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INTRODUÇÃO 

 

 

Tema – Título da Dissertação: 

 

A presente dissertação pretende trabalhar com o conceito de dignidade da 

pessoa humana, sendo intitulada de “Fundamentos filosóficos e aplicabilidade do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana”. 

 

 

Objetivos: 

 

Pretende o trabalho fazer um estudo sobre a dignidade humana, visando, 

sobretudo, entendê-la como princípio fundamental da nossa República. Seu conceito 

não é pacificamente aceito pelas diversas correntes filosóficas e doutrinárias, como 

não poderia sê-lo, eis que ele vem sendo construído e reconstruído histórica e 

permanentemente, mas necessita de um entendimento prático, no sentido de poder 

ser aplicado no cotidiano, enquanto princípio norteador das relações públicas e 

privadas. A dignidade não se trata de uma idéia ou valor que simplesmente paira no 

céu transcendente, mas trata-se de um sentido identificador da civilização ocidental, 

assim como ela é e se organiza, pois os grandes momentos de constituição e 

transformação do ocidente são aqueles onde o homem colocou em cheque o seu 

conceito de humano, redefinindo-o. Suas definições e redefinições confundem-se 

com a história da própria filosofia, conduzindo-nos aos primórdios da civilização 

grega, entretanto, não sendo possível, neste breve trabalho, entretanto, tratarmos 

desta longa tradição, rememoraremos Kant, cujo conceito de dignidade embasou a 

filosofia moderna, o pensamento jurídico de toda uma era, pode-se dizer, inspirou o 

nosso legislador constituinte; como veremos, ele é fundado sobretudo na 

racionalidade, para o filósofo, a essência do humano. Depois falaremos de 

Heidegger, ícone da fenomenologia, filósofo que rejeitou toda a metafísica 

tradicional, o que torna problemático falar-se em dignidade tendo como referência 

sua filosofia, mas que nos leva ao ponto primordial de nosso trabalho, a constatação 

de que a dignidade é um conceito permanentemente em reconstrução. É o desafio 
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da Teoria e da Filosofia do Direito dar conta hoje de repensar o direito sem recorrer 

aos pressupostos metafísicos que alimentaram muitas das doutrinas do direito 

natural e os positivismos, como por exemplo, a divindade, a alma a racionalidade. 

Especificamente esta questão se põe para o pensamento jurídico brasileiro 

contemporâneo, na medida em que tem que dar conta do significado da expressão 

“dignidade da pessoa humana”, que figura no inciso III do art. 1º da Constituição e o 

objetivo deste trabalho é pensar caminhos para a colocação em prática deste 

princípio em nossas relações jurídicas e sociais. Buscando, então, a aplicação 

prática do princípio, o trabalho irá apresentar uma pesquisa acerca da efetividade 

dos princípios fundamentais, a possibilidade de aplicá-los diretamente nas relações 

jurídicas públicas e privadas, mesmo na ausência de regramento específico, mesmo 

contra a literalidade de uma regra legal. Ao final faremos uma análise crítica de um 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, de certa forma, 

sintetiza o sentido que vem sendo dado pelos tribunais e esse fundamento basilar. 

Enfim, a dignidade do homem baseia-se em sua razão, é uma só 

independentemente da época ou do local ou é fruto de sua própria construção, 

dependendo sempre daquilo que o homem faz de si mesmo? 

 

 

Justificativas: 

 

A revolução burguesa teve como fundamento a universalização de valores 

como “liberdade, igualdade e fraternidade”, desconsiderando as diferenças não 

apenas culturais entre os diversos povos, etnias e crenças, mas mais do que isto, 

tinha como fundamento máximo o ter, o direito à propriedade como o bem maior da 

humanidade. A filosofia liberal logo se mostrou incapaz de implementar o 

desenvolvimento do humano, entrou em sucessivas crises, quebras e guerras.  

Surge o movimento constitucionalista, a busca da superação do ter pelo ser, as 

sociedades buscam se fundamentar no humano, na dignidade como bem maior. 

Mas o que se entende como dignidade? Como realizar este projeto? Considerar a 

constituição como o ápice do sistema jurídico, subordinante de todo o ordenamento, 

principalmente a partir de seus princípios e sobretudo através do princípio da 

dignidade da pessoa é um instrumento fundamental, mas não suficiente, a 
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sociedade precisa transformar-se como um todo, fazer a sua história, concretizar 

esse princípio, mas antes de tudo conceituá-lo, pelo menos no nosso momento 

histórico, pelo menos para que ele tenha vigência na prática não apenas nas 

soluções de conflitos, mas também no implemento de políticas públicas e nas 

relações privadas. O trabalho não tem a pretensão de definir dignidade, nem para a 

nossa nação, nem para o nosso momento histórico, mas sim de contribuir de alguma 

forma em sua permanente reconstrução, reunindo em um mesmo texto importantes 

conceitos, como os de Kant e Heidegger, tendências doutrinárias e também o 

conceito basilar de nossos tribunais em seus trabalhos de intérpretes da 

constituição, de importantes artífices desta reconstrução, de importantes defensores 

contra a eficiente resistência imposta pelos fatores reais de poder, inclusive em sua 

influência nas relações privadas. 

 

 

Metodologia: 

 

Levantamento bibliográfico, leitura acompanhada de reflexão, anotações e 

resumos dos autores citados ou não, levantamento de decisões judiciais baseadas 

no princípio da dignidade da pessoa humana, com seleção de uma decisão 

significativa, capaz de indicar as tendências conceituais dos nossos tribunais, 

compilação dos trechos mais significativos para o trabalho, sistematização e redação 

da dissertação. 

 

 

Pertinência do projeto à linha de pesquisa escolhida: 

 

A primeira linha de pesquisa do mestrado corresponde justamente à pessoa, 

direito e efetivação dos direitos humanos no contexto social e político 

contemporâneo, os direitos fundamentais são justamente os direitos humanos 

positivados na constituição e a dignidade da pessoa humana o fundamento de todos 

eles. Impossível efetivar os direitos humanos, entendê-los no contexto de nossa 

sociedade e no contexto de nosso momento histórico sem que tenhamos uma 

decisão do que entendemos do humano, sem uma decisão do que seja a dignidade. 



 

11 

Não se pode entender o direito à vida, igualdade, função social da propriedade, 

propriedade, limites do exercício da propriedade e todos os direitos fundamentais, 

humanos, sem posicionarmos o humano. O humano é em sua essência uma alma, 

criada por Deus, como um projeto pré-concebido? O humano é razão? O ser 

humano se constrói a cada dia? Quem nós somos? Criatura ou conseqüência de um 

processo de evolução? O trabalho, como já foi dito, não tem a mínima pretensão de 

dar estas respostas, muitos a vem buscando durante os séculos de nossa 

existência, mas tem a pretensão de se posicionar, nos reconstruímos a cada dia, e 

tem a pretensão de captar o posicionamento do Poder Judiciário e de nossa 

sociedade, para podermos, inclusive, cobrar dos fatores reais de poder a efetivação 

dos direitos humanos, do respeito à dignidade do povo brasileiro, assim como do 

respeito à dignidade dos outros povos. 
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1 A DIGNIDADE POR IMMANUEL KANT 

 

 

Importante para o entendimento do seu conceito de dignidade é o estudo 

preliminar do que ele pensa a respeito da boa vontade, do dever, moralidade, reino 

dos fins, liberdade, coisa e pessoa. 

 

 

1.1 BOA VONTADE 

 

A única coisa que pode ser considerada como boa sem limitação. As 

qualidades do temperamento, como coragem valorosa, decisão, firmeza de 

propósito etc são qualidades desejáveis e, em princípio, boas, no entanto, podem 

tornar-se perniciosas se a vontade que governar o uso destas qualidades for má, o 

mesmo se pode dizer das qualidades da fortuna e de todas as outras. Ele cita dois 

ótimos exemplos: Um facínora de sangue frio, calculista, temperado em suas 

atitudes, faz com que tais qualidades sejam servis do mal, um espectador sensato 

ou imparcial não sentiria satisfação na prosperidade de uma pessoa sem qualquer 

traço de boa vontade. 

As qualidades favoráveis a esta boa vontade não podem ser consideradas 

absolutamente boas, são boas em seus diversos aspectos, parecendo constituírem 

valores íntimos das pessoas, mas, podem não ser boas, se a vontade de quem as 

possuem não for boa. A boa vontade não é boa pelo que promove ou realiza, mas 

tão somente pelo querer, isto é, ela tem de ser boa em si mesma, sem qualquer 

desejo de recompensa ou reconhecimento. Em engendrando, o homem, todos os 

seus esforços para atingir um fim bom, pelo simples desejo de realizá-lo, mas não se 

limitando a ele, mas mesmo assim não lograsse êxito, somente sobrasse a boa 

vontade, ela já seria “reluzente como uma jóia”, algo que em si mesmo já teria o seu 

valor, em nada influindo na análise ética, a utilidade ou esterilidade das ações. 

Mas em que sentido deve dirigir-se a boa vontade? 

A natureza concedeu à nossa razão o controle da nossa vontade, logo, se o 

verdadeiro intuito da natureza fosse para que ela nos conduzisse à nossa própria 

felicidade, ao nosso próprio bem-estar, melhor seria ter ela deixado a vontade por 
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conta de nossos instintos, muito melhores conselheiros neste particular, que 

lograriam êxito com muito mais facilidade, com muito mais chances de sucesso. A 

natureza teria deixado a razão de lado na função de servir a um uso prático a função 

de descobrir o plano da felicidade e os meios para a alcançar, teria chamado para si 

a escolha dos fins e dos meios e ao instinto confiado as respectivas realizações. E 

tal é fácil de perceber nos homens que buscam agir mais com a razão do que com o 

instinto, mais com a boa-vontade, eis que se percebem mais fatigados do que 

felizes, posso dizer, felizes, neste ponto de vista, olhando a felicidade como 

comparável ao prazer natural, de satisfação de nossas necessidades animais, 

irracionais. 

A boa vontade, então, não será todo o bem, nem o único bem, mas, sem 

dúvida, o supremo bem e condição de todo o resto, a boa vontade é uma vontade 

digna de ser estimada em si mesma e sem qualquer intenção ulterior. 

Mas como chegar a esse conceito, como descobrir onde ela reside, qual é de 

fato a boa-vontade em cada situação? Devemos buscar, segundo o autor estudado, 

o conceito de dever, que contém em si o de boa-vontade. 

 

 

1.2 DEVER 

 

Em seu estudo, Kant deixa de lado as ações que em si mesmas já são 

contrárias ao dever, também deixa de lado as ações simplesmente praticadas 

conforme o dever porque assim o foram para cumprir o dever, mas não em respeito 

a uma inclinação de praticá-las. Uma ação pode ser praticada conforme o dever, 

mas não por dever, mas buscando uma recompensa, por exemplo, por algum motivo 

egoísta, por reconhecimento, pela busca de honrarias. 

Algumas ações são praticadas conforme o dever, mas não por dever, mas 

por uma inclinação imediata, como a conservação da vida, por exemplo, no entanto, 

a situação pode ser invertida e a pessoa passar a ter o desejo de morrer, de ceifar 

sua própria vida, mas a conserva por dever, então a sua máxima tem um conteúdo 

moral. 

Kant cita o exemplo do comerciante que não vende por preço mais alto ao 

comprador inexperiente, dizendo-a, inegavelmente, como uma ação conforme o 



 

14 

dever, honrada, no entanto, o comerciante pode fazê-lo visando ganhar a confiança 

da freguesia para mantê-la ou porque tenha uma inclinação por ela, ama sua 

freguesia, logo, não agiu por dever, mas por um motivo egoístico, por prazer, e não 

por dever. 

 

É conforme ao dever que o merceeiro não vendo por um preço mais 
alto ao comprador inexperiente e que, sendo grande o movimento do 
negócio, o comerciante esperto não faça semelhante coisa, 
mantendo, isto sim, um preço igual para todos, de modo que uma 
criança possa comprar em seu estabelecimento como em outro 
qualquer. É-se, pois, servido honradamente. Mas isso ainda não 
basta para crer que o comerciante tenha assim procedido por dever e 
princípios de honradez; o seu proveito o exigia; mas não é possível 
ainda aceitar que o comerciante tenha uma inclinação imediata para 
os seus fregueses, de modo a não praticar, por amor a eles, preço 
para si mais vantajoso a um do que a outro. A ação, pois, não foi 
praticada nem por dever nem por inclinação imediata, mas tão-
somente com intenção egoísta. 1 

 
 

Outro exemplo, o homem caridoso que tem prazer em espalhar a felicidade, 

aprazera-se com isto, não agiu por dever, mas também apesar de merecer louvor e 

estímulo, não tem valor moral, porque agiu em face de inclinações outras, não agiu 

por puro dever. Mas se se esta pessoa estivesse velada por algum desgosto pessoal 

que lhe tivesse apagado toda e qualquer comiseração com a desgraça alheia, ou 

acrescento, qualquer prazer pelo recebimento de honrarias ou reconhecimento, e 

continuasse a fazer o bem sem ser tocado pela desgraça alheia, praticasse ações 

benéficas sem nenhuma inclinação, apenas por dever, esta sua ação teria autêntico 

valor moral, “É precisamente aí que se estriba o valor do caráter, que é 

normalmente, sem qualquer comparação, o mais alto, e que consiste em fazer o 

bem, não por inclinação, mas por dever”. 2  

Embora cada um dos homens possa ter uma ideia própria do que é sua 

felicidade, ideia que pode, inclusive, fugir do lugar comum, garantir cada qual a sua 

felicidade é um dever, pois na sua ausência alguém poderia facilmente ser vítima da 

tentação de infringir seus deveres, então, chega-se aqui a uma lei, “Cabe a cada um 

procurar a sua própria felicidade, não por inclinação, mas por dever - - e é somente 

                                                 
1
 Todas as citações diretas de Kant vêm da obra: KANT, Immanuel. HOLZBACH, Leopoldo (Trad.). 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes. São Paulo: Martin Claret. 2006, p. 25. 
2
 Idem, p. 26. 
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então que a sua conduta tem um verdadeiro valor moral”. 3  

Cita as escrituras, onde se ordena que amemos o próximo, até mesmo o 

inimigo, mas entende que o amor somente pode ser ordenado de uma forma, não 

como inclinação, mas demonstrado no fazer o bem por dever, mesmo que 

contrariando as próprias inclinações e, acrescento, não por temer a Deus ou ao 

Juízo Final ou a um castigo qualquer. 

Ele passa então, a lançar uma segunda proposição, dizendo que “uma ação 

praticada por dever tem o seu valor moral não no propósito que por meio dela se 

quer alcançar, mas na máxima que a determina”. 4  

Máxima devendo ser entendida como o princípio subjetivo do querer. 

Vem então, uma terceira proposição que diz “o dever é a necessidade de 

uma ação por respeito à lei”5, mas não a lei como uma imposição heterônoma, a lei 

como expressão de uma vontade autônoma, resumida na máxima de legalidade 

universal, “devo agir sempre de modo que possa querer também que minha máxima 

se converta em lei universal”. 6  

Ele cita o exemplo, então, de fazer uma promessa para sair de uma apuro ou 

contar uma mentira, afirmando que tais condutas não se justificam por motivo algum, 

eis que devemos ser verdadeiros por dever e não por temor de circunstâncias 

prejudiciais. 

