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O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

THE PRINCIPLE OF THE DIGNITY OF THE HUMAN PERSON 

                                                                          Marcelo Negri Soares1 

Maria Gisela Campos 2 

 

RESUMO 

Este artigo analisará a evolução histórica do conceito e aplicação do princípio da 

dignidade da pessoa humana, desde a antiguidade até os dias atuais, respondendo 

às indagações: qual a importância dos direitos humanos? Quando começou essa 

aplicabilidade? Sendo abordada também sua constituição, definição e importância 

diante da sociedade e do indivíduo como sujeito de direitos. Portanto, com 

metodologia hipotético-dialética, propõe-se o debate desse tema tão caro aos 

operadores do direito. 

 

Palavras-Chave: Dignidade. Direito Constitucional.  Pessoa Humana. Direitos 

Fundamentais. Constituição. 

 

ABSTRACT  

This article will analyze the historical evolution of the concept of the principle of the 

dignity of the human person, from antiquity to the present day, answering the question: 

What is the importance of human rights? When did this apply? Its constitution, 

definition and importance in relation to society and the individual as subject of rights 

are also addressed. Therefore, with hypothetical-dialectic methodology, it is proposed 

the debate of this subject so dear to the operators of the right. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diante de uma sociedade recheada de diversos tipos de desigualdades e 

preconceitos, o reconhecimento da importância da dignidade da pessoa humana 

torna-se cada vez mais necessário.  

Ao fazer uma análise histórica, é perceptível essa necessidade de 

consideração dos direitos da pessoa humana, advinda, em grande parte, da constante 

da valorização do livre-arbítrio de cada sujeito de direito, assim, a dignidade passou a 

ser uma condição fundamental prevista nos diplomas constitucionais. 

Assim, tem-se nítida a evolução do conceito da chamada dignidade da pessoa 

humana, o que continua a galgar novos espaços até os dias atuais, sob a ótica da 

relevância adotada pelo Estado e total reconhecimento dos direitos da pessoa 

humana, sobretudo em novos direitos, atuando no papel de cidadão e na exclusão 

das visões meramente políticas, para adotar um direito humanista. 

Assim, essa análise é de total importância para que possamos aprender a 

estabelecer uma comparação das fases dessa evolução, para uma visão mais clara e 

ampla sobre as incompatibilidades atuais, facilitando assim, a resolução dos lapsos, 

com o intuito do desenvolvimento dos direitos humanos de forma cada vez mais digna 

e sensata.  

 

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Antecedentemente de ser adotada pelo direito positivado, a dignidade da 

pessoa humana já era anuída na antiguidade, no sentido de que era variada para cada 

o cidadão, tendo em vista sua medida de acordo com a classe social ocupada por 

cada um. Mas uma coisa em comum entre os doutrinadores, o seu nascimento no seio 

familiar, o que é muito antigo. Neste sentido, o escólio de Gustavo Tepedino:  
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À família é atribuída proteção especial na medida em que a 

Constituição entrevê o seu importantíssimo papel na promoção 

da dignidade humana. (TEPEDINO, 1994, p. 326). 

Em épocas remotas, a ideologia dos romanos e dos gregos já era de que a 

política era uma figura de ética do cidadão, ou seja, a personalidade só era exercida 

dentro do Estado e a favor deste, de forma que apenas a participação de cada 

indivíduo na política é que definia seu grau de respeito perante a sociedade e sua 

dignidade propriamente dita.  

Todavia, também havia a existência do chamado pensamento histórico, o qual 

considerava a dignidade da pessoa humana um atributo próprio de todos os 

indivíduos, sem qualquer distinção de qualquer ser humano, ou seja, a mesma era 

designada para quem fosse filho de Zeus, sendo considerado possuidor de direitos 

congênitos e idênticos a todos.  

Neste sentido, cabe lembrar que o pensamento sobre o real conceito da 

dignidade começou a surgir, podendo ser comparada à ideologia adotada por Borges 

(2005, p. 16): 

A dignidade da pessoa humana não depende de estado nem de 

outros qualificativos jurídicos, não nasce de um contrato nem de 

declaração de vontade, não está ligada aos papéis ou atividades 

que a pessoa desempenha, não tem relação com a capacidade. 

