do IDC trava-se a discussão acerca do 
cumprimento ou não, pelo Estado-membro da federação, das obrigações assumidas pelo Brasil 
em tratados internacionais de direitos humanos.

A Constituição Federal não limita o incidente a causas de natureza criminal, de forma que 
a discussão, em tese, pode ser bastante ampliada, envolvendo inclusive a aplicação adequada 
de recursos públicos em áreas sensíveis aos direitos humanos, como pode ocorrer em graves 
omissões no sistema público de educação e saúde (os chamados “direitos humanos de segunda 
geração ou dimensão”).   Pense-se, por exemplo, em uma ação civil pública ajuizada em face 
do Estado-membro para garantir um mínimo de atendimento hospitalar numa região carente. 
Nada impede a pretensão de “federalização” da causa, uma vez concorrentes os pressupostos 
previstos no art. 109, §5º. da CF/88.

É evidente que o alegado Estado omisso tem o direito ao contraditório e ampla defesa, 
resistindo à pretensão de transferência da causa, até para evitar repercussões políticas nega-
tivas ou a imputação futura de improbidade administrativa.

Na prática, o Superior Tribunal de Justiça, por cautela, tem oportunizado aos poderes locais 
a faculdade de manifestação, a fim de que esclareçam o ocorrido e garantam o cumprimento 
das obrigações internacionais.  Assim, evita, tanto quanto possível, o impasse federativo, já 

115 CAZETTA, Ubiratan, ob. cit., p. 193, expõe, exemplificando, o posicionamento do PGR em casos mais recentes. 
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que essa forma de Estado é tão cara em nosso sistema constitucional, protegida inclusive por 
cláusula pétrea (art. 60, §4º., I).

Se o Estado-membro reconhece a omissão e não resiste à pretensão de deslocamento de compe-
tência, não se instala o conflito. O sistema de cooperação entre os entes federativos se aperfeiçoa 
sem discussão.116

Todavia, caso instalado um litígio entre a União e o Estado-membro, dentro do incidente de 
deslocamento, o Superior Tribunal de Justiça haveria de decidir se as obrigações internacionais 
do Brasil estão sendo satisfeitas ou não pelos poderes locais, resolvendo a lide.  Nessa hipótese, 
não se trata apenas de um conflito de competência jurisdicional entre ramos do Poder Judici-
ário vinculados a tribunais diversos, cuja solução já é atribuída ao STJ pelo art. 105, I, “d”, da 
Constituição Federal.117 Cuida-se, na realidade, de um conflito federativo entre a União e o 
Estado-membro, com discussão sobre a competência constitucional para apurar e reprimir atos 
atentatórios a direitos humanos, cuja solução compete apenas ao Supremo Tribunal Federal, 
nos termos do art. 102, I, “f”, da CF/88.118

Por um lado, embora se reconheça que o Superior Tribunal de Justiça, por ter jurisdição 
de caráter nacional, pode receber tranquilamente a atribuição constitucional de julgar o IDC 
quando houver discussão reduzida à competência de juízes estaduais ou federais, por outro 
lado, uma vez eventualmente instalado um conflito federativo no bojo do IDC, especialmente 
num momento anterior ao ajuizamento da causa envolvendo direitos humanos, impõe-se o exame 
do incidente pelo Supremo Tribunal Federal, a quem cabe superar em definitivo o impasse entre 
o Estado-membro e a União. Sucederia, na hipótese, um autêntico deslocamento de compe-
tência dentro do próprio incidente de deslocamento (IDC).

Note-se bem: não cabe ao Superior Tribunal de Justiça resolver qualquer impasse jurí-
dico entre os entes federativos, ainda que surja no bojo de uma causa sob os seus cuidados, 
no caso o IDC. Como acentuado pelo então Ministro Sepúlveda Pertence no julgamento 
da Questão de Ordem na ACO n. 684-1/MG, “Não há como negar que é desta Corte [STF] a 
competência originária para conhecer de causa em que se litiga acerca da divisão constitu-
cional de competência entre a União e Estados-membros”.