 

Ora, ser verdadeiro por dever é coisa totalmente diferente de sê-lo 
por temor das circunstâncias prejudiciais; enquanto no primeiro caso 
o conceito da ação em si mesmo contém já uma lei para mim, no 
segundo tenho antes de olhar à minha volta para descobrir que 
efeitos poderão, para mim derivar da ação. 7 

 
 

Para se saber a conduta a ser tomada no sentido da boa vontade, no sentido 

de cumprimento do dever, deve o agente perguntar-se a si mesmo se ele ficaria 

satisfeito em ver sua máxima pessoal se transformar em lei universal, no caso, 

“todas as pessoas podem fazer promessas mentirosas quando se acham em uma 

dificuldade de que não podem sair de outra maneira?” Ele conclui: “Imediatamente 

                                                 
3
 Idem, p. 27. 

4
 Idem, p. 27. 

5
 Idem, p. 28. 

6
 Idem, p. 29. 

7
 Idem, p. 30. 
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eu me convenço de que, não obstante eu possa querer a mentira, não posso querer 

uma lei universal de mentir”, 8 eis que “uma vontade absolutamente boa é aquela 

cuja máxima pode sempre se conter em si mesma, a si própria, considerada como 

lei universal”. 9 

Para Kant, a pessoa deve guiar suas condutas não pela inclinação, não por 

temor das circunstâncias, não em função das vantagens advindas, mas deve agir 

sempre de boa vontade, no sentido de que a sua conduta deve caber dentro de um 

princípio que ela possa admitir como conduta universal, como lei universal. 

 

Os teóricos da virtude não depuram os seus conceitos, e querendo 
torná-los melhores, colhendo por toda parte causas determinantes do 
bem moral, para tornar enérgica a medicina, puseram-na a perder. 
Pois a mais vulgar observação mostra que quando se representa um 
ato de dignidade praticado independentemente de toda intenção de 
vantagem neste ou em outro mundo, realizado com firmeza de ânimo 
sob as maiores tentações de miséria ou de vários outros atrativos, 
deixa de bem sob si qualquer outro ato semelhante que esteja 
afetado na mínima particularidade por um motor estranho, eleva a 
alma e desperta o desejo de poder praticar outro tanto. Mesmo as 
crianças não muito pequenas têm essa impressão, e só dessa forma 
os deveres lhe seriam apresentados. 10  

  

Chegamos, então, a uma situação dialética: De um lado, inclinações e 

necessidades, ligadas ao sentido de felicidade, ou sentimento, sensação de 

felicidade, de outro, o dever, imposto pela razão. 

Chama-se inclinação a dependência em que a faculdade de desejar está em 

face das sensações. A inclinação prova sempre, pois, uma necessidade (Bedürfnis). 

Denomina-se interesse à dependência em que uma vontade contingentemente 

determinável se encontra em relação aos princípios da razão. Esse interesse só tem 

lugar em uma vontade dependente que não é por si mesma em todo o tempo 

conforme a razão: na vontade divina não se pode conceber nenhum interesse. Mas 

a vontade humana pode também se interessar por qualquer coisa, sem por isso agir 

por interesse. O primeiro significa o interesse prático na ação, o segundo, o 

interesse patológico pelo objeto da ação. O primeiro mostra apenas dependência da 

vontade em relação aos princípios da razão em si mesmos, o segundo, em relação 

                                                 
8
 Idem, p. 30. 

9
 Idem, p. 80. 

10
 Idem, p. 41. 
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aos princípios da razão em proveito da inclinação, pois aqui, a razão confere apenas 

a regra prática para socorrer a necessidade da inclinação. No primeiro caso, 

interessa-me a ação; no segundo, o objeto da ação (enquanto ele me é agradável). 

Vimos na primeira seção que em uma ação praticada por dever não é necessário 

atender ao interesse pelo objeto, mas unicamente à própria ação e ao seu princípio 

na ação (à lei). 11  

 

 

1.3 LIBERDADE 

 

Dissertando sobre o conceito de liberdade posto por Kant, Miguel Reale diz 

que a moral antiga dizia que “o homem é livre e, por isto, é responsável e, sendo 

responsável, deve agir no sentido do bem”, Kant teria invertido esse raciocínio, 

dizendo que “o homem é livre, porque deve, isto é, para poder dever”. 12 

Kant diz que a liberdade da vontade é a autonomia, a propriedade de ser lei 

para si mesma, desde que tal lei baseie-se no princípio segundo a máxima que 

possa ser lei universal. Para atribuir liberdade à nossa vontade, temos também que 

atribui-la a todos os outros seres racionais. A moralidade nos serve de leis por 

sermos seres racionais, logo, deve valer para todos os seres racionais. A vontade 

deve considerar a si mesma autora de seus princípios, independentemente de 

influências exteriores, logo, deve considerar a si mesma como livre, ou seja, a 

vontade desse ser, racional, não pode ser vontade própria senão sob a idéia de 

liberdade e, portanto, tal vontade deve ser atribuída a todos os seres racionais, “a 

vontade é a faculdade de não escolher nada mais que a razão, independentemente 

da inclinação”. 13  

Até este ponto o autor destaca que na idéia de liberdade foi pressuposto 

apenas propriamente a lei moral, isto é, o próprio princípio da autonomia da vontade, 

sem a demonstração de sua realidade e necessidade prática de se submeter a ele, 

mas de onde provém que a lei moral obrigue? 

Vale a distinção entre mundo sensível e mundo inteligível: 

Muito resumidamente, pelos sentidos captamos os fenômenos, jamais as 

                                                 
11

 Idem, p. 44. 
12

 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 659. 
13

 KANT, Immanuel, op. cit., p. 45. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5200&p=3
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coisas em si mesmas. O primeiro varia segundo a sensibilidade de cada espectador, 

enquanto o segundo, que lhe serve de base, permanece sempre idêntico. O homem 

encontra em si mesmo uma faculdade pela qual se distingue de todas as outras 

coisas e até de si mesmo, à medida que é afetado por objetos, é a razão, como pura 

atividade própria, ainda acima do entendimento, que surge, grosso modo, quando 

somos afetados por coisas, mundo sensível, que fazem com que, com o que temos 

reunidos em nossa consciência, delas fazemos idéias, mundo inteligível, mundo da 

razão. A razão é espontânea, o ser racional deve considerar-se como inteligência, 

pertencente ao mundo inteligível: 

 

 

Como ser racional e, portanto, pertencente ao mundo inteligível, o 
homem não pode jamais intuir a causalidade de sua própria vontade 
senão sob a idéia de liberdade, pois a independência das causas 
determinantes do mundo sensível(independência que a razão tem 
sempre de se atribuir) é a liberdade. Ora, a liberdade está 
inseparavelmente ligada ao conceito de autonomia, e a este, o 
princípio universal da moralidade que serve de fundamento à idéia de 
todas as ações de seres racionais, tal como a lei natural está na base 
de todos os fenômenos... Agora já observamos que, quando nos 
julgamos livres, incluimo-nos no mundo inteligível, como seus 
membros e reconhecemos a autonomia da vontade, juntamente com 
a sua conseqüência, a moralidade; mas se nos julgamos obrigados, 
consideramo-nos como pertencentes ao mundo sensível e, contudo, 
simultaneamente, também ao mundo inteligível. 14  

 

A lei moral obriga porque somos seres racionais, e somente através dela 

podemos exercer nossa autonomia de vontade, agindo por dever, com boa vontade, 

de forma que nossa máxima se torne lei universal, como legisladores de nós 

mesmos e de toda a sociedade, como destinatários da legislação realizada por 

nossos semelhantes, visando o bem, sem qualquer desejo de recompensa, sem 

medo de punição, sem sofrimento ou prazer, simplesmente, contribuindo para o 

sucesso da humanidade. 

 

Quanto ao dever contingente (meritório) para consigo mesmo, não 
basta que a ação não contradiga a humanidade em nossa pessoa 
como fim em si; tem de concordar com ela... Quanto ao dever 
meritório com relação a outrem, a sua própria finalidade é o fim 
natural, próprio de todos os homens. Ora, é verdade que se manteria 

                                                 
14

 Idem, p. 85-86. 
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a humanidade ainda que ninguém contribuísse para a felicidade dos 
demais, esquivando-se, todavia, de subtrair-lhe alguma coisa; mas 
se cada qual não se esforçasse por contribuir na medida de suas 
forças para os fins seus semelhantes, isso seria apenas uma 
concordância negativa e não positiva com a humanidade como fim 
sem si mesma. Pois se um sujeito é um fim em si mesmo, os seus 
fins têm de ser, na medida do possível os meus, a fim de que aquela 
idéia possa exercer em mim toda a sua eficácia. 15 

 

 

 

1.4 A DISTINÇÃO ENTRE PESSOA E COISA 

 

O homem, para Kant, assim como todo ser racional, existe como um fim em si 

mesmo, não podendo ser utilizado, de forma alguma, apenas como meio para o uso 

arbitrário, acrescento, ou não, da vontade alheia. As próprias inclinações, como 

fontes de necessidades, não possuem valor absoluto, não são desejáveis em si 

mesmas, mas o suprimento delas são em última análise, meios para a satisfação do 

ser racional. O valor de todos os objetos que possamos adquirir por nossas ações é 

sempre condicional. Os seres racionais, fins em si mesmos, denominam-se pessoas, 

os seres irracionais, lado outro possuem um valor meramente relativo, como meios, 

e por isso denominam-se coisas. 

 

A vontade, enquanto faculdade distinta da razão prática, em um ser 
racional finito, como o homem, que está submetido também à 
influência de suas inclinações sensíveis, não segue necessariamente 
a lei ditada pela razão. Como o homem possui também um caráter 
sensível e não exclusivamente racional, a lei se apresenta a essa 
vontade(à vontade imperfeita) como dotada unicamente de uma 
necessidade objetiva, mas não subjetiva(isto é, o homem não segue 
a lei por uma necessidade de seu ser). A relação da 'necessidade 
objetiva' da lei à vontade afetada pelo sensível é, por isso mesmo, a 
relação da coação(obrigação). A expressão dessa coação chama-se 
um imperativo. O imperativo nos significa que as ações que ele 
ordena são 'necessárias objetivamente', mas essas ações não 
deixam de ser 'subjetivamente contingentes'; se não fossem 
subjetivamente contingentes, o próprio imperativo seria supérfluo. 
Não podemos confundir, aqui, o caso de uma vontade santa(a 
vontade de um ser perfeito ou plenamente racional) com o caso de 
uma vontade imperfeita(como a vontade humana), em que as 
representações racionais concorrem com as inclinações sensíveis. A 
vontade, no caso de um ser racional mas finito como o homem, 
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possui a faculdade de agir conformemente a razão, porque é afetada, 
mas não necessariamente determinada, por inclinações sensíveis. A 
'representação de um princípio objetivo', na medida em que esse 
princípio surge como obrigação para uma vontade imperfeita como a 
vontade humana, chama-se um mandamento(da razão), escreve 
Kant, “e a fórmula(grifo nosso) do mandamento chama-se 
imperativo”. 16  

 

Na filosofia prática, não temos de determinar os princípios do que se sucede, 

mas sim as leis do que deve suceder, o imperativo trata do dever ser, não 

necessariamente do ser, sendo certo que as obrigações técnicas e pragmáticas, 

para Kant são distintas das obrigações morais, “a representação de um princípio 

objetivo, enquanto seja constitutivo para uma vontade, chama-se mandamento (da 

razão), e a fórmula do mandamento chama-se imperativo”. 17  

A primeira classe de imperativos são os imperativos hipotéticos, que se 

subdividem em técnicos da habilidade e pragmáticos da prudência, imperativos que, 

em apertada síntese, são tidos como aqueles necessários como meio para o 

alcance de uma finalidade e o imperativo categórico, este, o que não serve de meio, 

mas de fim, único, podendo ser descrito, segundo o próprio Kant, da seguinte forma: 

“Age só segundo a máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne 

lei universal”. 18 

Então, se existirem um princípio prático supremo e um imperativo categórico, 

no que diz respeito à vontade humana, deverão ser tais que, da representação 

daquilo que é necessariamente um fim para todos porque é um fim em si mesmo, 

constituam um princípio objetivo da vontade, que possa, por conseguinte, servir de 

lei prática universal, fundamentado na expressão: “a natureza racional existe como 

um fim em si”, onde chegamos ao imperativo prático, “age de tal maneira que 

possas usar a humanidade, tanto em tua pessoa, como na pessoa de qualquer 

outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio”. 19  

Esta é a segunda máxima de Kant, instrui sua noção de dignidade humana. 

Tudo quanto não ostente a natureza de ser racional pode ser divisado como simples 

meio, possuindo um valor relativo, preço, são coisas. Os seres racionais, como os 
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 MAGALHÃES, Theresa Calvet de. Os dois caminhos da liberdade em Kant. In. Revista da 
Faculdade Mineira de Direito, v. 10, n. 20. Belo Horizonte, 2007, p. 141. 
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 KANT, Immanuel, op. cit., p. 45. 
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 Idem, p. 51. 
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 Idem, p. 59. 
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humanos, ao contrário, são fins em si mesmos, possuem um valor absoluto, 

dignidade, que se expressa pela capacidade de guiarem-se segundo suas próprias 

leis. A formulação kantiana da dignidade humana como valor interno do ser que é 

fim em si mesmo é inteiramente fundada sobre sua concepção de homem como ser 

racional. A rigor, sua ética parte do ser racional em geral, de que o humano é 

espécie, e esse ponto de partida marca todos os passos de sua reflexão moral. 

Serve-se de alguns exemplos anteriormente utilizados; Um homem 

atormentado, com a idéia posta no suicídio visando terminar com suas agruras que o 

fizesse, não estaria se utilizando dele mesmo como fim, mas como meio, antes, de 

conservação da vida em uma situação tolerável, mas como ele não é uma coisa, não 

pode ser utilizado como simples meio, ele não pode se utilizar de sua pessoa para 

mutilar, degradar ou matar, logo, estará infringindo a lei prática universal. A 

promessa mentirosa para se livrar de uma situação difícil: Estará servindo do 

homem destinatário da promessa como simples meio, mais uma vez, infringindo a lei 

prática universal. 

Quanto ao dever meritório para consigo mesmo, não basta que a ação não 

contradiga a humanidade em nossa pessoa como fim, a ação tem de concordar com 

ela, ou seja, não basta agir de maneira a manter a humanidade como fim em sim, 

temos de agir fomentando esse fim. Quanto ao dever meritório com relação a outrem 

não basta não querer para eles o que não quer para si, não basta não agir de forma 

a não prejudicar o outro, tem de se empreender esforços para contribuir, na medida 

de suas forças, para os fins de seus semelhantes. Todos são fins em si mesmos. 

Esse princípio é a condição suprema restritiva da liberdade das ações de cada 

homem e para Kant, universal, aplicável a todos os seres racionais em geral. 

Acima foi destacada uma proposição Kantiana: “o dever é a necessidade de 

uma ação por respeito à lei”, aqui ela se completa segundo Kant: 

 

A vontade não está, pois, simplesmente submetida à lei, mas o está 
de tal maneira que possa ser também considerada legisladora ela 
mesma, e precisamente por isso então, submetida à lei (de que ela 
própria se pode considerar com autora). 20   

 

Então, ele chega ao reino dos fins, entendendo a palavra reino como a 
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ligação sistemática de vários seres racionais por meio de leis comuns, leis que 

determinam os fins com validade universal, chegando, então, no conceito de 

moralidade, a “relação de toda ação com a legislação” 21, único caminho para se 

chegar ao reino dos fins, legislação concebida dentro de cada um de nós, pela 

máxima que se saiba poder se tornar uma lei universal, momento então, que 

podemos chegar ao diferencial entre dignidade e preço. 