[…] a dignidade da pessoa humana independe, inclusive, do 

nascer com vida, pois o nascituro, mesmo sem ainda ter nascido, 

possui a qualidade de humano.  

 

Gradativamente, conforme passados os anos, as nações da Antiguidade 

notaram que todos os seres humanos sentiam necessidade de liberdade, no sentido 

de que a defesa de seus próprios interesses era cada vez mais inevitável. Ainda que 

a escravidão fosse adotada, começa a ser antagônica às evoluções naturais de 

ideologia, assim, vai sumindo sua validade, até ser extinta permanentemente da 

sociedade.  
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Com observância nos estudos históricos, podemos afirmar que a doutrina de 

Cristo semeia a igualdade entre as pessoas humanas, desta forma, sempre 

preconizou a ideologia contrária a escravidão, impondo no decorrer de tempo a 

extinção e quebra deste instituto, atribuindo a necessária dignidade aos homens.  

Fábio Comparato (2005, p. 18): 

 

[…] essa igualdade universal dos filhos de Deus só valia, 

efetivamente, no plano sobrenatural, pois o cristianismo 

continuou admitindo, durante muitos séculos, a legitimidade da 

escravidão, a inferioridade natural da mulher em relação ao 

homem, bem como a dos povos americanos, africano e asiático 

colonizados, em relação aos colonizadores europeus. 

 

Ao ser empregada a ideia de importância da existência da aplicabilidade da 

dignidade igualitária para toda coletividade com a finalidade de harmonia da 

sociedade dentro do plano do Estado, cada vez mais os bens materiais deixam de ter 

tanto valor perante aos direitos básicos do homem.  

Na mesma época – Antiguidade Clássica – o perplexidade com a Dignidade da 

pessoa humana ganhou tanta relevância que houve uma positivação nos diplomas 

legais garantidores da proteção dos indivíduos. São eles: O código de Manu e o 

Código de Hamurabi.  

Tendo em vista que apesar da dignidade da pessoa humana não ser 

mencionada de maneira clara no Novo Testamento, devemos aplicar uma 

interpretação ampla ao analisar que o mesmo estabelece que o ser humano possua 

um valor essencial e importante, já que sua criação é baseada na imagem de Deus. 

Portanto, não há de se falar em ausência da disposição desta ideologia. 

Reconhecido esse conceito de dignidade pela ideologia dos pensamentos 

antigos ocidentais, o Cristianismo e a filosofia começam a pregar que todos os seres 

humanos devem ser reconhecidos como um ser individual, portador de direitos e 

vontades próprias, sendo plenamente capaz de fazer escolhas de acordo com seus 

respectivos objetivos, independentemente da política adotada. 

Neste sentido, segundo Comparato (2005, p. 20), “se iniciou a elaboração do 
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princípio da igualdade essencial de todo ser humano, não obstante a ocorrência de 

todas as diferenças individuais ou grupais, de ordem biológica ou cultural”. 

Assim, conforme o tempo foi se passando, com base neste pensamento 

humanista, o homem deixou de ser encarado como um mero individuo integrante da 

sociedade, e tornou-se, perante aos olhos do mundo, a ser encarado como um ser 

humano individual, livre dos princípios impostos pelo Estado, devendo ser respeito 

pelas suas individualidades, autonomia e dignidade.  

Romano e Tenenti, citados por Koshiba (2000, p. 236): 

 

O humanismo pretende substituir o sistema mental hierárquico 

da sociedade medieval com uma perspectiva que, se bem que 

individualista, tende a uma união fraterna e sem desigualdades 

substanciais entre todos os homens. Sua reivindicação da 

dignidade do indivíduo se refere e corresponde, com efeito, à 

afirmação do valor universal da humanidade. 