Somente o Supremo Tribunal Federal recebeu a incumbência de “Tribunal da Federação”, 
a fim de dirimir as controvérsias surgidas entre as unidades federadas que coloquem em risco 
o vínculo federativo e a harmonia das relações políticas entre elas.119

Enfim, em que pesem as boas intenções do constituinte derivado em garantir o atendi-
mento dos compromissos internacionais de proteção aos direitos humanos, temos que o deslo-
camento de competência previsto no art. 109, §5º., da CF/88, inaugurado pela EC n. 45/04, 
traz em seu âmago um potencial conflito federativo entre a União e o Estado-membro, que 

116 Como é sabido, o nosso federalismo atual é cooperativo, em que os entes federativos (ordem central e 
ordens regionais) colaboram mutuamente, dentro de suas esferas comunicantes de competências constitucionais, 
para o atingimento das finalidades públicas. Contrapõe-se ao federalismo dualista, em que as competências não 
se comunicam e pode haver acentuada prevalência da ordem central. Nesse sentido: FERREIRA FILHO, Manoel 
Gonçalves. Aspectos do Direito Constitucional contemporâneo. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 165-166.  
117 “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) d) os 
conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, “o”, bem como entre 
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;” 
118 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: (...) f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o 
Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; “
119 Nesse sentido: STF, AgR-ACO 641/AC, rel. Min. Celso de Mello, j. 24.4.03.
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pode ou não surgir, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez instalado o conflito, 
a solução do incidente.

Embora não se anteveja qualquer inconstitucionalidade material no novel dispositivo, não 
se pode simplesmente usurpar a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal em 
casos tais, para o qual deve ser remetido o IDC.

Assim, interpretado o dispositivo constitucional, de modo a superar as suas imperfeições, 
fica afastada a sua inconstitucionalidade, ajustando o seu sentido aos ditames da Carta Magna 
e ao mesmo tempo preservando a sua finalidade altruísta, conforme os anseios da sociedade 
brasileira e da comunidade internacional.

6.  CONCLUSÃO

O incidente de deslocamento de competência (IDC) é um importante mecanismo consti-
tucional de garantia de cumprimento de tratados internacionais de direitos humanos firmados 
ou aderidos pelo Brasil, além de fornecer mais segurança à sociedade na prevenção e repressão 
a atentados violadores a direitos humanitários, evitando assim a impunidade de tais compor-
tamentos ilícitos.

Não se verifica no novo instituto processual qualquer incompatibilidade com as normas 
originárias da Constituição Federal de 1988, restando preservadas as garantias do juiz natural, 
do contraditório e ampla defesa, além de reforçar a garantia individual e coletiva à razoável 
duração do processo.

Os pressupostos constitucionais para o deslocamento de competência devem ser inter-
pretados restritivamente, dada a excepcionalidade da modificação do juízo, prescindindo 
de integração legislativa, vez que o texto constitucional já contém densidade normativa 
suficiente para o bom entendimento dos desígnios constitucionais e para a correta aplicação 
do dispositivo.

Em regra, aos graves atentados aos direitos humanos previstos em tratado internacional 
devem ser conhecidos e julgados pelo Poder Judiciário do Estado-membro, por se tratar de 
competência originária a ele atribuída pela própria Constituição, somente se aventando a 
modificação da competência constitucional quando houver comprovada inércia ou negli-
gência das autoridades locais, a ser analisada em primeira mão pelo Superior Tribunal de 
Justiça, via IDC.

O modelo de federação brasileira impõe uma cooperação dos entes políticos para o atingi-
mento de interesses nacionais, tal como o cumprimento de tratado internacional de proteção 
aos direitos humanos. Não deve a União, sem um motivo constitucionalmente previsto, 
avançar sobre as competências administrativas e jurisdicionais do Estado-membro, sob pena 
de estimular o desequilíbrio federativo e causar um possível conflito entre as pessoas políticas 
da federação.