O dever, necessidade prática de agir segundo esse princípio, não parte, como 

já vimos de sentimentos, inclinações e impulsos, mas sim da relação dos seres 

racionais entre si, a vontade de cada e de todos os seres racionais é legisladora. A 

razão, então relaciona cada máxima da vontade concebida como universalmente 

legisladora com todas as demais e com todas as ações e com nós próprios, sem que 

tal se dê em virtude de qualquer objetivo prático ou vantagem futura, “mas pela idéia 

da dignidade de um ser racional que não obedece outra lei senão aquela que 

simultaneamente dá a si mesmo 22. 

No reino dos fins, tudo tem um preço ou dignidade. Tem preço quando pode 

ser substituída por algo equivalente, no entanto, quando algo se acha acima de todo 

o preço, não se acha equivalência, compreende uma dignidade. 

O que diz respeito às inclinações e necessidades do homem tem um preço 

comercial, o que, sem supor necessidade, mas se conforma a certos gostos, a uma 

satisfação de nossas faculdades, têm um preço de afeição ou sentimento, “o que se 

faz condição para alguma coisa que seja fim em si mesma, isso não tem 

simplesmente valor relativo ou preço, mas um valor interno, e isso quer dizer 

dignidade”. 23  

A moralidade, então, relação de toda ação com a legislação, é a única 

condição que pode fazer de um ser racional um fim em si mesmo, pois somente 

através dela o ser racional tem a possibilidade de ser membro legislador no reino 

dos fins, “por isso a moralidade e a humanidade enquanto capaz de moralidade são 

as únicas coisas providas de dignidade”. 24  

Para Kant, o que justifica as elevadas pretensões dos sentimentos morais 

bons ou da virtude? A possibilidade que proporciona ao ser racional de participar na 
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legislação universal e o torna, por meio disso, apto a ser um membro do reino dos 

fins, no entanto, a própria legislação que determina todo o valor, por isso mesmo 

deve ter uma dignidade, ou seja, um valor incondicional, incomparável, para o qual 

só a palavra respeito confere a expressão conveniente da estima que um ser 

racional deve lhe tributar, “a autonomia é, pois, o fundamento da dignidade da 

natureza humana e de toda a natureza racional. 25 

A virtude para Kant, é a representação da moralidade, totalmente dissociada 

das inclinações, independente dos elementos sensíveis, sem desejos ou busca de 

recompensa, sem a consideração do amor de si mesmo. 

Trata-se de uma forma de conceber o humano que, no entanto, não o capta 

em sua historicidade radical, ignorando seu poder de autoconstituição e de 

autoconstrução, caracteres que marcam nossa visão contemporânea do humano, 

“toda a dignidade da humanidade consiste precisamente nessa capacidade de ser 

legislador universal, se bem que sob a condição de estar ao mesmo tempo 

submetido a ela”. 26 

Muito embora seja certo que a dicção constitucional – que fala em “dignidade” 

– prenda-se a este respeitável fundamento filosófico kantiano (a dignidade do 

humano enquanto ser racional, e o respeito que se deve enquanto tal) a experiência 

contemporânea da Constituição não pode, porém, preenchê-la de sentido com 

recurso à metafísica do humano construída por Kant. 
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2 A DIGNIDADE POR MARTIN HEIDEGGER 

 

 

Heidegger não nega ser o homem um animal, assim como não nega que a 

racionalidade humana o difere dos demais seres vivos, entretanto, não concebe tal 

distinção como a essência do ser humano, assim como também não concorda que o  

homem possui uma alma imortal, menos ainda pousar nela a essência do homem, a 

base de sua dignidade. A essência do homem não está no viver social, no fato de 

precisar viver em comunidade ou prover suas necessidades naturais através deste 

convívio. Ele critica toda a metafísica desde a Grécia antiga por preocupar-se 

exclusivamente com o ente, esquecendo-se do ser, onde estaria a verdadeira 

essência do humano, que constrói sua história, forma seus conceitos, se dá, está no 

mundo. 

 

 

2.1 LINGUAGEM, PENSAMENTO, FILOSOFIA E CIÊNCIA 

 

Heidegger é um crítico da metafísica que lhe precede, onde entende que os 

filósofos acabaram por permitir que o ente se sobrepusesse ao ser, o pragmatismo 

sobrepujasse o pensar, entendendo que a filosofia veio deixando o seu intento 

reflexivo visando produzir obras materiais, por assim dizer, com efeitos utilitários 

imediatos, “sólo se conece el actuar como la producción de un efecto, cuya realidad 

se estima em función de sua utilidad”.27 

Em sendo assim o pensar vem através da história da filosofia, retomando 

Platão e Aristóteles, entendendo que o pensar é atuar, atuar é levar a cabo, levar a 

cabo é produzir, afastando-se da essência, motivo pelo qual somente “se puede 

llevar a cabo o que ya es”.28 

No entanto, a relação entre o ser com a essência do homem não se faz ou se 

produz, o pensar limita-se a oferecer ao ser aquilo que a ele mesmo já havia sido 

dado pelo próprio ser, ou seja, é apenas traduzir em linguagem o já existente no seio 

do ser, “el linguage es la casa del ser. Em su morada habita el hombre. Los 
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pensadores y poetas son los guardiones de esa morada.29 

O obrar reside no ser, mas se orienta ao ente, enquanto o pensar deixa-se 

dominar pelo ser para decidir a verdade do ser. 

Contrariamente à tendência predominante na metafísica desde os mais 

remotos tempos, Heidegger pensa que sujeito e objeto são conceitos inadequados à 

metafísica que vem se prendendo a uma interpretação da linguagem encarcerada na 

lógica e na linguagem ocidentais, sendo que alforrear a linguagem da gramática 

para que ela ganhe uma essência mais original é algo reservado ao pensar e 

poetizar. 

A metafísica necessita libertar-se deste paradigma, libertar-se da 

interpretação técnica do pensar, relegar o ente a um segundo plano, privilegiar o ser, 

pois: “La historia del ser sostiene y determina toda condition et situation humaine.30 

O pensar não é prático, não necessita chegar a resultados materiais, úteis, 

entretanto, a metafísica, equivocadamente, vem entendendo necessitar justificar sua 

existência frente às demais ciências baseando-se em uma interpretação técnica do 

pensar, ligando o pensar ao atuar, fazer, produzir, privilegiando, desde a sofística e 

Platão, a lógica, subvertendo sua própria essência, “en la interpretación técnica del 

pensar se abandona el ser como elemento del pensar”. 31 

A filosofia ombreada com o positivismo, pensada à maneira cartesiana, 

justificando-se assim como fruto da razão: “?se puede ilamar “irracionalismo” al 

esfuerzo por reconducir al pensar a su elemento?” 32 

Não necessita de resultados materiais, úteis, menos ainda de “ismos”, de 

títulos ou rótulos, contrariamente ao que vêm os filósofos que lhe antecederam 

desde Platão, assim como os seus contemporâneos. 

Remonta aos gregos “em su época más grande” 33, lembrando que eles 

pensaram sem a necessidade de nomenclaturas para as suas conclusões, para as 

suas teorias, para as suas correntes, sequer chamaram o pensar de filosofia. 

Entende que tal escravidão advém da intenção de atender ao mercado da opinião 

pública, que, para ele, sempre exige novidades, ou seja, muitas das vezes algum 

pensamento existente, apresenta-se como novidade somente porque se apresenta 
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com uma nova identificação. 

O pensar já não é mais pensar quando abandona o seu elemento e o seu 

elemento é aquilo desde onde o pensar é capaz de ser um pensar, é aquilo que faz 

do pensar capaz de ser um pensar, a capacidade, que faz surgir o pensar e o leva à 

sua essência, é o pensar do ser. 

 

El pensar es al mismo tempo pensar del ser, em la medida em que, 
al pertenecer al ser, está a la escucha del ser. Como aquello que 
pertenece al ser, estando a su escucha, el pensar es aquello que es 
según su procedência essencial.34 

 

Pensar significa que o ser está apoderando-se de sua essência e apoderar-se 

de uma coisa ou de uma pessoa em sua essência significa querê-la, amá-la. 

Semelhante querer é a autêntica essência do ser, a capacidade do querer é 

propriamente aquilo em razão do que algo pode chegar a ser. A partir deste querer o 

ser é capaz de pensar. O ser como aquele que quer e que se faz capaz é o possível. 

Enquanto elemento o ser é a força silenciosa da capacidade de querer, força 

silenciosa do possível. Submetidas ao domínio da lógica e daquela já mencionada 

metafísica as palavras, possível e possibilidade, somente estão pensadas em 

contraponto com a palavra realidade, isto desde uma determinada interpretação 

como ação e potencialidede, uma diferenciação que se identifica com a de 

existência e essência. Heidegger não disserta sob a luz deste pensar, mas refere-se 

ao possível de uma possibilidade somente representada, nem a potencialidade 

como essência de um ato da existência, mas sim o ser mesmo, está capacitado para 

pensar acerca da essência do ser humano, o que significa sobre sua relação com o 

ser: “Aquí, ser capaz de algo significa preservalo em su essência, manternelo em su 

elemento.35 

Segundo Heidegger, quando o pensar dissocia-se do seu elemento, 

procurando uma validade e qualidade, convertendo-se em uma técnica de 

explicação a partir das causas supremas já não se pensa, apresentando-se, o 

pensamento, como uma série de “ismos” que se confrontam e tentam superarem-se 

entre si, sendo que o domínio exercido por esta necessidade de “ismos”, provindos 

também da necessidade de agradar a opinião pública, é altamente prejudicial à 
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essência do pensar, destacando que “especialmente en la edad moderna, se basa 

em la peculiar dictadura de la opinión pública.”36A única coisa a se fazer é insistir em 

ser uma negação da opinião pública. Dita opinião pública é a instituição e 

autorização da abertura do ente e uma objetivação incondicionada de tudo e esta 

como procedente do domínio da subjetividade. A linguagem, então, queda-se a 

serviço dos meios de comunicação por onde estende-se a objetivação de um modo 

de acesso uniforme de todos a todos, passando por cima de qualquer limite: “así es 

como cae el lenguaje bajo la dictadura de la opiníon pública. Ésta decide de 

antemano qué es comprensible y qué es desechable por incomprensible.37 

Quando a verdade do ser alcança uma categoria que lhe faz digna de ser 

pensada pelo pensar, também a reflexão sobre a essência da linguagem deve 

alcançar outra altura, não pode seguir sendo meramente filosofia da linguagem. 

A devastação da linguagem, que se estende velozmente para todas as 

partes, segundo Heidegger, não somente se nutre de uma responsabilidade estética 

e moral, mas constitui-se em uma série ameaça contra a essência do homem, cuidar 

dessa linguagem, reverter o processo, não é suficiente para esquivarmos deste 

perigo essencial. 

 

Pero la decadencia actual del lenguage,de la que, un poco tarde, 
tanto se habla últimamente, no es el fundamento, sino la 
consecuensia del processo por el que el lenguage, bajo el dominio de 
la metafisica moderna de la subjetividade, va cayendo de modo casi 
irrefrenable fuera de su elemento. El lenguaje tambíen nos hurta su 
essencia: ser la casa de la verdade del ser. El lenguaje se abandona 
a nuestro mero querer y hacer a modo de instrumento de dominación 
sobre lo ente. 38 

 

Para Heidegger, se o homem deseja encontrar-se novamente com o ser, tem 

de aprender previamente a existir prescindindo de nomes, tem de reconhecer que 

enquanto é seduzido pela opinião pública, pelo agrado a ela, faz impotente sua vida 

privada. Antes de falar o homem deve voltar a interpelar pelo ser, mesmo que por 

este caminho pouco ou raras as vezes ele tenha o que dizer. Somente assim ele 

promoverá a volta do regalo da palavra ao valor precioso de sua essência e o 

homem retorna à morada onde deve habitar, na verdade do ser. 
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2.2  HUMANISMO 

 

Claro resta que Heidegger execra esta nomenclatura, assim como todas as 

demais, prefere pensar o ser sem ater-se ao ente, sendo certo que a necessidade 

humana de rotular já demonstra um apego ao ente em detrimento do ser, um 

domínio da metafísica pelo ente. Entretanto, como ele mesmo menciona a 

metafísica desde Platão vem se ocupando do ente, dos “ismos”, da busca pela 

praticidade, pela equiparação da filosofia à ciência, fugindo de sua essência. Mas 

demonstra que a sua preocupação com o ser, em detrimento do ente, é uma 

verdadeira preocupação com o homem, uma preocupação de reconduzir novamente 

o homem à sua essência, fazer com que o homem torne-se humano, sendo que a 

humanidade segue sendo a meta de um pensar deste tipo, ou seja, isto é 

humanismo, meditar e cuidar para que o homem seja humano ao invés de não 

humano, isto é, alheio à sua essência. 

Heidegger, segundo ele mesmo, pensa a humanidade do homem humano, de 

uma forma tão decisiva como nenhuma metafísica nunca pensou e jamais poderá 

pensar. É o “humanismo” no sentido mais extremo, é verdade, é o “humanismo” que 

pensa a humanidade do homem desde sua proximidade com o ser, não o homem 

como simples ente, como uma simples coisa. Mas ao mesmo tempo  é um 

“humanismo” que o que está em jogo já não é o homem, mas a essência histórica do 

homem em sua origem procedente da verdade do ser, mas, que por um acaso, 

neste jogo está e cabe bem dentro da existência do homem: “Debemos seguir 

ilamando “humanismo” a este “humanismo” que se declara en contra de todos los 

humanismos existentes hasta la fecha, pero que al mismo tiempo no se alza como 

portavoz do lo inhumano?39 

Para Heidegger, quando se fala contra o “humanismo” teme-se uma defesa 

do inumano e glorificação da brutalidade bárbara. Quando se fala contra a lógica 

entende-se que se está plantando a exigência de negar o rigor do pensar, de 

instaurar em seu lugar a arbitrariedade dos instintos e sentimentos e deste modo 

proclamar o irracionalismo como verdadeiro. 

Heidegger, neste ponto, tenta demonstrar que não é contra a humanidade do 

humano, mas sim contra a forma que o humano e esta humanidade vem sendo 
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pensada. Não afirma que o homem é desprovido de razão, ou que esta razão seja 

tão importante ao homem, mas se coloca contra dizer que dita razão é a essência do 

homem, que a razão é a única coisa que difere os homens dos animais ou dos 

demais seres vivos, “que la oposición al “humanismo” não implica em absoluto la 

defensa de lo inhumano, sino abre otras perspectivas, deberia resultar un poco más 

evidente.40 

A lógica entende o pensar como a representação do ente em seu ser, um ser 

que o representar se atribui na generalidade do conceito. Pensar contra a lógica não  

significa atirar uma lança a favor do ilógico, mas simplesmente repensá-la. 

 

 

2.2.1 A essência do homem 

 

Como se determina a essência do homem? 

Heidegger argumenta que para Marx ela se encontra na sociedade, para ele 

o homem social é o homem natural, estando na sociedade a natureza do homem, 

isto é, no conjunto de suas necessidades naturais, como alimentar-se, vestir-se, 

reproduzir-se, sustentar-se economicamente, necessidades estas que se asseguram 

de modo regular e homogêneo. 

O Cristianismo, ainda segundo Heidegger, vê a humanidade do homem em 

sua limitação frente à divindade. Vê a essência do homem desde a perspectiva da 

redenção, eis que o homem enquanto filho de Deus vê em Cristo o reclamo do pai e 

o assume. O homem não é deste mundo, apenas está aqui em trânsito passageiro. 