 

Neste sentido, com a obtenção dessa autonomia e liberdade trazidas com a 

adoção da dignidade, podemos relacionar com o início da admissão e aplicabilidade 

dos direitos fundamentais, diferenciando assim o conceito e definição de Estado e 

Direito, tendo em vista que a vida social de cada indivíduo, não poderá ser confundida 

com o Estado. Aliás, Alexandre Cunha (2005, p.88) chega a afirmar que, em verdade, 

trata-se da:  

 […] igualdade na atribuição da dignidade. Na medida em que a 

liberdade no exercício da razão prática é o único requisito para 

que um ente se revista de dignidade, e que todos os seres 

humanos gozam dessa autonomia, tem-se que a condição 

humana é o suporte fático necessário e suficiente à dignidade, 

independentemente de qualquer tipo de reconhecimento social. 

Esse pensamento baseado no cristianismo, empregado na época do Estado 

aristocrático vigente, colaborou para uma ideologia baseada na transferência do 

Direto do indivíduo pelo próprio Estado. Desta forma, podemos afirmar que a 
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dignidade é advinda do cidadão propriamente dito e não do Estado, não se confunde 

o direito individual com a política.  

Esse pensamento adverso à política adotada na época contribuiu com o 

isolamento das esferas políticas e religiosas adequando a devida distinção, 

ocasionando uma relevante separação entre a igreja e o Estado.  

Cabendo lembrar que na mesma época e na mesma ideologia do cristianismo, 

a qual defendia que o homem era considerado uma criação baseada nas 

características de Deus, começou a surgir um pensamento de igualdade, tendo em 

vista que Deus é uma figura única, e se cada ser é semelhante ao mesmo, não há de 

se falar em diferenças entre os iguais, sendo todos considerados da mesma maneira 

perante o Estado.  

É importante evitar que o ensinamento do assunto seja exposto de forma 

superficial, portanto, de acordo com os ensinamentos de Fábio Konder Comparato, o 

sentido do ideal a respeito da igualdade pregada pelo cristianismo era considerada 

apenas uma teoria, tendo em vista que na prática nem sempre eram aplicadas, por 

conta do vício de adoção das discriminações nos âmbitos das relações sociais, como 

por exemplo: a desvalorização da figura da mulher perante o homem, permissão legal 

da existência da escravidão, superioridade dos europeus em relação aos demais 

povos.  

Algum tempo depois ocorreu o chamado início do denominado século das 

luzes, baseado na ideologia dos movimentos iluministas, chamado também de 

período humanista, mudando o foco do pensamento de que a dignidade deveria ser 

baseada na religiosidade, suprindo esse fundamento pela própria razão do homem. E 

é após essa época que começa a ocorrer um foco maior no desenvolvimento dos 

direitos individuais e aplicabilidade de menos arbitrariedade no poder e mais adoção 

da democracia, baseadas na ideologia de fraternidade e igualdade, conforme os 

ensinamentos de Comparato (2005, p. 20), “se iniciou a elaboração do princípio da 

igualdade essencial de todo ser humano, não obstante a ocorrência de todas as 

diferenças individuais ou grupais, de ordem biológica ou cultural”. 

Assim, o cidadão começa ser encarado com dignidade independente e não 

proveniente do Estado ou da religião.  

 Carlos Guimarães (2006, p. 1), explica que, para Sócrates:  
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[…] o homem é a sua alma - psyché, porquanto é a sua alma 

que o distingue de qualquer outra coisa, dando-lhe, em virtude 

de sua história, uma personalidade única. E por psyché Sócrates 

entende nossa sede racional, inteligente e eticamente operante, 

ou ainda a consciência e a personalidade intelectual e moral. 

 

O principal resultado da quebra com a Igreja foi à adoção do Racionalismo, 

ideologia advinda da filosofia a qual interpreta que o fundamento de qualquer forma 

de pensamento deve ser baseado em fatos verídicos. Cabendo lembrar que Descartes 

foi o instituidor desta ideologia “penso, logo existo”. (MAGEE, 1999, p.86-87). 