O Estado-membro tem asseguradas as garantias do devido processo legal, podendo resistir 
à pretensão de deslocamento da causa, por razões políticas e jurídicas. Caso instalado um 
conflito federativo entre o Estado-membro e a União, a causa deve ser dirimida pelo Supremo 
Tribunal Federal, cabendo ao STJ a remessa do incidente ao “Tribunal da Federação”.
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O art. 109, §5º., da CF/88, criado pela EC 45/04, merece interpretação conforme a Consti-
tuição Federal, superando suas aparentes imperfeições e atendendo às aspirações da sociedade 
brasileira e da comunidade internacional.  
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OS DIREITOS HUMANOS NO CRISTIANISMO: A TOMADA DE 
CONCIÊNCIA DOS DIREITOS HUMANOS NO CRISTIANISMO

THE HUMAN RIGHTS IN THE CHRISTIANITY: THE CONSCIENCE OF 
HUMANS RIGHTS IN CHRISTIANITY
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RESUMO: O Cristianismo, juntamente com o Direito Romano e 
a Filosofia e as Artes Gregas construíram o Ocidente. O Cristia-
nismo, porém, sobrepôs-se, soberanamente, sobre os demais sem 
desprezar suas estruturas as quais se cristianizaram. Os muitos 
séculos de desenvolvimento da Civilização Cristã têm levado 
muitos povos, nações de diferentes raças e culturas, ao reconhe-
cimento da origem em comum da espécie humana, revestidas da 
mesma dignidade, unidas numa mesma esperança, sabendo que 
o ser humano é o centro e o vértice da criação.
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ABSTRACT: The Christianity, along with Roman Law and Greek 
Philosophy and Arts built the West World. Christianity, however, 
overlapped, sovereign, over the others without neglecting their 
structures. The many centuries of development of Christian 
Civilization has led many peoples and nations of different races 
and cultures to recognize the common origin of the human 
species, which have the same dignity, are united by the same 
hope, and knowing that the human being is heart or vertex of 
the human creation.
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SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. A natureza humana na acepção 
cristã – 2.1. O Direito decorrente da natureza humana – 2.2. 
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120 Josair Rodrigues Souzsa. Graduado em direito pela UNIP (2011). Pós graduado em Direito Empresarial 
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1. INTRODUÇÃO

É objeção que deve ser afastada, segundo Wagdi Sabete-Ghabriel (2003 p.29), por ser 
recorrente, aquela que consiste no seguinte questionamento: como pode o fundamento 

dos direito humanos residir na ética cristã, se em outras culturas, ou em outras religiões, 
pode-se verificar esses mesmos direitos? Ou como os direitos humanos podem ter caráter 
universal, se os adstringem a uma determinada moral?

A confusão lógica é somente aparente. Uma coisa é a existência em si mesma desses 
direitos. Outra, porém, é a tomada de consciência desses mesmos direitos, enquanto intrín-
secos à humanidade.

Por essa razão, não estão condicionados, por sua própria natureza, os direitos humanos, a 
uma particular doutrina ou ideologia, pois são constantes e elementos inafastáveis da pessoa 
humana, tanto ideal como concretamente. Ainda que historicamente, pode-se dizer com 
Norberto Bobbio (1992, p. 25), são uma conquista gradual quanto ao seu reconhecimento e 
efetivação na ordem jurídica de cada Estado.

Entretanto, esse reconhecimento é relevante no Cristianismo desde a sua origem. Pois, 
Cristo, veio ao seu tempo por aqueles que eram  desprezados, redimindo a humanidade que 
jazia no reino das trevas, aos excluídos e desvalidos; transportando-os para o reino do seu amor. 

2. A NATUREZA HUMANA NA ACEPÇÃO CRISTÃ

2.1. O Direito decorrente da natureza humana

A natureza humana, na concepção cristã, possui duas marcas distintas. A primeira consiste 
em que Deus criou o homem bom, tendo como padrão Ele mesmo. A isso, o homem imagem 
e semelhança de Deus possui de forma inata, sua primeira característica, a razão, a vontade e 
a liberdade.