Para os romanos, onde a humanidade é pensada pela primeira vez sob este rótulo, 

na época da república, o homem humano se opõe ao homem bárbaro. O homem 

humano é o romano, que eleva e enobrece a virtude romana ao incorporar e tomar 

de empréstimo os valores dos gregos, dos gregos da Grécia tardia, cuja cultura já 

estava presa nas escolas filosóficas e consistia no erudito e nas boas artes, “en 

Roma nos encontramos con el primer humanismo.41 

Logo, o humanismo é na sua essência, um fenômeno especificamente 

romano que nasce do encontro da romanidade com a cultura da Grécia tardia. O que 
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se conhece como Renascimento dos séculos XIV e XV na Itália é um renascimento 

da romanidade, também o homem romano do renascimento contrapõe-se ao homem 

bárbaro, à suposta barbárie da escolástica gótica da idade média. Por esta sorte, o 

humanismo historicamente entendido sempre corresponde um estudo da 

humanidade remetido de um modo determinado à antiguidade que por sua vez 

converte-se também desta forma em um revigoramento dos gregos. Assim se 

mostra o humanismo do século XVIII. 

O que se entende abaixo deste termo geral de humanismo é o esforço para 

que o homem torne-se livre para sua humanidade e encontre nela sua dignidade, e 

nesse caso o humanismo variará em função do conceito que se tenha de liberdade e 

natureza do homem, variando os caminhos que conduzem a esta realização. O 

humanismo de Marx, assim como o humanismo que Sartre concebe como 

existencialismo prescindem do retorno à antiguidade. No sentido amplo mencionado 

por Heidegger, o cristianismo também é um humanismo, desde o momento que sua 

doutrina se orienta à salvação da alma do homem e a história da humanidade se 

inscreve no marco da história da redenção, “todo humanismo se basa en una 

metafísica, excepto cuando se convierte él mismo en el fundamento de tal 

metafísica.42 

Toda determinação da essência do homem sem a preocupação pela pergunta 

da verdade do ser é metafísica. Na hora de determinar a humanidade do ser 

humano, o humanismo não apenas não pergunta pela relação do ser com o ser 

humano, como que obsta esta pergunta, posto que não a conhece e não a entende 

em razão de sua origem metafísica. Por contrário, a necessidade e a forma própria 

da pergunta sobre a verdade do ser, esquecida pela metafísica precisamente por 

causa desta mesma metafísica, somente pode vir a lume quando na metafísica for 

plantada a pergunta: O que é metafísica? “en principio hasta se pude afirmar que 

toda pregunta por el “ser”, incluida a pregunta por la verdad del ser, debe 

introduicirse como pergunta “metafísica”.43 

Desde o primeiro humanismo, o romano, vige o entendimento universal de 

que a essência do ser humano consiste no fato dele ser um animal racional, conceito 

este advindo de uma interpretação metafísica. Heidegger não afirma a falsidade 

                                                 
42

 Idem, p. 6. 
43

 Idem, p. 6. 



 

31 

desta assertiva, entretanto, alerta que ela vem condicionada pela metafísica. A 

metafísica representa o ente em seu ser, assim como também pensa no ser do ente, 

mas não pensa no ser como ser, na diferença entre ente e ser, não pergunta pela 

verdade do ser, não pergunta de que modo a essência do homem pertence à 

verdade do ser. E a metafísica não faz esta pergunta porque a resposta lhe é 

inacessível. Ocorre que o ser está à espera do momento em que ele mesmo chegue 

a ser pensado pelo homem. 

O homem, entendido como um ente dentre outros entes, pode ser definido 

como um ser vivo dentre outros, diferente das plantas, dos animais e de Deus, de 

uma forma que sempre pode-se afirmar coisas corretas sobre ele, todavia, por este 

pensar o homem queda-se definitivamente relegado ao âmbito essencial de um 

animal, mesmo quando não o colocamos no mesmo nível, concedendo-lhe uma 

diferença específica, classificando-o como sujeito, pessoa, espírito, em uma maneira 

de pensar própria da metafísica. 

Enfim, pelo que se entende até aqui, para Heidegger a metafísica pensa o 

homem como um animal racional, mas um animal racional que se diferencia dos 

demais por uma característica específica, sua essência, para uns a razão, para 

outros a alma imortal. 

 

Pero, com ello, la esencia del hombre recibe uma consideración bien 
menguada, y no es pensada en su origen, un origen esencial que 
sigue siendo siempre el futuro esencial para la humanidad histórica. 
La metafísica piensa al hombrea partir de la animmalitas y no piensa 
em función de su hamanitas.44 

 

Mas a essência do homem consiste em ser mais do que um mero ser vivo 

dotado de razão e o mais não deve ser tomado como mera adição, algo assim como  

se a definição tradicional do homem devesse seguir sendo a determinação 

fundamental, mas logo foi ampliada acrescendo-se o elemento existencial.  Mas aqui 

destaca-se à luz o enigma do caso: O homem é porque tem sido expelido, é dizer, 

ex-siste contra a expulsão do ser e, nessa medida, é mais do que um animal 

racional porque tal é desrespeitoso ao homem que se concebe a partir da 

subjetividade: “El hombre no es señor de lo ente. El hombre es el pastor del ser.45 
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E neste, digamos, rebaixamento, o homem não somente não perde nada, 

mas ganha, posto que chega à verdade do ser. Ganha a essencial pobreza do 

pastor, cuja dignidade consiste em ser chamado pelo próprio ser para a guarda de 

sua verdade. “En su esencia conforme a la historia del ser, el hombre es esse ente 

cuyo ser, en cuanto ex-sistencia, consiste en que mora en la proximidad al ser. El 

hombre es el vicino del ser”.46 

 

 

2.2.2 Ex-sistência/Existência 

 

Embora a metafísica procure incessantemente encontrar a essência do 

homem, atrevo a dizer, a sede de sua dignidade, ela não percebe, segundo 

Heidegger, o singelo fato de que o homem somente se apresenta em sua essência 

quando interpelado pelo ser. Somente por este habitar tem a linguagem o modo de 

morada onde permanece preservada o caráter estático da essência do ser. 

Heidegger chama de ex-sistência do homem a transparência do ser. “La ex-sistencia 

así entendida no es sólo el fundamento de la possibilidad de la razón, ratio, sino 

aquello en donde la esencia del hombre preserva el origen de su determinación”.47 

A ex-sistência é o modo humano de ser, pois até onde alcança o 

conhecimento humano, somente o homem está implicado no destino da ex-sistência. 

Por isto o homem está destinado a pensar a essência de seu ser, não somente 

narrar histórias naturais e históricas sobre sua constituição e sua atividade, 

tampouco se pode pensar a ex-sistência como uma espécie específica em meio aos 

outros seres vivos. O corpo do homem é algo essencialmente distinto do organismo 

animal, sendo que a confusão do biologismo não se supera pela distinção entre 

parte material do homem e sua alma. 

Heidegger explica que a fisiologia e a química fisiológica podem investigar o 

ser humano como ente, em sua característica de organismo, com a perspectiva das 

ciências naturais, mas não podem de modo algum, dizer que neste corpo 

cientificamente explicado reside a essência do ser. 
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Así como la esencia del hombre no consiste en ser un organismo 
animal, así tampoco esa insuficiente definición esencial del hombre 
se puede desechar o remediar con el argumento de que el hombre 
está dotado de un alma inmortal o una facultad de raciocinio o del 
carater de persona.48 
 

 

Segundo  Heidegger, o que a linguagem tradicional da metafísica denomina a 

essência do homem encontra-se em sua ex-sistência, que assim pensada não 

coincide  com sua existência, esta, realidade efetiva, diferente de essência, que 

significa possibilidade. 

Heidegger reformulou o significado da palavra dasein, que do alemão 

significa “ser aí”, para ele, “ser no mundo”. Afirma, ainda, que a essência do dasein 

encontra-se em sua existência: “La esencia extática del hombre reside em la ex-

sistencia.49 

Ele leciona, que a filosofia medieval define existência como atualidade, Kant, 

como a realidade efetiva, no sentido da objetividade da experiência, Hegel como a 

idéia da subjetividade absoluta que se sabe a si mesma, Nietzsche como o retorno 

ao igual, interpretações que se a primeira vista parecem tão diversas, encerram-se 

na significação de existência como realidade efetiva. 

Continua dizendo que dentre todos os entes, o que mais difícil há de ser 

pensado são os seres vivos, porque até certo ponto é o mais afim ao humano, por 

outro lado, está separado de nossa essência ex-sistente por um abismo. Por contra, 

poderia aparecer que a essência do divino nos está mais próxima, eis que ela nos 

resulta mais familiar a nossa essência do que o parentesco corporal com os animais 

que nos subemerge a um abismo apenas pensável. Semelhantes reflexões lançam 

uma estranha luz sobre a caracterização habitual, mas por isto mesmo prematura, 

do ser humano como animal racional. Às plantas e aos animais faltam a linguagem 

porque estão sempre presos ao seu entorno, porque nunca se descobrem 

livremente dispostos no claro do ser, o único que é mundo. A linguagem não é em 

sua essência a expressão de um organismo, nem tampouco a expressão de um ser 

vivo, por isso não podemos pensar a partir de seu caráter de signo e talvez nem se 

queira pensar a partir de seu caráter de significado: “Lenguage es advenimiento del 
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ser mismo, que aclara y oculta.50 

Heidegger continua, diz que pensada estaticamente, a ex-sistência não 

coincide, nem em conteúdo, nem em forma com existência. Ex-sistência significa 

estar fora da verdade do ser, existência, significa atualidade, realidade efetiva. Ex-

sistência designa a determinação daquilo que é o homem indo ao destino da 

verdade. Existência segue sendo o nome para a realização do que algo é quando se 

manifesta em sua idéia. A frase que disse “el hombre ex-siste” no responde à 

pergunta se o homem é ou não real, mas sim à pergunta pela essência do homem. 

Esta pergunta iremos sempre plantar de maneira inadequada, já se perguntarmos o 

que é o homem ou quem é o homem, nos pomos em um ponto de vista que trata de 

ver já uma pessoa ou um objeto, mas tanto o caráter pessoal como o caráter de 

objeto não acertam com o essencial da ex-sistência da história do ser, mas, ao 

contrário, impedem de vê-lo. A essência não se determina nem desde o essencial, 

nem desde o existencial, mas sim desde o ex-stático do dasein. Enquanto ex-

sistente, o homem suporta o ser-aqui na medida em que toma a seu cuidado o aqui 

enquanto claro do ser. Mas o próprio ser-aqui se apresenta enquanto lançado. Se 

apresenta no lançamento do ser, no destino que lança a um destino. 

Heidegger disserta sobre a seguinte afirmação: “El hombre es en la medida en que 

exsiste. 51 

Para Heidegger, mediante esta determinação essencial do homem não se 

descarta, nem se pontua de falsas as interpretações humanistas do ser humano 

como animal racional, pessoa, ou ser dotado de espírito, alma e corpo. Mas ao 

contrário, se pode afirmar que o único pensamento é de que as supremas 

determinações humanistas da essência do homem, todavia, não chegam a 

experimentar a autêntica dignidade do ser humano. Heidegger não se põe contra o 

humanismo tradicionalmente conceituado pela metafísica porque nega ser o homem 

um animal racional, mas porque a metafísica tradicional entende estar nesta 

característica humana a sua essência, ou por entender o homem como como alma, 

espírito e corpo. Desta forma, para Heidegger, a metafísica tradicional não coloca a 

humanidade do homem em sua suficiente altura, eis que sua estatura essencial não 

consiste na substância do ente enquanto sujeito, pois que ele é o que tem em suas 
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mãos o poder do ser, não se pode deixar que  desapareça o ser do ente nessa tão 

excessiva celebrada objetividade: “Pues, em efecto, de acuerdo con ese destino, lo 

que tiene que hacer el hombre en cuanto ex-sistente es guardar la verdad del ser.52 

Todo perguntar da filosofia repercute sobre a existência, mas não a existência 

como realidade do ego cogito. Ex-sistência o morar extático próximo ao ser, a 

guarda, o dizer, o cuidado do ser. 

 

 

2.3 O QUE É O SER? 

 

Como visto alhures, Heidegger é um ferrenho crítico da metafísica tradicional, 

desde a Grécia de Platão e Aristóteles, passando por Kant,  Nietzsche e todos os 

demais, inclusive os filósofos cristãos, isto porque, segundo, ele a metafísica passou 

a estudar e preocupar-se somente com o ente, olvidando-se do ser, mas o que é o 

ser? “Esto es lo que tiene que aprender a experimentar y a decir el pensar futuro.53 

Não é Deus ou um fundamento do mundo, está essencialmente mais longe 

do que todo ente, mas ao mesmo tempo está mais próximo do que todo ente, assim 

como está mais próximo de uma rocha, um animal, uma obra de arte, uma máquina, 

um anjo ou Deus, mas o homem se farta sempre, em primeiro lugar somente ao 

ente, sempre pensando o ente como ente, nunca o ser como ser, a pergunta pelo 

ser continua sempre sendo a pergunta pelo ente. Pois, efetivamente, toda a saída 

desde o ente e todo retorno ao ente encontram-se apenas à luz do ser, entretanto, a 

verdade do ser continua oculta pela metafísica. 

Como se relaciona o ser com a ex-sistência? 

 

El proprio ser es la relación, en cuanto él es el que mantiene junto a 
si a la ex-sistencia en su esencia existencial, es decir, extática, y la 
recoge junto a si como el lugar de la verdad del ser en medio de lo 
ente.54 

 

Aí voltamos a falar da linguagem que para Heidegger não é mera linguagem, 

vista como mera unidade de uma forma fonética, uma melodia, um ritmo e um 

significado. Pensa a forma fonética e o signo escrito como o corpo da palavra, a 
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melodia e o ritmo como sua alma e o significado como seu espírito. Habitualmente 

se pensa a linguagem em sua relação com a essência do homem e nos 

representamos ao homem como animal racional, isto é, uma unidade corpo-espírito-

alma, mas assim como a humanidade do homem animal permanece velada a ex-

sistência e, por meio, dela a relação da verdade do ser com o homem, assim 

também a interpretação metafísica e animal da linguagem oculta a sua essência, 

propiciada pela história do ser e de acordo com esta história a linguagem é a casa 

do ser, motivo pelo qual se deve pensar a essência da linguagem a partir da 

correspondência com o ser. 

 

Pero el hombre no es sólo un ser vivo que junto a otras faculdades 
posea tambíen la del lenguage. Por el contrário, el lenguage es la 
casa del ser: al habitarla el hombre ex-siste, desde el momento en 
que guardando la verdad del ser, pertenece a ella.55 

 

E assim à hora de definir a humanidade do homem como ex-sistência, o que 

interessa é que o essencial não seja o homem, sim o ser como dimensão do extático 

da ex-sistência, dimensão pensada não como o que conhecemos como espaço, mas 

ao contrário, tudo que é espacial e tudo que é espaço-tempo se apresentam como 

esse dimensional que é o ser mesmo. 

E a verdade do ser é uma verdade aberta, como aberto é o próprio ser. 

Podemos dizer então que o ser é? Se nos limitarmos a dizer do ser este “é”, 

sem uma interpretação mais precisa, será muito fácil que nos representemos o ser 

como um “ente”, como algo existente. Talvez o que ocorre é que o “é” somente se 

pode dizer com propriedade do ser, de tal modo que nenhum ente “é” nunca 

verdadeiramente. Mas como o pensar tem que chegar a dizer o ser em sua verdade,  

em lugar de explicá-lo como um ente a partir do ente, terá que quedar aberta ao 

cuidado do pensar a questão de se acaso e como é o ser. 