Em contrapartida a essa ideologia e em proteção ao pensamento de que é através 

dos sentidos que se alcança a real sabedoria, instituto denominado como Empirismo, 

criado por John Locke, advindo da Inglaterra, o qual defendia que o homem é “um ser 

pensante, inteligente, dotado de razão e reflexão, e que pode considerar-se a si 

mesmo como um eu, ou seja, como o mesmo ser pensante, em diferentes tempos e 

lugares". (MAGEE, 1999); (LOCKE, 1986, p.318). 

Cabendo lembrar ainda que a adoção da dignidade ganhou maior força no 

período do pós-guerra, no plano internacional, alcançando também reconhecimento 

constitucional. No ordenamento jurídico brasileiro, a mesma se faz presente no art. 

1.º, III, da Constituição Federal (LGL\1988\3), no papel de direito fundamental da 

pessoa humana.  

 

 

2. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO FUNDAMENTO DO PRINCIPIO  

 

Inicialmente, devemos definir o conceito de dignidade humana, da seguinte 

forma: “consciência do próprio valor; honra; modo de proceder que inspira respeito; 

distinção; amor próprio.” (HOUAISS; VILLAR, 2004, p. 248) para que tenhamos um 

ponto de vista de sua real finalidade. 

Todavia, a mesma deve ser analisada de um modo geral, devendo sempre se 

lembrar da incumbência do Estado em certificar de que o sujeito deva ser sempre 
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detentor de seus direitos básicos, tendo como fundamento o estabelecido no art. 1º, 

III da CRFB/88. (SANTOS, 2011). 

 

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: 

[…] 

III – a dignidade da pessoa humana 

[…]. (BRASIL, 2004, p.3) 

 

 

Conforme Sarlet (2002, p. 68), destaca-se a dignidade da pessoa humana na 

consagração expressa em nossa Constituição de 1988, no título dos princípios 

fundamentais, como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático (e social) de 

Direito (art. 1º, inc. III, da CF). Aliás, o nosso Constituinte de 1988 – a exemplo do que 

ocorreu, entre outros países, na Alemanha - além de ter entoado uma decisão 

fundamental a respeito do sentido, da finalidade e da justificação do exercício do poder 

estatal e do próprio Estado, reconheceu categoricamente que é o Estado que existe 

em função da pessoa, e não o contrário, já que o ser humano constitui a finalidade 

precípua, e não meio da atividade estatal. 

   

Além de justificar a fundamentalidade material dos direitos 

positivados, o princípio da dignidade da pessoa humana serve 

como diretriz material para possibilitar a identificação de direitos 

implícitos, funcionando, o princípio, como cláusula aberta, no 

sentido de respaldar o surgimento de “direitos novos” não 

expressos na Constituição de 1988, mas nela implícitos, seja em 

decorrência do regime e princípios por ela adotados, […] seja 

em virtude de tratados internacionais em que o Brasil seja parte; 

sendo assim, quando se estiver diante de uma posição jurídica 

diretamente embasada e relacionada à dignidade da pessoa, 

inequivocamente estaremos diante de uma norma de direito 

fundamental. (Bortoluzzi, 2006, p.11) 
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Assim, é essencial que esses direitos fundamentais estejam elencados no 

dispositivo legal, tendo em vista que a pessoa humana por si só não é capaz de fazer 

valer seus direitos se os mesmos não forem estritamente legalizados e formalizados 

pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

 

3. DEFINIÇÃO DE DIGNIDADE HUMANA 

 

Muitas vezes o conceito da dignidade da pessoa humana é empregado para 

resguardar os direitos fundamentais do indivíduo, neste sentido, valendo lembrar que 

sua fundamentação está disposta no art. 1°, III da Constituição Federal, sendo criada 

no momento da instituição de um Estado Democrático de Direito. Portanto, cabe ao 

âmbito jurídico zelar pela proteção da dignidade da pessoa humana, ainda que a 

mesma tenha um caráter filosófico. Cabendo ainda lembrar que existe uma forte 

ambiguidade no conceito, por conta da diversidade cultural existente no mundo.  