Da sua razão, infere-se, que somente o homem entre os animais, possui a liberdade e que 
sua liberdade convém escolhas segundo sua vontade. Tal arbítrio, é que fundamenta o mundo 
axiológico, conforme o magistério de Miguel Reale:

‘’[...]o homem é o único ser capaz de valores. Poderíamos dizer, também, que o 

ser do homem é o seu dever ser.  O homem não é uma simples entidade psicofí-

sica ou biológica, redutível a um conjunto de fatos explicáveis pela Psicologia, 

pela Física, pela Anatomia, pela Biologia. No homem existe algo que repre-

senta uma possibilidade de inovação e de superamento.’’(1993 p.211)

Continua, esse eminente jusfilósofo , que dessa autoconsciência, nasce a ideia de pessoa, 
sendo o homem mais do que um mero fato de existir, isto é ser. Mas, também, esse homem 
realiza o seu ser no dever ser. E nisso reside sua dignidade.
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Todavia, Deus viu que algo daí que não era bom. Não gostou que sua obra sui generis esti-
vesse só. Dessa constatação advém a segunda característica humana que é  a sua sociabilidade, 
sua intersubjetividade.

Por essa razão, da sociabilidade humana, decorre da necessidade de auxílio recíproco, 
dado que nenhum homem por mais genial e capaz que seja, pode sozinho compor tantas e 
tais funções no corpo social. Assim cada qual se auxilia por necessidade e, inexoravelmente, 
no que pode realizar.

Dessas características resultam uma série de necessidades; consiste a satisfação dessas 
necessidades humanas os direitos fundamentais que lhe são inerentes.Assim, por exemplo, o 
casamento é um direito natural do homem, do qual gera efeitos jurídicos e sociais. (SABATE-
-GHABRIEL, 2003 p. 19)

Essa exaltação da dignidade do homem, como criação especial divina, não somente cria 
direitos aos homens, senão deveres. Esses são na sua essência, em sua origem, o que se cha- 
ma direitos naturais.

‘’É sabido que a ideia de um Direito Natural, já poderosamente afirmada na corrente 
socrático-aristotélica e na estoica, assim como na obra de Cícero e de jurisconsultos romanos, 
adquire um sentido diverso nas coordenadas da cultura cristã, não somente por torna-se uma 
lei da consciência, uma lei interior, mas também por ser considerada inscrita no coração do 
homem por Deus. O Direito Natural destinava-se a representar a nova Lei contra a Lei velha, a 
mensagem instauradora de uma nova forma de vida.’’( REALE, 1993 p. 637)

Sabate-Ghabriel ( 2003, p.19 e 20) lista os seguinte princípios fundamentais do direito natural, 
sobre os quais , segundo ele o direito positivo pode assentar todo o ordenamento jurídico:

1- Os compromissos entre duas pessoas têm valor de lei.
2- Não causar danos a ninguém e entregar a cada um o que é seu.
3- A sinceridade e a boa-fé são exigências do compromisso voluntário e mútuo.
4- Toda  violação é ilícita em qualquer espécie de compromissos.
5- Liberdade de todas as espécies de convenções.
6-Todos os compromissos que maltratam as leis e os bons costumes são ilícitos.

2.2. A queda do homem e o drama da reconciliação

A primeira marca distintiva do homem, conforme descrito acima, decorre de ter sido 
criado por Deus a sua imagem e semelhança .Porém, a segunda marca da natureza humana, 
no pensamento cristão é a que o lançou, o homem, ao degredo do paraíso, como narrado no 
livro de Gênesis, assim explica o apóstolo S. Paulo, que aquelas faculdades divinas atribuídas 
ao homem (razão, liberdade, vontade) foram desfiguradas por aquele mal original:

‘’ Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a 
morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram[...]; .121’’

Essa queda do homem, segundo S. Agostinho acarretou: 

121 S. Paulo – Epístola aos Romanos: cap. 5 vv. 12
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“Quem de nós diria que pelo pecado do primeiro livre arbítrio do homem 

tenha perecido a raça humana? Certamente a liberdade pereceu através 

do pecado, mas era aquela liberdade que foi recebida no paraíso, de ter 

retidão completa com imortalidade, e é por isso que natureza humana tem 

necessidade da graça divina.”122

O pensamento cristão, depois de contemplar que toda criação feita boa por Deus. No 
entanto, pela ideia do pecado original, verifica que por meio desse desvio, não somente a 
humanidade cai em desgraça, como também toda criação.

Na narrativa do Gênesis, inclusive, diz que claramente que em razão do pecado a Terra 
seria hostil ao homem, ela produziria espinhos e abrolhos, e com suor do rosto o homem se 
sustentaria, etc. Interessante é a passagem da crise ecológica descrita pelo profeta Oséias:

‘’Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel; pois o Senhor tem 

uma contenda com os habitantes da terra; porque na terra não há 

verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só preva-

lecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, e o adulterar; há violên-

cias e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta, 

e todo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais 

do campo e com as aves do céu; e até os peixes do mar perecem. 

Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda; pois é contigo a mi- 

nha contenda, ó sacerdote. Por isso tu tropeçarás de dia, e o profeta 

contigo tropeçará de noite; e destruirei a tua mãe. O meu povo está 

sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejei-

taste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacer-

-dote diante de mim; visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também 

eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais eles se multiplica- 

ram tanto mais contra mim pecaram: eu mudarei a sua honra em vergonha. 

Alimentavam-se do pecado do meu povo, e de coração desejam a iniqui-

dade dele. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote; e castigá-lo-ei 

conforme os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras.’’123

E esse mundo em crise e essa visão pessimista da humanidade, não impedem , porém, que 
o cristianismo tenha fé no homem. Uma vista panorâmica pelas Escrituras, o ponto culminante 
será na cruz do calvário, onde Cristo consuma a vontade de Deus, para libertar o homem do 
mal. Essa liberdade é a tirania da lei sobre o homem, como escreverá, são Paulo, mais tarde124. 
Ou com registrou são João libertar da obscuridade do engano, por Cristo vem a verdade: e 
conhecereis a liberdade e a liberdade vos libertará125.

Jesus veio ao mundo como o Messias prometido para dar cumprimento a lei o que era 
impossível ao homem que esta encerrado em escravidão por causa do pecado. Porque até à lei 
estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei.

122 St. Agostinho de Hipona, Contra o Pelagians 1, 2, 5 (420 DC)
123 Oséias: cap. 4 vv. 1 a 9 
124 Cof. Que os cinco primeiros capítulos da epístola de S. Paulo aos Romanos.
125 S. João: Evangelho cap. 8 vv. 32
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S. Paulo escrevendo aos Romanos:’’[...], a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre 
aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura 
daquele que havia de vir’’.  Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa.́ ´ 126Porque, se pela 
ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um 
só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos.

Clara é a percepção de Eduardo Bittar com respeito a continuidade da religião cristã quanto 
a tudo ao que escreveu Moisés e os profetas:

‘’ Com isso, não se pode concluir diferentemente da renovação da doutrina cristã 

pelo advento do Messias. É com o advento do cristianismo que ficou marcada 

a lição da justiça tal qual retratada e concebida por essa religião. a justiça, ou 

melhor , o ensinamento acerca dela, surgiu com a própria vinda exemplar do 

Cristo em sua missão de esclarecimento acerca do justo e do injusto, ‘’E, liber-

tados do pecado , fostes feitos servos da justiça’’, ou ,’’ Porque, quando éreis 

servos do pecado, estáveis livres da justiça;’’127(2012 p.196)

O apóstolo S. João escrevendo numa de suas carta disse, que conhecemos o grande amor de 
Deus , porque Cristo deu a sua vida por nós; e nós devemos dar a vida pelos irmãos.128 E continua:

‘’Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos 

de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a 

ele; porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança, 

purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro129.

Mas qual a coisa mais valiosa ao homem? O que, senão a vida. A sua existência, consequ-
ência dos demais valores. Sabemos que não há um preço para vida. Então, que valor não têm 
aqueles por quem se entregou a vida.

3. FUNDAMENTOS DOS DIREITOS HUMANOS NA DOUTRINA CRISTÃ

O Cristianismo concebe uma nova gênese da humanidade em Cristo, chamado, por S. 
Paulo de o novo Adão130. Ora, isso quer disser que assim como em Adão surge a humanidade, 
segundo a carne; em Cristo, inaugura-se uma nova época, um novo homem espiritual, de onde 
provém a unidade da natureza humano. Pois, Cristo morreu por todos. E, consequentemente, 
há uma universalidade da dignidade humana.

Se no princípio Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, segundo as Escrituras, 
mas este homem perdeu-se em erros e desprezíveis pecado, os quais o afastaram de Deus. 
E dessa alienação de Deus, todavia, o homem não perdeu seus atributos e o domínio sobre a 
criação, conferidos por Deus.