 

 

2.3.1 O ser e a história 

 

Se atende à sua essência, na realidade a filosofia não progride nada, se põe 
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em seu lugar para pensar sempre o mesmo. O suceder da história se apresenta 

como destino da verdade do ser a partir do dito ser. 

Heidegger diz que o ser se dá e que este se dá reina como o destino do ser. 

Sua história chega à linguagem através da palavra dos pensadores essenciais, por 

isto o pensar que pensa a verdade do ser é histórico enquanto pensar, o que existe 

é a história do ser, de forma que parte o pensar como memória desta história, um 

pensar acontecido por ela mesma. O suceder da história se apresenta como destino 

da verdade do ser, a partir do dito ser e chega a ser destino na medida em que o ser 

se dá, mas pensado como destino isto quer dizer que se dá e ao mesmo tempo  

nega-se a si mesmo. 

Supondo que o homem possa pensar no futuro a verdade do ser, pensará 

desde a ex-sistência, pois é ex-sistindo que o homem encontra-se e vai ao destino 

do ser. A ex-sistência do homem é enquanto tal histórica, mas não apenas pelo que 

pode suceder ao homem e às coisas humanas o transcurso do tempo, mas 

precisamente porque se trata de pensar a ex-sistência do ser aqui e o que importa 

de maneira tão essencial ao pensar é que se experimente a historicidade do dasein. 

 

 

2.3.2 O Dasein 

 

Somente enquanto o dasein é se dá o ser, isto significa que somente o 

homem entenderá o ser quando chegar ao claro do ser, o claro como verdade do ser 

mesmo, precisamente destinado ao próprio ser. O ser é o destino do claro. Isto não 

signfica que o dasein do homem seja aquele ente por meio do qual se chegou a criar 

o ser, a frase não diz que o ser seja um produto do homem, pois o ser é o 

transcendente por autonomia. Para Heidegger, a única pergunta que importa a um 

pensar que intenta é a pergunta sobre a verdade do ser, entretanto, para Heidegger, 

a metafísica vem pensando o ser a partir do ente. Somente a partir da pergunta 

sobre a verdade do ser poderá ser entendido como é o ser: “El ser le abre su claro al 

hombre en el proyecto extático. Pero este proyecto no crea el ser”.56 

O destino do homem se lhe mostra o pensar que pensa a história do ser no 

fato de que o homem encontra um caminho na direção da verdade do ser e 
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empreende a marcha até encontrar. Expulso da verdade do ser o homem não faz 

mais do que dar voltas por todas as partes ao redor de si mesmo enquanto animal 

racional. 

O caminho do pensar não se alcança pondo em circulação um monte de 

chacras sobre a verdade do ser e a história do ser, o que importa é que a verdade 

do ser chegue à linguagem e que o pensar alcance dita linguagem, talvez então a 

linguagem reclame o justo silêncio no lugar de uma expressão precipitada. Mas 

quem entre nós, homens de hoje, queria imaginar que seus intentos de pensar 

possam encontrar seu lugar seguindo a senda do silêncio. Talvez nosso pensar 

possa indicar onde está a verdade do ser e mostrar como ela deve ser pensada. 

Deste modo, segundo Heidegger, dita verdade sustentaria-se melhor ao mero supor 

e opinar e quedaria-se adstrita a uma obra manual da escritura. Cabe ao juízo de 

cada um determinar se o âmbito da verdade do ser é um caminho sem saída ou o 

livre elemento onde a liberdade conserva sua essência, mas somente depois de 

haver intentado seguir o caminho indicado, depois de tentar abrir um caminho 

melhor, ou seja, mais adequado à pergunta. 

O pensar contra “os valores” não pretende que tudo o que se declara valor, 

como a cultura, a arte, a ciência, a dignidade humana, o mundo, Deus seja carente 

de valor. O que se trata é de admitir de uma vez que ao designar algo como valor 

está-se privando precisamente ao assim valorado de sua importância, pois mediante 

a estimação de algo como valor o valorado está admitido como mero objeto da 

estima do homem, mas aquele que é algo em seu ser não se esgota em seu caráter 

de objeto e muito menos quando esta objetividade tem caráter de valor. Todo valor é 

uma subjetivização, é ente, eis que vale única e exclusivamente como objeto de seu 

próprio querer. Quando se declara a Deus como valor supremo o que está sendo 

feito é a depreciação de sua essência. Pensar contra os valores não significa 

proclamar a som de trombetas a falta de valor e nulidade do ente, mas sim trazer ao 

claro a verdade do ser ante ao pensar, contra a subjetivização do ente convertido 

em mero objeto. 

Ao indicar que o “ser no mundo” é o rasgo fundamental da humanidade do 

homem humano não está sendo pretendido que o homem seja unicamente 

mundano, apartado de Deus e desvinculado da transcendência. Com esta palavra 

alude-se ao que, para maior entendimento, deveria chamar-se o transcendente. O 
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transcendente é o ente suprassensível e isto passa por ser o ente supremo no 

sentido da causa primeira de todo ente e se pensa em Deus como dita causa 

primeira. Na expressão “ser no mundo” a expressão “no mundo” não significa de 

modo algum o ente terreno diferente do celestial, nem tampouco o ente “mundano” à 

diferença do espiritual. Em dita definição feita por Heidegger, segundo ele mesmo, 

“mundo” não significa em absoluto um ente nem um âmbito do ente, mas sim 

abertura do ser. O homem é, e é homem por quanto é o que ex-siste. Encontra-se 

fora, na abertura do ser e, enquanto tal, e o próprio ser, que enquanto ousadia, ousa 

ganhando para si a essência do homem com cuidado. Ousado deste modo, o 

homem está na abertura do ser. “Mundo” é o claro do ser no que o homem está 

exposto por causa de sua essência arrojada. 

Em “ser no mundo” nomeia-se a essência de la ex-sistência com alvo na 

dimensão do claro desde que se apresente e surge o “ex” de la ex-sistência. 

Pensado desde la ex-sistência, o mundo é, em certo modo, o além dentro da 

existência e para ela. O homem não é em primeiro lugar homem se pensado 

enquanto sujeito, que ao mesmo tempo refere-se também sempre a objetos, de tal 

modo que sua essência resida na relação sujeito-objeto. Antes, bem, sem sua 

essência o homem ex-siste já previamente na abertura do ser, cujo espaço aberto é 

o claro desse “entre” em cujo interior pode chegar a ser uma relação entre o sujeito 

e o objeto. 

Heidegger, segundo ele mesmo, ao afirmar que a essência do homem reside 

no ser no mundo não agasalhou uma decisão se o homem é em sentido metafísico-

teológico um ser que só pertence ao mundo ou ao transcendental, não decidiu sobre 

a existência de Deus ou à sua não existência, assim como não o fez a respeito da 

possibilidade ou impossibilidade dos deuses. Coloca-se indiferente à questão, mas 

não se pode dizer que a indiferença seja uma destruição dos conceitos acerca de 

Deus ou de sua existência. 

Somente a partir da verdade do ser se pode pensar a essência do sagrado, 

somente a partir da essência do sagrado se pode pensar a essência da divindade. 

Somente sob a luz da essência da divindade pode ser pensado e dito o que deve ser 

chamado de Deus e aí, como homens, como seres existentes dizer sobre uma 

relação de Deus com o homem. 

Lado outro, o pensar que se remete à verdade do ser também não se decidiu 
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pelo caminho do teísmo, não pode ser teísta da mesma forma que não pode ser 

ateísta, mas não em razão de uma atitude indiferente, mas sim por tomar em 

consideração os limites que se plantam o pensar enquanto pensar, concretamente o 

que se planta é o que se oferece como o que deve ser pensado, isto é, a verdade do 

ser. Desde o momento em que o pensar restringe-se à sua tarefa, pensar a verdade 

do ser, neste instante atual do destino do mundo indica-se ao homem a direção que 

conduz à direção da dimensão inicial de sua instância histórica. 

Na ex-sistência abandona-se o âmbito do homem animal da metafísica, 

sendo que o predomínio deste âmbito é o fundamento indireto e muito antigo que 

tem raiz na cegueira e na arbitrariedade disto que se designa biologismo, mas 

também disto que se conhece como pragmatismo. Pensar a verdade do ser significa 

também pensar a humanidade do homem humano. O que há de ser feito é colocar a 

humanidade a serviço da verdade do ser, mas sem o humanismo em sentido 

metafísico. 

 

 

2.4 A VERDADE DO SER, A ONTOLOGIA E A ÉTICA 

 

Para Heidegger, quando se pensa a essência do homem a partir da pergunta 

pela verdade do ser, mas ao mesmo tempo não se eleva o homem ao centro do 

ente, tem que ser despertado necessariamente a demanda de uma indicação de tipo 

vinculante e de regras que digam como deve viver destinalmente o homem que 

experimenta a partir de uma ex-sistência que se dirige ao ser. O desejo de uma ética 

volta-se tanto mais apressadamente quanto mais aumenta a desmesura e o 

desconcerto do homem, tanto o manifesto que permanece oculto. Tem que se 

dedicar toda a atenção ao vínculo ético, já que o homem da técnica, abandonando a 

massa, somente pode procurar seus planos e atos uma estabilidade suficientemente 

segura mediante uma ordenação acorde com a técnica. 

Heidegger leciona que a ética aparece pela primeira vez junto à lógica e à 

física, na escola de Platão. Estas disciplinas surgiram na época em que se permitiu 

e logrou êxito a tentativa de que o pensar se convertesse em filosofia e a filosofia em 

ciência e a própria ciência em assunto de escola e escolástica. Através da filosofia 

assim entendida nasce a ciência e perece o pensar. Os pensadores anteriores a 
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esta época não conheciam nenhuma lógica, nenhuma ciência ou a física, mas o seu 

pensar não era ilógico, nem imoral, pensaram com uma profundidade e amplitude 

como nenhuma física posterior voltou a alcançar. Heidegger compara as tragédias 

de Sófocles dizendo que encerram em seu dizer muito mais do que as lições sobre 

ética de Aristóteles. Uma sentença de Heráclito, com somente três palavras, diz algo 

tão simples que ela se revela imediatamente a essência do ethos. 

Ele destaca a sentença comentada de heráclito: “Su carácter es para el 

hombre su demonio”.57 

A morada do homem contém e preserva o advento daquilo que toca o homem 

em sua essência, isto é, segundo a sentença de Heráclito, o homem, na medida que 

é homem, mora na proximidade de Deus. 

O termo ética quer dizer que com ele se pensa a morada do homem, então, o 

pensar que pensa a verdade do ser como elemento inicial do homem enquanto 

existente é já em si mesmo a ética originária. Este pensar não afirma que seja ética 

por ser ontologia, isto porque a ontologia pensa sempre e somente o ente em seu 

ser, mas enquanto não for pensada a verdade do ser, toda a ontologia permanece 

sem fundamento, motivo pelo qual o pensar a verdade do ser é a ontologia 

fundamental. Agora, a própria linguagem falsifica-se a si mesma desde o momento 

em que não consegue agarrar firmemente a ajuda essencial do modo de ver 

fenomenológico e ao mesmo tempo também renuncia à inadequada pretensão de 

ciência e investigação. Mas para fazer com que se conheça e ao mesmo tempo 

entenda-se este intento da filosofia de hoje, pelo momento somente era possível 

falar desde o horizonte atual e desde o uso do termos e nomes que são mais 

correntes com este marco. Entretanto, estes termos conduzem irremediavelmente e 

diretamente ao erro. Em efeito, ditos nomes e a linguagem conceitual que lhes 

correspondem não voltam a ser pensados nunca pelo leitor a partir do assunto que 

se deve pensar primeiro, sim que este assunto acaba sendo representado a partir 

destes termos que estão agarrados em seus significados habituais. Sob este viés, o 

pensar que pergunta a verdade do ser e ao fazê-lo determina a morada essencial do 

homem a partir do ser e com vistas ao ser não é nem ética e nem ontologia. Por isto, 

neste âmbito, a pergunta pela mútua relação entre ética e ontologia não tem 

fundamento algum. 
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2.4.1 Efeitos do pensamento sobre a verdade do ser 

 

O pensar a verdade do ser não é teórico, mas também não é prático, consiste 

em rememorar o ser e nada mais, pensa o ser, não tem resultado algum, não tem 

efeito algum, simplesmente sendo, já basta a sua essência, entretanto, possui mais 

validade do que a ciência porque é mais livre, porque lhe deixa ser o ser. 

O pensar trabalha a construção trabalha a construção da casa do ser que 

como conjunção do ser conjuga destinalmente a essência do homem em sua 

morada na verdade do ser. Este morar é a essência do “ser no mundo”. E partindo 

da essência do ser, pensada de um modo mais adequado um dia poderemos pensar 

melhor o que seja casa, o que é morada. O pensar nunca cria a casa do ser, o 

pensar conduz à existência histórica, é dizer, à humanidade do homem humano, ao 

âmbito onde brota sua liberdade, sua salvação. 

Com a liberdade aparece o mau no claro do ser, sua essência não consiste 

na maldade dos atos humanos, sim na pura maldade da ferocidade. Mas ambos, a 

liberdade e a ferocidade, só podem estar presentes no ser na medida em que o 

próprio ser seja a causa do litígio. Nele se esconde a origem essencial do ceder, o 

que cede aclara-se como aquele que tem caráter de nada e isto pode expressar-se 

diante do não. O ser não é uma qualidade que se pode encontrar no ente, o ser é 

mais do que o ente. 

Supondo que o pensar forme parte da ex-sistência, todo sim e todo não 

existem na verdade do ser e se assim o é o sim e o não já estão em sim mesmos a 

serviço de todo o ser e lhe prestando toda as suas atenções e em sendo assim 

enquanto servidores que atendem fielmente o ser, nunca podem ser os primeiros a 

disporem daquilo de que eles mesmos fazem parte.   

Somente enquanto o homem pertence ao ser exi-sistindo na verdade do ser, 

pode se chegar do ser mesmo a prescrição dessas normas que têm de ser 

convertidas em lei e regras para o homem, prescrição está escondida no destino do 

ser e somente ela consegue destinar e conjugar o homem no ser, somente 

semelhante conjunção é capaz de sustentar e vincular, pois de outro modo nenhuma 

lei passa de ser uma mera construção da razão humana. Mais essencial que todo 

estabelecimento de regras é que o homem encontre sua morada na verdade do ser, 

eis que esta morada é a única que procura a experiência do estável e a proteção 
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para toda conduta regala a verdade do ser. O ser é a proteção que resguarda de tal 

maneira aos homens em sua essência ex-sistente no que se refere à sua verdade 

que a ex-sistência os agasalha e os dá morada em sua linguagem: “Por eso, el 

lenguaje es a un tiempo la casa del ser y la morada de la esencia del hombre”.58 

Heidegger acrescenta que somente porque a linguagem é a morada da 

essência do homem os homens podem em qualquer humanidade histórica não estar 

em sua casa, de tal modo que a linguagem se converte para eles na base de suas 

manipulações. 

O pensar atende ao claro do ser por quanto introduz o dizer do ser na 

linguagem como morada da existência. E, assim, o pensar é fazer, mas não um 

fazer que supera toda a prática, o pensar não sobrepassa o atuar e produzir devido 

a magnitude de seus sucessos ou às consequências de sua efetividade, mas sim 

pela pequenez, de sua carência de êxito: “En efecto, en su decir, el pensar sólo lleva 

al lenguaje la palabra inexpresada del ser”.59 

A expressão levar á linguagem tem de ser tomada em seu sentido literal, 

abrindo-se no claro do ser, o ser chega à linguagem, está sempre em sua direção e 

disto o que advém é que o pensar ex-sistente leva a linguaem em seu dizer. Deste 

modo, a linguagem é alçada por sua vez ao claro do ser e somente assim a 

linguagem, deste modo misterioso reina sempre em nós. Porquanto a linguagem que 

tem sido levada deste modo à plenitude de sua essência é histórica, o ser queda-se 

preservado em sua memória. 