Neste sentido, Martins (2003, p. 53):  

 

A dificuldade é ainda maior quando verificamos os múltiplos 

significados atribuídos pela doutrina nacional ao princípio: ora 

como valor absoluto; ora como critério interpretativo; ora como 

um direito fundamental em si mesmo; ora como direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade humana; ora como mera 

referência filosófica desprovida de maior normatividade. Na 

verdade, muitas vezes a doutrina adota dois ou mais destes 

sentidos sem, contudo, precisar qual relação entre eles, o que 

pode gerar grande confusão. 

 

Para muitos doutrinadores, a dignidade da pessoa humana é um princípio 

absoluto, há um valor coletivo e, por isso mesmo, não se pode deixar de lado ou 

passar ao largo da pessoa, que é o valor máximo a ser tutelado. (SANTOS, 1999. p. 

94) 

Jorge de Miranda leciona que a fonte ética da dignidade da pessoa está nos 

direitos, liberdades e garantias pessoais, com espeque nos direitos econômicos, 

sociais e culturais comuns a todas as pessoas. É uma visão ampliativa dos direitos 
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mencionados expressamente nas leis, partindo para uma concepção principiológica, 

contemplando as seguintes conclusões: a) a dignidade da pessoa humana é, ao 

mesmo tempo, patrimônio de uma única pessoa e também da coletividade; b) é 

princípio que refere-se à pessoa humana desde a concepção, e não só desde o 

nascimento; c) a dignidade da pessoa atinge qualquer gênero, não distinguindo 

homem e nem  mulher, enquanto iguais; d) o indivíduo em relação à comunidade em 

que se insere, deve saber de sua igualdade com os demais partícipes; e) a dignidade 

da pessoa humana é individual, de cada um, não pode ser ditada pela relação 

comunitária; f) a força da dignidade está no tamanho do respeito à liberdade de cada 

pessoa e não em pré-conceitos do nível intelectivo ou psicológico; g) o comportamento 

social pretérito não pode marcar o trato da dignidade da pessoa, sob pena de não se 

dar chance ao arrependimento e à redenção do caráter; h) as condições materiais 

devem ser adequadas, para um mínimo de dignidade humana; mas, superado isto, o 

ser prevalece sobre o ter. Enfim, é a nível de dignidade que justifica a qualidade de 

vida. (MIRANDA, 2008. p. 169) 

Desta forma, podemos afirmar que o conceito da dignidade humana possui um 

caráter conceitual aberto, tendo em vista que se trata de um objeto cultural com 

estruturação e ramos históricos. E cada vez mais vêm ganhando importância na 

sociedade. 

No ponto de vista jurídico a dignidade é uma peculiaridade de todos os seres 

humanos e constitui direitos fundamentais, desta forma, não cabe ao direito definir de 

forma exata o conceito, mas sim de exprimir seu valor em concordância com o 

estabelecido em clausula pétrea, para que se torne comum na coletividade o respeito 

e a proteção do direito básico de cada individuo. 

No mesmo contexto, Cármen Lúcia Antunes Rocha, mencionada por Martins 

(2003, p. 57) ilustra que: 

Os princípios constitucionais são os conteúdos intelectivos dos valores 

superiores adotados em dada sociedade política, materializados e formalizados 

juridicamente para produzir uma regulação política no Estado. Aqueles valores 

superiores encarnam-se nos princípios que formam a própria essência do sistema 

constitucional, dotando-o, assim, para cumprimento de suas funções, de 

normatividade jurídica. A sua opção ético-social antecede a sua caracterização 
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normativo-jurídica. Quanto mais coerência guardar a principiologia constitucional com 

aquela opção, mais legítimo será o sistema jurídico e melhores condições de ter 

efetividade jurídica e social. 

Assim, podemos afirmar que antes de tornar-se um princípio constitucional, a 

dignidade da pessoa humana já havia um valor adotado pela sociedade, 

posteriormente sendo formalizado e regularizado pela Constituição, com a finalidade 

de serem seguidos estritamente com legitimidade.  