126 S. Paulo,  Epístola aos Romanos, cap. 5, vv. 14 e 15.
127 S. Paulo,  Epístola aos Romanos, cap. 6, v. 20.
128 S. João: 1 Epístola cap. 3 v.16
129 S. João: 1 Epístola cap. 3 vv. 2 e 3.
130 S. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, cap. 15, v.45.  
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E, esse mesmo Deus, fez-se Homem, completamente, a fim de aproximar a humanidade, 
novamente, para si, por meio do sacrifício redentor de Cristo, para fazer justiça ao Pai. Este 
ato de Cristo ( sua crucificação)resgatou a natureza humana , na qual se funda todo o valor. 
Michel Villey afirmou: 

‘’ Este lugar comum, de todos os direitos do homem serem um produto do 

Cristianismo ou do Judaico-Cristianismo, é onipresente na literatura cristã, 

tanto protestante como católica, e comporta um pouco de verdade. A noção 

moderna de direitos do homem deve ser reconduzida a raízes teológicas. 

A revelação judaico-cristã exalta a dignidade do homem’’(1983 apud SABE-

TE-GABRIEL 2003 p.31)  

A dignidade do homem não está adstrita a um grupo de homens, sejam eles crentes ou 
não. Interessante é percepção do filósofo brasileiro Mario Ferreira dos Santos, na sua obra- 
Cristianismo: a Religião do homem:

‘’ O Cristianismo não é uma religião cultural, porque não depende de uma 

cultura determinada; não é uma religião racial porque não depende de qual-

quer raça; não é uma religião de casta, de estamento, de classe, por que não 

depende de nenhum deles. O Cristianismo é a religião do homem concreto, 

do homem tomado em sua totalidade, e por isso independe inclusive do 

tempo. ’’ (2003 p. 23)

Faz eco com a declaração de S. Paulo acerca de que em Cristo ‘’ [...]  não há grego, nem judeu, 
circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre; mas Cristo é tudo em todos’’131.
Segundo Wagdi Sabete-Ghabriel (2003, p.31), neste versículo esta a raiz do princípio da igual-
dade , declarado em 1789.

Essa igualdade atribuída aos homens, encontrada no Cristianismo, fundamenta-se no dever  
de cada homem de amar o próximo no que concerne a suas necessidades e em si próprio, inde-
pendente de sua origem. O amor é o cumprimento da lei, escreverá S. Paulo132.  Sobre isso a 
lição de Jesus aos judeus de sua época foi basilar na parábola que passou a ser conhecida como 
a parábola do Bom Samaritano, conforme lido no Evangelho segundo S. Lucas:

Um interprete da lei , quis testar  Jesus, sobre como se obter a vida eterna . Jesus quis 
saber como ele interpretava a lei, pelo que lhe responde: Amar a Deus acima de tudo e 
próximo como a si mesmo. Jesus elogiou a resposta correta e se ele fizesse aquilo viveria. 
Quando veio a pergunta crucial: quem é o meu próximo?

O que parecia ser uma história anticlerical, onde um sacerdote e um levita ao verem um 
homem ferido no seu caminho, necessitado de ajuda, por ter sido ferido gravemente por saltea-
dores, os quais passam, no entanto, longe. Surge ao invés de um judeu leigo, um samaritano133. 
Notória era a ojeriza que os judeus tinham pelos samaritanos, por estes serem mestiços e de 
onde não se esperavam nenhum bem. 

131 S. Paulo, Epístola aos Colossenses, cap. 3, v.11 .
132 S. Paulo,  Epístola aos Romanos, cap. 13, v. 10.
133 S. Lucas – Evangelho cap. 10 vv. 25-37
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Para o judeu o próximo era somente um outro judeu , tamanha era xenofobia daquele 
povo. Embora a lei mosaica os lembrava constantemente que eles também foram estrangeiros e 
vagaram em terra alheira134. Cristo ensinou, por seu exemplo, mais que por palavras, também 
a tolerância. Interessante são essas passagens: 

“Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impe-

di-lo, porque ele não era um dos nossos”. “Não o impeçam”, disse Jesus, “pois quem 

não é contra vocês, é a favor de vocês. 135

E o desprezo dos próprios samaritanos:

“ Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolu-

tamente em direção a Jerusalém.E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, 

entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos; mas o povo 

dali não o recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem 

isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: “Senhor, queres que façamos cair 

fogo do céu para destruí-los?”Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: 

“Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do homem 

não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los136”.