Para Heidegger, o estranho neste pensar do ser é a sua simplicidade e isto é 

precisamente o que vem mantendo o homem afastado dele porque efetivamente 

busca-se este pensar conhecido na história universal com o nome de filosofia 

embaixo da figura de inusual e do que somente é acessível aos iniciados. Ao mesmo 

tempo, o homem representa o pensar na maneira do conhecimento científico e suas 

empresas investigadoras. Medimos o fazer pelo razo dos impressionantes sucessos 

da prática, cheios de êxito, mas o que fazer do pensar não é teórico nem prático, 

nem tampouco a reunião de ambos os modos de proceder. A simplicidade de sua 

essência não faz com que conheçamos o pensar do ser, mas sim que nos 

familiarizemos com o inusual do simples. 
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Isto nos leva a uma outra situação: Surge a suspeita de que este pensar do 

ser caia na arbitrariedade, pois, em efeito, não pode ater-se ao ente. 

Por ser um buscar e indagar o não pensado, o pensar não somente uma 

aventura. Como pensar do ser, o pensar é reclamado pelo ser em sua essência, o 

pensar refere-se ao ser e enquanto este que chega. Enquanto tal pensar, o pensar 

está vinculado à chegada do ser e enquanto tal está vinculado ao ser, que por seu 

turno está vinculado ao pensar. O ser é enquanto destino do pensar, mas o destino 

é em sim mesmo histórico, e sua história já havia chegado à linguagem no dizer dos 

pensadores. O único assunto do pensar é levar à linguagem esta chegada do ser, 

que permanece e em seu permanecer espera ao homem. Por isso os pensadores 

essenciais dizem sempre as mesmas coisas, o que não significa que digam coisas 

iguais. Naturalmente, somente as dizem os que se comprometem a segui-las com o 

pensar e a repensá-las. Desde o momento em que, rememorando historicamente,o 

pensar toma conta o destino do ser já se vincula ao conveniente e conforme o 

destino. Refugiar-se no igual está isento de perigo. O perigo está em atrever-se a 

entrar na discórdia para dizer o mesmo, ameaça a ambiguidade e a mera 

discordância. A primeira lei do pensar é a conveniência do dizer do ser enquanto 

destino da verdade não nas leis da lógica, que somente se podem converte em 

regras a partir da lei do ser, mas atender ao que convém ao dizer que pensa não 

somente supõe que tenhamos que meditar cada vez que tem de dizer do ser e como 

tem dele ser dito. Igualmente essencial será meditar se deve ser dito o pensar, e em 

que medida deve ser dito, em que instante da história dos ser, em que diálogo com 

ela e em que exigências. Estas três determinam-se em sua mútua pertência a partir 

da lei da conveniência do pensar da história do ser. O rigoroso da reflexão é o 

cuidado de dizer a austeridade das palavras. 

Já é hora de desacostumarmos de sobre-estimar a filosofia e por fim pedir-lhe 

mais do que ela pode dar. Na atual precariedade do mundo é necessário menos 

filosofia, mas uma atenção muito maior ao pensar, menos literatura, mas muito 

cuidado com a letra. O pensar futuro já não é mais filosofia, porque pensa demodo 

mais originário que a metafísica, cujo nome diz a mesma coisa, mas o pensar futuro 

tampouco pode esquecer-se já, como exigia Hegel, o nome de “amor à sabedoria”60 

para converter-se na sabedoria mesmo. O pensar encontra-se em curva de 
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descenso, no caminho da pobreza de sua essência provisional. O pensar recorre a 

linguagem em um dizer simples. Assim, a linguagem é a linguagem do ser, como as 

nuvens são as nuvens do céu. Com seu dizer, o pensar trás em sua linguagem 

sulcos apenas visíveis, ainda mais tênues do que os sulcos que os campesinos, com 

passo lento, abre no campo. 
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3 RAZÃO OU HISTORICIDADE RADICAL – ONDE ENCONTRAR A VERDADEIRA 

DIGNIDADE? 

 

 

A introdução deste trabalho já chama a atenção para a constatação de que o 

o conceito de dignidade da pessoa humana não é pacificamente aceito pelas 

diversas correntes filosóficas e doutrinárias, chama a atenção, inclusive, que não 

poderia sê-lo, eis que vem sendo constantemente reconstruído histórica e 

permanentemente. 

A razão Kantiana a entende como universal e estática, os valores éticos 

baseiam-se em conceitos fechados, o homem é digno porque pensa, é dotado de 

razão, sabe discernir e por isto tem a liberdade de impor suas próprias regras, tendo 

a liberdade de fazê-lo desde que suas disposições sejam capazes de se tornarem 

mandamentos a que todos devam se subordinar, à luz deste pensamento nasceu, 

inclusive, a declaração universal dos direitos do homem, a filosofia intimamente 

ligada com a ciência, procurando algo que se possa demonstrar, o homem é um só, 

em qualquer lugar do planeta, ou mesmo fora dele. 

Heidegger, por seu turno, pensa diferente, o homem não tem primazia sobre 

os demais animais porque pensa ou porque tem uma alma imortal, por ser filho de 

Deus. O homem se transforma a todo o momento, cria sua noção de dignidade, 

podendo, inclusive, negá-la. 

Os fatos históricos, as diferenças entre as diversas culturas, a cultura cristã, a 

cultura muçulmana, o feudalismo, o capitalismo, o socialismo, a revolução industrial, 

a revolução tecnológica, que me perdoem o modo racionalista de me expressar, 

demonstram que o homem se transforma a todo o momento, por diversas razões, 

razões religiosas, filosóficas, econômicas, políticas, psicológicas, biológicas, 

sociológicas etc. 

Há menos de dois séculos atrás os negros no Brasil, sob o ponto de vista 

jurídico, eram desprovidos de dignidade, eis que, tendo como parâmetro o conceito 

de Kant, eram coisas, tinham preço, animais providos de almas esquecidas por 

Deus. Há poucas décadas, ainda no Brasil, uma mulher desquitada sofria diversas 

sanções sociais discriminatórias, hoje, o que é discutido é a união civil dos 

homossexuais, o que o povo, mais sábio do que os juristas, chamam de casamento 
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dos homossexuais. 

São os conceitos morais e éticos modificando a cada instante. 

Mas estas constatações não podem servir de um rechaço radical à razão, pois 

é ela própria quem permite ao homem se reconstruir, se transformar a cada instante. 

Mais ainda, devemos considerar que cada passo à frente do pensamento 

humano é uma evolução partida dos passos anteriormente caminhados. Kant e 

Heidegger beberam na fonte de Aristóteles, Platão e tantos outros que lhe 

precederam, não eram homem das cavernas incultos e iletrados, o próprio 

Heidegger consultou e estudou Kant. 

Assim Gadamer comenta Hiedegger: 

 

Mas, el verdadero peso se hallaba para él en otro ámbito: en el 
mundo histórico, sobre todo en la historia de la teología, a la que se 
había dedicado intensamente, y en la filosofía y su historia. Había 
sido discípulo de la vertiente neokantiana que representaban 
Heinrich Rickert y Emil Lask, después estuvo bajo la influencia de la 
gran maestría del arte de descripción fenomenológica de Edmund 
Husserl y tomó como modelo la excelente técnica analítica y la 
mirada concreta a las cosas de este maestro suyo. Pero, además, 
había frecuentado la escuela de otro maestro: la de Aristóteles. Con 
él se había familiarizado pronto, pero la moderna interpretación de 
Aristóteles practicada por el neoescolasticismo católico, que fue la 
primera que llegó a conocer, al parecer le resultó muy pronto 
cuestionable en su adecuación para sus propias preguntas religiosas 
y filosóficas. Por eso volvió a aprender con el propio Aristóteles y se 
acostumbró a una comprensión directa y viva de los comienzos del 
pensamiento y del preguntar griegos que, más allá de toda erudición, 
era de una evidencia inmediata y tenía la fuerza subyugadora de la 
simplicidad. A ello se añadía que este joven, que poco a poco se iba 
liberando de su estrecho entorno regional extendiendo su mirada 
más allá de éste, se vio confrontado con el clima del nuevo espíritu 
que en las tormentas de la guerra mundial comenzaba a expresarse 
en todas partes. Los que influyeron en él fueron Bergson, Simmel, 
Dilthey, no directamente Nietzsche pero sí una filosofía más allá de la 
orientación científica del neokantianismo, y así, bien armado con la 
erudición adquirida y heredada y una innata y profunda pasión por el 
preguntar, se convirtió en el verdadero portavoz del nuevo 
pensamiento que se estaba formando en el campo de la filosofía.61 

 

Procurar ir além não é negar, menosprezar ou rechaçar quem aqui nos trouxe. 

A razão, o pensamento e o método científicos mostraram e mostram sua 

eficiência, o desenvolvimento das diversas técnicas que melhoraram a qualidade de 
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vida do homem com, por exemplo, a evolução dos medicamentos, da produção de 

alimentos, da tecnologia da informação e dos transportes. 

Destarte, este trabalho não nega ou rechaça Kant, embora tenha em mente 

que o homem não possua uma essência única e imutável, mas ao mesmo tempo 

reconhece que embora tenhamos que buscar a verdade do ser, precisamos viver e 

conviver e para tanto precisamos também pensar o ente. 

O grande desafio do homem em seu processo de constante reconstrução é 

descobrir o que ele realmente quer ser, qual tipo de sociedade ele quer formar, quais 

os pontos de referência ele terá de seguir para chegar ao destino escolhido. Precisa 

conhecer a si mesmo e deste conhecimento reconhecer quais são suas verdadeiras 

necessidades, além de priorizá-las, eis que são muitas e de diversas naturezas. 

O homem sofre influências de seu psicológico, de sua biologia, da química 

que percorre o seu corpo, sofre influência da sociedade que o cerca, sofre a 

influência da imensa aldeia global.  

O homem sofre influência de sua própria história de vida, parte de uma matriz 

genética que interage com o mundo que começa a conhecer desde a concepção, 

formando um indivíduo que vai participar, de uma forma ou de outra, na constante 

reconstrução do ser humano, mesmo sendo iletrado, sem incursões pelo mundo da 

filosofia ou da ciência, mas com o seu aprendizado do dia-a-dia, vivendo e 

observando a vida como ela se mostra, como ele a sente. 

Heidegger não marcou uma posição e nela se colocou por toda a sua vida, 

sofreu as influências de seu tempo e de suas próprias escolhas, o Heidegger dos 

anos vinte não era o mesmo Heidegger dos anos cinquenta. 

Mais uma vez cita-se Gadamer, comentando Heidegger: 

 

La «Carta sobre el humanismo», que he mencionado antes, fue una 
renuncia formal al irracionalismo del pathos existencial que 
anteriormente había acompañado el efecto dramático de su propio 
pensamiento, pero que nunca fue su auténtica aspiración.62 

 

Kant também não foi único, também transformou-se, como ensina Vinicius de 

Figueiredo ao comentar “A Crítica da Razão Pura”: “com efeito o livro representa um 

acerto de contas com o dogmatismo filosóficos, que ele mesmo integrara à época de 
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seus primeiros escritos”.63 

Este trabalho não vê o homem como alma imortal, um ser de outro mundo, 

onde deve procurar sua redenção, este trabalho vê o homem como um ente dotado 

de razão, característica que o faz capaz de pensar e repensar a si mesmo a cada 

instante, de fazer sua história e de modificar o mundo ao seu redor, de amar, odiar, 

auxiliar ou prejudicar o próximo, preocupar-se apenas consigo mesmo ou também 

preocupar-se com todos, de dominar o fogo, inventar a roda, sorrir e chorar. A razão 

não é a essência do homem, mas um atributo necessário para que ele faça a sua 

própria história e ele a vem utilizando em tal finalidade. 
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4 A EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO 

CONTEXTO DA EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é o princípio fundamental da 

república e sua efetividade está ligada a diversas condicionantes de ordem social, 

econômica, política, religiosa, filosófica etc. Dentre destas condicionantes de 

efetividade também encontramos a de cunho jurídico. 

Como princípio fundamental o princípio da dignidade da pessoa humana é a 

base de sustentação de todos os demais, mas não deixa de ser apenas mais um 

deles no que concerne aos requisitos de sua aplicação. 

Este capítulo procurará fazer uma análise acerca da efetividade dos direitos 

fundamentais, fazendo primeiramente uma descrição do histórico destes direitos, 

mencionando como e porquê eles surgiram nos textos constitucionais e a sua 

evolução, tanto do ponto de vista do aumento de seu rol, quanto do ponto de vista 

da evolução de sua efetividade jurídica, sem olvidar de procurar expor o conceito de 

direitos fundamentais e algumas de suas características básicas. 

Também procurará demonstrar a situação atual, o posicionamento da doutrina 

tanto no que concerne a aplicabilidade direta desses direitos nas relações entre 

Estado e cidadão, como na hoje mais discutida aplicabilidade deles nas relações 

jurídicas ditas privadas. 

No entanto, não se limitará a discutir sua efetividade sob o enfoque 

exclusivamente jurídico, eis que ela não depende apenas da letra da lei ou da força 

da jurisprudência, mas também comentará os aspectos sociais e econômicos que 

influem sobremaneira no impedimento de sua efetividade face ao conjunto completo 

dos cidadãos, procurará analisar que mesmo houvesse unanimidade em sua 

aplicação direta, independente de atuação legislativa, a política de exclusão social 

capitaneada pelo capitalismo ainda dominante, sobretudo sob a luz do fenômeno da 

globalização, impede sejam os direitos fundamentais efetivos, sentidos pelo todo da 

população, muito embora admita que a pós-modernidade agasalhou valores 

humanistas aliados à efetividade dos direitos fundamentais. 
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4.1 CONCEITO DE DIREITO FUNDAMENTAL 

 

Segundo Alexy64, “os direitos fundamentais são substancialmente os direitos 

do homem transformados em direito positivo”. 

Simplificadamente podemos dizer que os direitos fundamentais são os direitos 

humanos previstos na Constituição Federal, englobando os direitos e garantias 

individuais e políticos clássicos, de primeira geração, liberdade e igualdade, os 

direitos fundamentais de segunda geração, os direitos sociais, econômicos e 

culturais e ainda os de terceira geração que seriam os de solidariedade e 

fraternidade. Os direitos humanos também podem ser previstos em legislação infra-

constitucional, onde são denominados direitos da personalidade. 

Jorge Miranda65 acredita que o conjunto de valores postos na origem da 

formação e do triunfo generalizado do conceito moderno dos direitos fundamentais 

vêm do cristianismo e do humanismo renascentista, ressalvando, entretanto, a 

importância da tradição inglesa de limitação do poder e a concepção jusracionalista 

projetada nas revoluções americana e francesa. 