Do mesmo modo, doutrina abalizada preconiza que: 

Como limite, a dignidade implica não apenas que a pessoa não 

pode ser reduzida à condição de mero objeto da ação própria e 

de terceiros, mas também o fato de [que] a dignidade gera 

direitos fundamentais (negativos) contra atos que a violem ou a 

exponham a graves ameaças. Como tarefa, da previsão 

constitucional (explícita ou implícita) da dignidade da pessoa 

humana, […] decorrem deveres concretos de tutela por parte dos 

órgãos estatais, no sentido de proteger a dignidade de todos, 

assegurando-lhe também por meio de medidas positivas 

(prestações) o devido respeito e promoção. (SARLET, 2005, 

p.32-33) 

O conceito, em relação a este princípio no âmbito jurídico, é indeterminado. Os 

diversos entendimentos são fundamentais para construir uma relevância e ganhar 

força na efetivação da Constituição do Brasil, tendo em vista que o ordenamento 

jurídico não estabelece a dignidade propriamente dita, já que a mesma é pertinente 

ao ser humano, todavia prevê a garantia de comprometimento e proteção de seu 

estrito cumprimento. Assim é que Rogério Gesta Leal e Daniela Menengoti Ribeiro, 

definem que: 

Os direitos humanos seriam, assim, o conjunto dos direitos e das 

liberdades fundamentais inerentes à dignidade da pessoa 

humana e que concernem a todos os seres humanos. Nesse 

enfoque, a Carta das Nações Unidas evoca o respeito aos 

direitos do homem e às liberdades fundamentais para todos, 
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englobando também os direitos civis, políticos, econômico, 

sociais e culturais. (LEAL e RIBEIRO, 2014, p. 161) 

 

A importância desses valores e fontes, não existem apenas pelo fato de estar 

presente no texto constitucional, mas sim pelo fato de ir ganhando uma nova cognição 

de direitos e garantias fundamentais, construídos e concretizados pelo contexto 

histórico do princípio da dignidade e sua ratificação na aplicação da prática 

constitucional.  

Assim, pelo fato de ser uma fonte do sistema constitucional, esse princípio não 

interfere apenas no âmbito público e privado, funcionando também como uma 

axiológica-normativa do sistema constitucional, ainda que alguns dispositivos sejam 

quase incongruentes.  

 

4. DIMENSOES DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Com observância das doutrinas inerentes, dentre essas Ingo Wolfgang Sarlet, 

apesar do conceito incerto da dignidade da pessoa humana, não podemos deixar de 

observar as diversas dimensões existentes, tanto no âmbito cultural, quanto no 

processual, baseadas nos frutos das evoluções históricas. (SARLET, 2005. p. 373) 

Ruy Barbosa já propunha que a regra de igualdade é tratar desigualmente os 

desiguais. Mas o Direito não combate preconceito, apenas a sua manifestação. 

Entretanto, não se pode olvidar que a vergonha e o medo são o maior descalabro ao 

princípio da dignidade humana, porque nem o tempo apaga as cicatrizes, fazendo-

nos renascer a cada dia. E faz nos perguntar: quando teremos a efetividade dos 

preconceitos contidos nos arts. 3.º e 5.º da CF? (STF, HC 106.212-MS, j. 24.03.2011, 

rel. Min. Marco Aurélio) 

Então, a dimensão cultural recebe as respectivas características de acordo com 

os grupos sociais no desenrolar da história, devendo ser observadas as diversidades 

culturais e suas aplicações na prática, de acordo com o tempo, com a finalidade de 

um entendimento ético dos respectivos grupos sociais e sua propagação com o passar 

dos anos.  Muitas vezes o doutrinador atua como vanguardista, projetando valores. 

Assim, o principal efeito da dimensão cultural é, sem dúvida, causado pela 

coletividade, sendo essencial que haja entre as diversas culturas uma comunicação 
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para que a visão multicultural em relação aos direitos humanos fundamentais nunca 

fique estagnada, e sempre ocorra a aplicabilidade do respeito pelas diferenças entre 

as pessoas.  