Nessa e em outras passagens Cristo salva a dignidade humana contra a intransigência e 
tolerância política (um dos seus discípulos era um odiado cobrador de impostos) e religiosa 
como a cura de leprosos e tantos outros enfermos, os quais eram afastados da vida religiosa, a 
abolição da pena de morte por apedrejamento contra mulheres adulteras. 

O próximo, para os discípulos de Cristo, é o homem concreto, o homem possível, aquele 
que pode ser visto e tocado. É o que tem fome e se dá o pão. É o que esta preso e se vai visitá-lo.

O dignidade humana, no Cristianismo, que é sagrada, tem nessa tomada de consciência 
,que ao final, é a dignidade do próprio Cristo que se preserva . Ele que tem fome e sede.... 
137Esse direcionamento rumo à identificação e à proclamação dos direitos humanos deve, com 
efeito, ser eficaz. Tal qual ,deseja Cristo, que se faça valer a dignidade, mesmo daqueles que 
são nossos inimigos.138

4. CONCLUSÃO

‘’Os princípios extraídos da moral evangélica, perenizaram-se, e seus usos 

históricos corresponderam apenas a usos humanos de princípios que levam 

134 Êxodo 22:21 – Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito.
Êxodo 23:9 – Não oprimam o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no 
Egito. Levítico 19:34 – O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural 
da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o SENHOR, o Deus 
de vocês.
135 S. Lucas – Evangelho – cap.9 vv. 49,50
136 S. Lucas- Evangelho –cap. 9 vv. 51 a 56
137 S. Mateus- Evangelho cap. 25 vv. 31 a 46
138 Cof. S. Mateus - Evangelho cap.5 vv. 38 a 48
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o homem a Deus; trata-se apenas de acidentes no percurso das ideias reli-

giosas. Se desses princípios surgiram interpretações e usos os mais variados, 

uns caminhado para o asceticismo, outros para o desprezo da vida e dos 

valores humanos, outros para extremismo sectário, outros para o purismo 

categórico... Tais usos e interpretações são resultado da liberdade humana 

no discernimento dos conteúdos morais e religiosos ‘’. (BITTAR; ALMEIDA 

2012  p.193)

A mensagem fundamental de Jesus Cristo, por meio das Sagradas Escrituras, é que o 
homem feito a imagem de Deus, foi colocado no centro da criação. De maneira que a pessoa 
humana não é uma coisa entre outras, mas é alguém.

Essa realidade transcendente, oferece-nos o reflexo no qual se pode realizar uma sociedade 
justa: o respeito incondicional a dignidade da pessoa humana como o fim último. O homem, 
em nenhuma hipótese, pode ser instrumentalizado, para fins alheios ao cumprimento do seu 
progresso e como um fim em si mesmo.

Nenhuma autoridade pode submeter a injustas restrições a liberdade humana. Usando-se 
o homem como meio para justificar projetos de caráter econômico, cientifico, religioso, social 
ou político, em nome de um pretenso progresso civil presente ou futuro.

A contradição muitas vezes dos direitos humanos é a abstração em que eles são procla-
mados, não possuindo um claro correlato entre direito, dever, e responsável. Esta concepção, 
é , manifestamente responsável pela fragilidade e inconsistência dos direitos humanos, ainda 
que estes sejam amplamente estudados, divulgados.

Eles se pautam, muitas vezes, num humano alijado da existência humana, imaginário, 
abstrato, alheio. De uma universalidade cosmopolita e não ecumênica . Com isto o Estado de 
Direito e a democracia ameaçados pela sanha totalitarista de ideologias que separaram os homens, 
fazendo-lhes acepção, criam uma guerra entre os homens.

O ensino da justiça e do amor ao próximo que é o cumprimento dessa justiça é o mérito 
da moral cristã para a humanidade. Sobre estes dois fundamentos construiu-se toda civili-
zação cristã: A dignidade do homem como filho de Deus e a Justiça como ordem natural da 
relação humana.
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