Nos dizeres de Robert Alexy66 os direitos humanos caracterizar-se-iam por 

cinco qualidades: A primeira, serem universais, eis caberem a todos os seres 

humanos, assim definidos por critérios biológicos. A segunda, serem direitos morais, 

por independerem de positivação jurídica, no entanto, não dela desligados, mas em 

íntima relação com o direito positivo, pois “o direito do homem ao direito positivo não 

é um direito do homem ao direito positivo de qualquer conteúdo, senão a um direito 

positivo que respeita, protege e fomenta os direitos do homem”, ou seja, a 

legitimidade de um sistema jurídico repousa na prioridade concedida aos direitos do 

homem, onde então, temos a quarta característica na ordem posta por Alexy, a 

preferenciabilidade. A terceira, a fundamentalidade, significando possuir eles 

prioridade sobre todos os escalões normativos, sujeitando e vinculando inclusive o 

legislador. A quinta e última característica é a de eles serem abstratos pela 

necessidade de sua restrição ou limitação diante de sua eventual colisão com outros 

direitos fundamentais. 
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4.2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA POSITIVAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

O movimento constitucionalista ganha corpo com o fim do absolutismo, época 

em que era a época das monarquias absolutas, em que todo o poder pertencia ao 

soberano, onde sua vontade era lei, a que obedeciam todos os súditos, em sua 

maioria servos ou vassalos, um direito ilimitado para administrar, o rei não podia ser 

submetido aos Tribunais, sendo certo que os seus atos estavam acima de qualquer 

ordenamento jurídico67. 

No século XVIII, porém, tem início a transição entre o Estado Feudal e o 

Estado Burguês, época em que, segundo Alexandre de Moraes68 encontramos a 

origem formal do constitucionalismo, nascendo as constituições rígidas dos Estados 

Unidos, 1787, após a independência das treze colônias e a da França, 1791, como 

corolário da vitória burguesa, apresentando tais diplomas dois traços marcantes, a 

organização do Estado e a limitação do poder estatal por meio da previsão dos 

direitos e garantias fundamentais. O autor mencionado ainda lembra lição de Jorge 

Miranda: 

 

O Direito Constitucional norte-americano não começa apenas nesse 
ano. Sem esquecer os textos da época colonial(antes de mais, 
fundamental orders of Connecticut de 1639), integram-no, desde 
logo, no nível de princípios e valores ou de símbolos a Declaração de 
Independência, a Declaração de Virgínia e outras Declarações de 
Direitos dos primeiros Estados. 

 

Entretanto, eram as constituições fruto da vitória da burguesia, da vitória de 

seus ideais, o valor originário e fundamental está constituído no indivíduo69, às 

constituições careciam de supremacia, de força vinculante, inexistente uma 

jurisdição constitucional e aplicabilidade imediata de seus princípios. 

O Direito Constitucional servia primordialmente para reger as relações 

jurídicas entre o indivíduo e o Estado, as relações jurídicas entre os particulares 

eram reguladas pelos códigos civis, onde vigiam soberanos os princípios da 

igualdade formal e da liberdade contratual, fincado na autonomia privada como valor 
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absoluto. 

Era o mundo da segurança jurídica, não quanto aos resultados, mas em 

relação às regras do jogo, os códigos serviam de barreira da ingerência do Poder 

Público nas relações entre os cidadãos. 

Neste período era absoluta a dicotomia entre Direito Público e Direito Privado, 

ausente uma jurisdição constitucional, presente e dominante “a idéia de que a 

Constituição conteria uma proclamação de princípios políticos, que dependeriam 

sempre do legislador para a proteção de efeitos concretos70. 

No paradigma do Estado Moderno, burguês, “os direitos fundamentais só 

valiam no âmbito e no limite das leis que os reconhecessem, como sustentou 

Jellinek”71. 

 

As normas estatais protetoras do indivíduo buscavam assegurar tão-
somente seu espaço de liberdade econômica, protegendo o cidadão 
contra o próprio Estado. As limitações aos direitos subjetivos, quando 
existentes, eram apenas aquelas necessárias para permitir a 
convivência social.72 

 

Segundo lição de Natalino Irti73 a história que sucedeu a primeira grande 

guerra fez nascer linhas diversas ou de conflitos com o ideal de mundo até então 

vigente, as velhas estruturas sociais são atacadas pela realidade, ela assombra os 

milhões de homens nos campos de batalha, levanta problemas de identidade e de 

dimensões imprevisíveis, o Estado é chamado a intervir, não pode se manter alheio, 

não pode se limitar a simples garante das regras do jogo, necessita intervir na 

economia, limitar a liberdade negocial, “la sociedad ya no se reconoce em la escala 

de valores y de modelos propuestos por la burguesia liberal”74. 

Surgem nos textos constitucionais os direitos fundamentais de segunda 

geração, porém mantendo-se o status de meras diretrizes, ainda sem vinculação 

direta, direcionadas aos legisladores, sem conceder ao Poder Judiciário controle 

efetivo da constitucionalidade. A constituição é mera carta de intenções, os 

princípios e valores liberais permanecem prevalentes. 
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Após a segunda grande guerra surge o constitucionalismo social nos países 

ocidentais, cresce a demanda da substituição da igualdade formal pela igualdade 

substancial que pode e deve ser promovida pelo Estado, por um Estado 

intervencionista, agora não se busca apenas a limitação do executivo, através do 

princípio da legalidade, já antes vigente, mas também o legislador através do 

controle da constitucionalidade pelo Poder Judiciário75: “Essa nova concepção tem 

um preciso sentido, qual seja, a da sujeição ao ordeamento jurídico de todos os 

poderes públicos e privados, e na sua limitação e funcionalização à tutela dos 

direitos fundamentais”.76 

A primazia das constituições passam a fazer parte de seu próprio texto, assim 

como a aplicabilidade direta dos direitos fundamentais, nasce a jurisdição 

constitucional, o controle da constitucionalidade, os direitos fundamentais de terceira 

geração, advoga-se a tese do caráter normativo e vinculante dos princípios 

constitucionais, chegamos ao Estado Democrático de Direito, prevalece o princípio 

da dignidade humana, o ser sobrepondo-se ao ter, a propriedade absoluta, símbolo 

do Estado Burguês de Direito sede lugar ao homem. 

No Brasil este movimento encontra vitória nas decisões da Assembléia 

Nacional Constituinte que desembocou na Constituição de 1988, que elege como 

princípio fundamental da República o da Dignidade da Pessoa Humana, prevê 

direitos e garantias fundamentais com expressa menção de sua aplicabilidade 

imediata, trás em seu bojo instrumentos de controle concentrado e difuso da 

constitucionalidade, direitos sociais, prevê como objetivo a construção de uma 

sociedade solidária e pluralista. 

 

 

4.3 REQUISITOS JURÍDICOS À EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Os horrores vividos no período da segunda guerra mundial acabaram por 

trazer aos direitos humanos uma grande conseqüência, uma conseqüência 

altamente benéfica no desenvolvimento das sociedades, consolidou-se a idéia de 

que as declarações de direitos do homem previstas nos diplomas constitucionais 
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deixaram de serem meras balizas a orientarem a atividade estatal, mas passaram a 

se constituir em verdadeiras normas jurídicas, garantidoras de direitos subjetivos aos 

indivíduos, pelo menos no campo de suas relações com os seus respectivos 

Estados. A sede dos direitos fundamentais no direito positivo é a constituição, sendo 

lá encontrados os direitos e garantias individuais, os direitos sociais e os princípios 

fundamentais estatais. Encontramos, contudo, positivação também no direito infra-

constitucional como os direitos da personalidade no Código Civil e dispositivos 

postos em lei esparsas como o que trata do direito de imagem do atleta profissional 

e a legislação dos direitos autorais, por exemplo. 

Analisando o processo histórico acima narrado, podemos dizer que  algumas 

premissas são imprescindíveis para que os direitos fundamentais se tornem efetivos 

no âmbito jurídico. O reconhecimento da supremacia da constituição fazendo com 

que o legislador a ela submeta os diplomas legais que estão a seu cargo editar, a 

aplicabilidade imediata dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais, 

independentemente de legislação que lhe dê corpo, o controle jurisdicional da 

constitucionalidade das leis e na releitura da legislação pré-existente sob a luz da 

constituição, a interpretação conforme a constituição. 

Não podemos olvidar da importância fundamental da assunção por parte do 

Poder Judiciário de sua função de produção normativa, autônoma e concorrente 

com a lei77, através de sua atividade fundada no paradigma hermenêutico da 

construção. Konrad Hesse, com propriedade, entende que a interposição do 

legislador aparece como caminho adequado para a tutela dos direitos fundamentais 

frente às lesões e perigos procedentes do âmbito estatal, cumprindo a lei sua 

clássica tarefa de limitar a liberdade de um frente a do outro, havendo de se 

acrescentar que tal limitação deve ser realizada, sempre quando possível, com a 

ponderação de tais liberdades, de forma que o legislador procure se adiantar à 

jurisprudência fazendo com que nos casos concretos a lei já forneça elementos 

suficientes para que o direito fundamental de um não anule totalmente o do outro, 

sempre que possível, sempre que não esteja em confronto um direito absoluto como 

o da dignidade da pessoa humana por exemplo e, mais ainda, sempre buscando o 

norte de que o paradigma atual não é mais o individual, mas o social, o ser situado 
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em seu contexto, interagindo com sua comunidade78. 

Como afirmado alhures, o constituinte brasileiro acolheu o Estado 

Democrático de Direito, se alinhou ao pensamento constitucional do pós-guerra, 

sendo que o legislador, no campo do direito privado, buscou trazer para o bojo do 

direito positivo infra-constitucional os princípios e direitos fundamentais postos na 

constituição, na forma da edição de microssistemas, como o Código de Defesa do 

Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei do Inquilinato, o Estatuto 

do Idoso etc, assim como o próprio novo Código Civil. No entanto observa-se que o 

legislador nunca será capaz de ter a mesma agilidade dos movimentos sociais e das 

atividades econômicas, que acabam por desembocar primeiramente no Judiciário, 

onde caberá ao juiz a função preponderante de aplicar os direitos fundamentais a 

diversos e inúmeros conflitos concretos não regulados pela legislação infra-

constitucional, a eles cabe a aplicação do princípio da supremacia da constituição, a 

aplicação direta dos princípios e direitos fundamentais. Aqui se agiganta a 

importância do juiz criador da norma, do juiz ativo, ser pensante, conectado à 

realidade, julgando o problema que lhe é posto sob a luz dos princípios e direitos 

fundamentais, não um juiz burocrata, mero aplicador da lei, silogístico, “inanimado”, 

nos dizeres de Montesquieu79.  

Preponderou por muitos anos, coerente com a ótica oitocentista de 

completude dos códigos, do direito positivo, o paradigma da aplicação como norte e 

limite da atuação jurisdicional, ou seja, o juiz tinha o seu raciocínio limitado ao 

silogismo, ou seja, conhecia o caso concreto e procurava uma norma legal a ele 

aplicável ou na constatação de sua falta, aplicava um instrumento dado pelo próprio 

direito positivo como por exemplo, aqui no Brasil, a Lei de Introdução do Código Civil 

Brasileiro, buscava na analogia, nos costumes ou nos princípios gerais de direito, 

nesta ordem, a solução ou na eqüidade, quando tal solução era prevista em lei, 

Código de Processo Civil. A Escola da Exegese entendia que o juiz não interpretava 

leis, somente quando elas não fossem suficientemente claras ele teria que se 

exercitar mentalmente, por esta escola o juiz deveria apenas e tão-somente se ater 

ao texto fechado da lei, procurando a vontade real ou presumida do legislador, 

pouco importando se tal vontade foi acolhida pelo texto legal décadas antes da 
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ocorrência do fato sob julgamento, frente a uma realidade política, social e 

econômica totalmente dissonantes com a contemporânea ao julgado. Tal não 

coadunava com o Estado Social, menos ainda com o Estado Democrático de Direito. 

Os princípios e direitos fundamentais são de índole aberta e sua interpretação deve 

ser feita de acordo com os traços culturais vigentes em cada época, não os traços 

acolhidos pelo direito positivo, com a preponderância da maioria via parlamento, 

mas com os traços multiculturais realmente vigentes na sociedade, não apenas com 

a tolerância da minoria pela maioria, mas com a convivência igualitária e solidária de 

consciência de que o diferente não é melhor ou pior é apenas diferente, todos 

sujeitos de direitos e deveres perante toda a sociedade como um todo, assim como 

devem ser interpretados e pesados de acordo com as características e 

peculiaridades de cada caso concreto. As constituições do Estado Social traziam em 

seus textos direitos fundamentais, no entanto, tais não passavam, no mais das 

vezes, de intenções, de diretivas ao legislador, sem efetividade prática. A falta de 

vontade política, a intervenção dos fatores reais de poder impediam sua efetividade 

e ainda são obices. Ficavam a depender de leis que nunca eram editadas ou, pior, 

sob a ótica da supremacia do Código Civil nas relações privadas, eram subjugados 

pelos princípios tradicionais deste, como a igualdade formal, a quase irrestrita 

autonomia privada, o absolutismo da propriedade. Leis novas não lhes observavam 

e preponderavam face à ausência do controle de sua constitucionalidade pelo Poder 

Judiciário, leis velhas vigiam contra eles face a este mesmo descontrole e a uma 

interpretação sedimentada, ausente uma leitura atualizada sob a luz dos novos 

rumos constitucionais. 

O juiz deve ter a visão de que o direito não é um satélite da sociedade ou uma 

estrela ao redor da qual gravita a sociedade, mas é parte integrante, é intrínseco e 

não extrínseco, interage com ela, assim como um órgão interage com o corpo, 

sendo por ela transformado, transformando-a. E ao juiz cabe o papel de catalizar 

cada reação de transformação, captando o que vem do restante do corpo social para 

o direito e irradiando o direito para o restante do corpo social. 
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4.4 A REALIDADE POLÍTICA E ECONÔMICA COMO EMPECILHOS À 

EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

A globalização é tratada muitas das vezes como um fenômeno 

contemporâneo, mas na verdade faz parte da história da humanidade, de índole 

imperialista e de busca de mercado e mão-de-obra. A conquista dos grandes 

impérios, como o romano, as grandes navegações, a conquista da América etc são 

todos fenômenos globalizantes, presentes em todo o curso da história, assim como 

a queda da bolsa de Nova York pode servir de exemplo de como a economia do 

mundo há muito é globalizada e interdependente. Entretanto é forçoso reconhecer 

que a globalização nos moldes atuais possuem contornos próprios de espectro 

muito mais amplo, de influências mais rápidas e efetivas. 

A queda do muro de Berlim criou um monopólio ideológico de poder, em um 

primeiro momento, fortalecendo o domínio do primeiro mundo sobre o terceiro que 

ficaram sujeitos a desígnios de um império neoliberal sem concorrência. Na 

realidade, poderíamos dizer que passamos a viver na verdade não uma simples 

globalização, mas a globalização neoliberal. A evolução da tecnologia das 

comunicações, como televisão, telefones ligando continentes, telefones celulares, 

fax, internet, tornaram a comunicação muito mais rápida, a informação muito mais 

veloz, as conversas coletivas simultâneas uma realidade. Através da internet grupos 

de diferentes nacionalidades, de diferentes continentes, cor, raça e religião, 

conversam simultaneamente de dentro de suas casas, de dentro de seus países, 

enquanto há bem pouco tempo atrás as crianças limitavam-se a jogar futebol de 

botão como seus parentes, vizinhos e colegas de escola, hoje jogam futebol em 

videogame com “coleguinhas” de toda a parte de mundo, conectado, em tempo real. 

A informação se democratiza, a interação cultural acontece cada vez mais 

rapidamente e eficientemente. Populações de municípios pequenos, antes isolados, 

sempre atrasados em relação aos acontecimentos, à evolução da cultura mundial, 

hoje com o mundo se conecta através da televisão, rádio e internet em tempo real. A 

agilidade dos transportes, como o avião cada vez mais rápido, facilitando a 

realização dos negócios mercantis, o diálogo cultural presencial. 

Neste trabalho, entretanto, vamos nos ater à influência da economia 

globalizada nos moldes atuais. 
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Como vimos a queda do muro de Berlim trouxe profundas transformações. 