Já no ponto de vista da dimensão processual, quanto à dignidade da pessoa 

humana, a Constituição Federal de 1988 passou a ganhar uma força cada vez mais 

poderosa, ocupando lugar de extrema relevância no direito nacional, passando a ser 

detentora de proeminência material, axiológica e formal. Não por outro motivo que a 

doutrina aponta que: 

 

Nesse ambiente, a Constituição passa a ser não apenas um 

sistema em si – com a sua ordem, unidade e harmonia – mas 

também um modo de olhar e interpretar todos os demais ramos 

do Direito. Este fenômeno, identificado por alguns autores como 

filtragem constitucional, consiste em que toda a ordem jurídica 

deve ser lida e apreendida sob a lente da Constituição, de modo 

a realizar os valores nela consagrados. Como antes já 

assinalado, a constitucionalização do direito infraconstitucional 

não tem como sua principal marca a inclusão na Lei Maior de 

normas próprias de outros domínios, mas, sobretudo, a 

reinterpretação de seus institutos sob uma ótica constitucional 

(BARROSO, 2005). 

 

Assim, antes de qualquer forma de aplicação das leis, a Constituição deve ser 

observada para que os Direitos Fundamentais sejam sempre protegidos e 

respeitados. Não podendo jamais haver qualquer espécie de contradição entre o que 

efetivamente está estabelecido nesse diploma legal e o que é aplicado na prática do 

uso de outras leis.  

Nessa linha, a omissão do Poder Público ensejou a intervenção do Judiciário 

para oferta de condições de saúde digna aos portadores de transtornos mentais, 

assegurando a efetividade do núcleo essencial da dignidade da pessoa humana. 

Basta ver a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (ACO 1472 AgR-segundo, 

Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2017, 

DJe-210 de 15-09-2017).  
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Também o mesmo Supremo Tribunal Federal, quanto ao tema da reserva de 

vagas para negros em concursos públicos, definiu que é constitucional a instituição 

de mecanismos para evitar fraudes perpetradas por candidatos que, além da 

autodeclaração, poderá utilizar critérios subsidiários de heteroidentificação, como a 

autodeclaração presencial, junto à comissão ou banca do concurso, mas traços limites 

dessa identificação com base no respeito à dignidade da pessoa humana. Com esse 

pensamento, o Supremo Tribunal Federal, com acerto, pelo Min. Relator, assim 

conduziu parte de seu voto, o que merece citar um trecho: 

 

Presidente, eu tive, por algum tempo, pelo tempo que foi 

possível, no meu gabinete, uma juíza instrutora que era uma 

mulher negra, notavelmente brilhante, elegante, Doutora 

Adriana Cruz. Em uma ocasião, recebi uma delegação de jovens 

profissionais negros, que visitou o Supremo. E eu os recebi na 

Primeira Turma e convidei a Doutora Adriana para se dirigir a 

eles. Até hoje, me lembro a emoção com que ela pronunciou, 

naquele nosso auditório da Primeira Turma, a seguinte frase de 

estímulo e motivação: “nós não estamos aqui de favor. Nós 

temos o direito de estar aqui. A vida é uma festa para a qual nós 

também fomos convidados. E temos o direito de entrar pela porta 

da frente, e não pela porta dos fundos”. Verdadeiramente, esse 

sentimento que ela manifestou ali tocou tão fundo as pessoas 

que estavam presentes, na autoestima delas. É a ideia de que 

todos aqueles que estão nesse mundo e nessa vida têm direitos 

iguais. O grande problema do preconceito é que ele envolve dois 

lados: o de quem o pratica e o de quem o aceita. Portanto, é 

preciso não aceitar esse preconceito. Este é o primeiro grande 

antídoto contra o preconceito: é não se perceber a si próprio tal 

como algum outro, de forma pervertida,  nos percebe. O 

problema é que, para resistir ao preconceito, é necessário algum 

grau de empoderamento. Há uma frase feliz de Eleanor 

Roosevelt, em que ela disse assim: “ninguém pode fazer você 

se sentir inferior sem a sua ajuda”. Portanto, para resistir ao 
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preconceito, basta não o aceitar. Porém, se as pessoas, por 

circunstâncias da vida, frequentam os piores colégios, 

desempenham as piores tarefas e moram nos piores locais 

contaminados pelo crime, muitas vezes elas têm dificuldade de 

resistir ao preconceito e simplesmente não o aceitar. Assim, 

estamos tratando aqui do empoderamento de pessoas... (STF – 

Trecho do voto condutor - ADC 41, Relator(a):  Min. ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, DJe-180 de 

16-08-2017). 

 

Ainda, tema que alcançou repercussão geral foi o embate da temática da 

imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro em relação a ato de império ofensivo 

ao direito internacional da pessoa humana. (STF - ARE 954858 RG, Relator(a): Min. 

EDSON FACHIN, julgado em 11/05/2017, DJe-108 de 23-05-2017) 

 

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem considerando o princípio 

da dignidade da pessoa humana em suas decisões, ao considerar, por exemplo, que 

o imóvel profissional de pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma 

individual está abrangido pela proteção de impenhorabilidade constante do Código de 

Processo Civil, justamente em observância aos princípios fundamentais 

constitucionais da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa (artigo 1º, incisos III e IV, da CRFB/88) e do direito fundamental de 

propriedade limitado à sua função social (artigo 5º, incisos XXII e XXIII, da CRFB/88) 

- (STJ - REsp 1114767/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010). Também na esfera penal se tem repetido por diversas 

vezes que "o devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do 

contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa 

humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a 

imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido." (STJ - RHC 

64.858/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 

21/09/2017, DJe 27/09/2017) 

 

E poderíamos citar muitas outras decisões que utilizam o conceito da dignidade 
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da pessoa humana para efetivação dos direitos, mas pela sede, ficamos com esses 

exemplos recentes. A final, o Brasil miscigenado, com diversidade racial e cultural, 

com centenas de comunidades distintas que hasteiam a mesma bandeira, com 

formulação de demandas distintas, necessita da diversidade também de seus 

representantes, que encontrarão no pluralismo de pessoas, representantes e 

representados, maior capacidade para solucionar a plêiade de problemas que se 

apresentam. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme os fatos apresentados, podemos afirmar de que efetivamente a 

evolução do Direito teve como principal consequência a aproximação dos âmbitos 

privados e públicos. 

Os acontecimentos ocorridos na época da Segunda Guerra Mundial 

proporcionaram novos sentidos aos pensamentos em relação aos indivíduos e 

consequentemente à sociedade, proporcionando uma reforma nas regras dos 

ordenamentos jurídicos.  

Mudando a forma de aplicabilidade da lei, tendo em vista que a Constituição 

passou a ser observada antes de qualquer outro diploma legal, devendo ser 

respeitada e protegida de acordo com as novas interpretações, a Constituição tomou 

o seu papel fundamental. Naturalmente que isso inclui a aplicação dos princípios, 

inseridos em decorrência das diversas transformações ao passar do tempo.  

A principal consequência dessas evoluções de ideologias foi a prática da 

proteção do indivíduo como um ser singular e sujeito de direitos fundamentais, 

extraídos do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento dos outros 

princípios infraconstitucionais e constitucionais existentes no âmbito jurídico.  

Então, as cláusulas gerais, dispostas na Constituição, são consideradas 

normas que devem ser adaptadas às possíveis alterações sociais, permitindo a 

utilização da hermenêutica para casos específicos relacionados a dignidade da 

pessoa humana. 

Assim, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana deve ser 

aplicado ao caso concreto, adequando as normas gerais aos princípios estabelecidos 
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no ordenamento jurídico. As decisões do Supremo Tribunal Federal, aqui 

colacionadas, são exemplos dessa aplicação. A dignidade da pessoa humana é 

princípio que não pode se afastar o julgador. 
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