Hoje, conforme muito bem analisado por Eugênio Facchini Neto80, a gestão 

da economia deixou de ser um assunto apenas nacional(melhor seria 

preponderantemente nacional), os fluxos de financiamento, a volubilidade do capital 

especulativo(aplicações trocam de países em frações de segundo, por meio virtual, 

eletrônico), o controle cambial, a política monetária macroeconômica está 

condicionada a fatores não controláveis por um único Estado(as vezes condicionada 

não a fatos, mas a boatos, passados a uma velocidade impensável em tempos 

outros). A globalização em tempos modernos, ainda na esteira do autor acima 

citado, mina fortemente a soberania política de uma nação, em razão dos Estados 

perderem boa parte do seu poder de regulamentação independente. O autor destaca 

o custo social deste fenômeno nos moldes atuais, é cabalístico, “a globalização está 

associada à exclusão social”81. 

Eugêncio Facchini82 cita considerações de alguns autores: 

 

Certas pessoas simplesmente não servem, a economia pode crescer 
mesmo sem a sua contribuição; por qualquer perspectiva que sejam 
considerados, não constituem, para o restante da sociedade, um 
benefício, mas um custo. E à medida que se expande o 
neoliberalismo, que anima globalização, seu número é sempre 
maior.(Ralph Dahrendorf). 
Diante da ampliação das desigualdades sociais, setoriais e regionais, 
dos bolsões de miséria e guetos, 'quarto-mundializados' nos centros 
urbanos, da criminalidade e da propensão à desobediência coletiva, 
as instituições judiciais do Estado, antes voltadas ao desafio de 
proteger os direitos civis e políticos e de conferir eficácia aos direitos 
sociais e econômicos, acabam agora tendendo a assumir funções 
eminentemente punitivo-repressivas. Para tanto, a concepção de 
intervenção mínima e última do Direito Penal é alterada radicalmente. 
Essa mudança tem por objetivo torná-lo mais abrangente, rigoroso e 
severo, para disseminar o medo e o conformismo no seu público-
alvo: os excluídos. Por isso, enquanto no âmbito dos direitos 
basicamente sociais e econômicos  vive-se hoje um período de 
refluxo e 'flexibilização', no Direito Penal se tem uma situação 
diametralmente oposta; uma veloz e intensa definição de novos tipos 
penais; uma crescente juriscidização e criminalização de várias 
atividades em inúmeros setores da vida social; o enfraquecimento 
dos princípios da legalidade e da tipicidade, por meio do recurso a 
normas 'com textura aberta'(isto é regras porosas, sem conceitos 
precisos); a ampliação do rigor de penas já cominadas e da 
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severidade das sanções.(...).(José Eduardo Faria). 

 

Ele cita ainda, o francês André-Jean Arnaud83: 

 

De acordo com André-Jean Arnaud, a globalização(que os franceses 
preferem denominar mundialização) apresentaria os seguintes 
caracteres, dentre outros: a) uma mudança nos modelos de 
produção, com a facilidade de transferência de uma parte das 
operações de trabalho de um para outro país; b) vinculação dos 
mercados de capitais entre si e para além das nações, do que resulta 
um fluxo livre de inversões sem levar em conta as fronteiras; c) a 
expansão crescente das multinacionais, que têm seu poder de 
contratação e de negociação reforçado em nível de uma economia 
planetária; d) a importância crescente dos acordos comerciais entre 
nações que formam poderosos blocos regionais; e) um ajuste 
estrutural que passa pela privatização e diminuição do papel do 
Estado; f) a hegemonia dos conceitos neoliberais em matéria de 
relações econômicas: a hegemoniado mercado, o livre comércio, a 
renúncia do Estado a muitos de seus compromissos. 

 

Ricardo Luis Lorenzetti84 também não deixou se manter atento às influências 

do neoliberalismo globalizado. Atém-se mais ao aspecto dos mercados integrados, 

dos blocos econômicos. Destaca que as empresas tendem a procurar se 

estabelecer em locais onde o legislador é menos rigoroso em questões como danos 

ao meio ambiente, ao consumidor, ao trabalhador, ao fornecedor, ao outorgante de 

crédito, a outros empresários etc, eis que tais questões são potencialmente 

criadoras de custos, sendo certo que as empresas tendem a maximizar seus 

benefícios, devendo se acrescentar, seus resultados. Desta forma a regulação de 

matérias das mais diversas influem no ânimo das empresas no momento de decidir 

a fixação de seus estabelecimentos. De acordo com esta tendência das empresas, 

atividade empresarial inversamente proporcional ao custo, surgem assimetrias 

legislativas entre os diversos países, aqui comentadas mais destacadamente entre 

países formadores de um mesmo bloco ou de um mesmo pretenso bloco. Os países 

competem entre si visando oferecer uma legislação menos onerosa para a solução 

de problemas de desenvolvimento e desemprego, “daí resulta a importância da 

função delimitadora das normas fundamentais.” 

A complexidade da pós-modernidade entretanto também cria situações 
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diametralmente opostas às destacadas acima acerca dos meandros da economia. 

Jesus Ballesteros85 diz que ela trás à baila valores pós-modernos que 

tomaram corpo nas diversas sociedades ocidentais, como o “pluralismo cultural; 

ecumenismo(num sentido não religioso); antietnocentrismo e anti-racismo; 

desconolização e anticolonialismo; pacifismo; ecologismo; feminismo; 

inalienabilidade de direitos (humanos); antipatrimonialismo; antivoluntarismo.” 

Diz Paulo Ferreira da Cunha86: 

 

A pós modernidade não é apenas uma tardo-modernidade, pois 
opera uma ruptura suave, mas radical com a modernidade, as suas 
esperanças, seus mitos, as suas utopias, mas ao mesmo tempo 
procura fazer uma síntese, colhendo o bom, o belo, o verdadeiro, do 
período anterior. Daí que seja pluralista, no sentido da tolerância. A 
pós modernidade proclama o primado do Homem sobre as coisas, do 
Espírito sobre a matéria; trata-se de uma Idade Ética, Estética e 
aberta aos Transcedentes. Constatando a falência dos sistemas 
políticos materialistas, ensaia novas soluções mais adaptáveis ao ser 
do Homem, sem ilusões utopistas. 

 

Pode-se dizer que a realidade do mercado trava uma intensa luta em desfavor 

dos valores hoje conquistados pela humanidade, ela com seus ideais neoliberais 

quer nos fazer permanecer valores danosos ao seio social, à paz social, ao bem 

estar social, mas encontra resistência na consciência mundial de que o homem 

precisa ser homem, ser social, político, com sentimentos e aspirações de felicidade 

muito além do ter, mas presentes no ser, na consciência do pluralismo cultural, em 

todas as suas formas, na consciência da necessidade de se defender o meio 

ambiente, onde o homem não pode ser, porque não é, apenas um invasor 

explorador, mas parte integrante, com o seu destino intimamente ao dele ligado. 

Nesta esteira países como Brasil, Rússia, Índia e China começam a 

despontar no cenário mundial como grandes potências do futuro, sem que os 

imperialistas que antes impediam qualquer desenvolvimento que não fossem o deles 

na base da força, da promoção de golpes de Estado, invasão etc, hoje não possuem 

espaço para tal. Não podem usar a guerra do bem contra o mal, do capitalismo 

contra o comunismo, isto diante do fato de que todos estes países não agem de 

maneira ideológicamente diferente deles na condução dos rumos de suas 
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economias, além da maior consciência da população mundial, cada vez mais bem e 

rapidamente informada. 

Um dos diversos e dos mais importantes campo de batalha é o campo 

jurídico, campo sobre o qual a sociedade tem de se mobilizar para poder erguer uma 

muralha intransponível aos valores sócio-fágicos presentes na voracidade dos 

detentores dos fatores reais de poder e está nos direitos fundamentais a principal 

arma contra a opressão embasada em um individualismo competitivo e letal 

presente nos valores mercadológicos, arma que já mostrou o seu valor no âmbito 

das relações estado-indivíduo e que agora tem de estar e está sendo utilizada nesta 

nova realidade. 

 

 

4.5 A EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES ENTRE 

PARTICULARES – MODELOS DE RELAÇÃO 

 

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que os direitos 

fundamentais são de aplicabilidade direta no que concerne às relações entre os 

indivíduos e o Estado, no entanto, no referente às entre os particulares a resistência 

é enorme. O maior ponto de atrito reside na idéia disseminada de que os direitos 

fundamentais são inalienáveis, inegociáveis e irrenunciáveis, características que não 

coadunam com o princípio da autonomia privada, princípio fundamental do Direito 

Privado.  

Vimos acima que a história do desenvolvimento dos direitos humanos se 

confunde com a luta contra a opressão Estatal. Em que pese a força do Estado os 

direitos fundamentais têm atuado de forma decisiva a abrandá-la, a minimizar seus 

efeitos. No entanto, o mercado nos apresenta outra realidade, qual seja, não é 

apenas o Estado o sujeito capaz de ameaçar significativamente os direitos 

fundamentais do cidadão, vários sujeitos de direito particulares o podem e o fazem., 

existem corporações transnacionais que detêm poder maior do que a maioria dos 

Estados, atuando em diversos deles, existem outras com grande poder internamente 

dentro de suas próprias fronteiras, com grande influência, inclusive, sobre ações 

estatais, corporações muito mais poderosas do que a coletividade que com elas 

contratam. Mais do que isto, a diferença de poder nas relações entre particulares 
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pode ser de diferentes proporcionalidades, algumas talvez não tão evidentes. A 

relação de poder, inclusive, não se limita apenas à diferença de poderio econômico, 

mas também deve ser vista sobre o ângulo da diferença de grau de educação, de 

acesso às informações, capacidade de processar as informações recebidas etc. A 

coatividade de certos contratos, serviços essenciais por exemplo, e a necessidade 

vinda das necessidades primárias e das criadas pelo mercado de consumo e 

cultural, assim como aquelas provindas da ineficiência estatal em cumprir com suas 

obrigações. Frente à particulares a sociedade vive um momento semelhante aos 

anteriormente vividos frente aos Estados, logo, deve se utilizar dos ensinamentos da 

história para marchar vitoriosa em direção aos ideais de uma convivência fundada 

nos valores humanistas, fundada nos valores da dignidade da pessoa humana, onde 

o ter não será um fim em si mesmo, mas um meio para um ser situado em uma 

sociedade solidária e pluralista, interagindo com o seu meio ambiente de forma 

simbiótica e não parasitária.  

Mas, em que pese tudo isso, a questão da aplicabilidade dos direitos 

fundamentais nas relações privadas não encontra unanimidade. 

 

 

4.5.1 Um primeiro modelo: os direitos fundamentais não são aplicáveis às 

relações privadas 

 

Dois são os argumentos a embasar esta corrente, um de natureza funcional 

outra de natureza histórica. Uma primeira tese advoga argumentos que contradizem 

a supremacia da constituição sobre o Direito Privado, acolhida, pelo menos 

explicitamente, por poucos, donde se destaca Uwe Diederichsen87; O autor não nega 

simplesmente a posição hierárquica superior da constituição: 

 

Ele sustenta que essa hierarquia normativa não implica uma 
hierarquia axiológica e que por isso, o prestígio dos valores 
constitucionais e sua supremacia em relação a outros valores do 
ordenamento não são uma decorrência lógica da posição 
fundamentalmente superior da constituição. 
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Ele entende que os valores constitucionais e os valores de direito privado não 

mantém entre si uma relação hierárquica, mas uma relação de concorrência. O autor 

comentado, ainda, baseia-se na supremacia anterior do direito privado, para dizer 

que não é uma questão de hierarquia formal, mas de variação argumentativa e de 

valores, em assim sendo, não há uma aplicação necessária dos direitos 

fundamentais nas relações entre particulares, mas apenas possível, se muito. 

Suzette Sandoz88 critica a tese da aplicabilidade diante do argumento de que 

não existe desigualdade apenas entre Estado e cidadão, ela diz que para corrigir 

eventuais desigualdades o Direito Privado possui institutos próprios, como o a 

interdição ao abuso de direito, dolo, proteção contra o erro, restando aos direitos 

fundamentais a coação contra a superioridade estatal. Ela ainda se baseia no 

argumento de que a superioridade estatal é presumida e a de um particular sobre o 

outro deve ser provada. 

Os argumentos contrários à aplicação dos direitos fundamentais nas relações 

entre particulares não se sustentam. 

A supremacia da constituição sobre não apenas o direito privado, mas sobre 

todos os demais ramos do Direito, não é apenas uma questão argumentativa, é fruto 

de um desenvolvimento histórico, nascida da necessidade de correção das 

distorções sociais advindas sobretudo da superioridade dos valores predominantes 

do direito privado, advindas justamente de uma igualdade formal dissonante da 

realidade social. O constitucionalismo nasceu para coibir o domínio do Estado sobre 

o particular, nasceu para sepultar o sistema absolutista de governar, justamente 

para deixar aos particulares o campo livre para desenvolver suas vidas, fundada no 

direito de propriedade e na autonomia contratual quase ilimitada, apenas 

obstaculizada pelos institutos citados por Suzette Sandoz, o modelo demonstrou que 

a casta burguesa dominante tomou o lugar do Estado na dominação, oprimindo a 

maioria da população, dominando os poderes estatais, causando males da mesma 

monta ou, de certo modo, piores do que o Estado absolutista. Os institutos 

estanques previstos no Direito Privado se mostraram totalmente insuficientes e o 

crescimento da complexidade do mercado demonstrou que a desigualdade material 

desmentiu a formal e as sociedades foram se detereriorando de várias maneiras, 

caindo em duas grandes guerras, dentre tantas outras menores, entre nações e intra 
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fronteiras. Para finalizar não se pode deixar de contradizer o argumento de que a 

desigualdade entre estado e cidadão é presumida e a entre particulares deve ser 

provada. No Direito podemos mencionar dois tipos de presunção, a juris tantum e a 

juris et de juri, a que admite prova em contrário e a que não admite. No Direito 

pátrio, pelo que diz o art. 212, IV do Código Civil a presunção é meio de prova. 

Ambas as presunções mencionadas são do tipo que admite prova em contrário. 

Conforme assinalado acima muitas corporações são mais poderosas do que muitos 

estados, apenas, por exemplo, podemos dizer que a presunção de que a Shell é 

mais poderosa do que o Haiti é muito mais crível do que o inverso. Entre 

particulares, da mesma forma, perfeitamente plausível a presunção de que bancos, 

montadoras de veículos, indústrias petrolíferas e muitas outras menores, mas de 

grande porte são mais poderosas do que cidadãos comuns.  

Ora, também, pela experiência do mercado podemos dizer que certas 

posições na relação jurídica oferecem ao seu ocupante um grau maior de poder, 

presumivelmente, como o caso do locador, o empresário frente ao consumidor, o 

empregador etc, no entanto, todas essas presunções podem admitir prova em 

contrário, sobretudo estas últimas, onde a diferença pode não ser tão gritante. Por 

isto apresenta-se, justamente, a tese de abertura do sistema, da jurisprudência 

construtiva e problematizada, onde caso a caso, a questão do desequilíbrio pode ser 

contestada e a presunção quebrada.  

As dificuldades não nascem para impedirem a solução, mas, ao contrário, 

para impulsionar os seres humanos a superá-las. 

 

 

4.5.2 Um segundo modelo; os direitos fundamentais são aplicáveis às relações 

privadas, mas não diretamente, indiretamente através das normas emanadas 

do poder legislativo 

 

Baseia-se no reconhecimento de um direito geral de liberdade presente em 

quase todas as constituições das democracias ocidentais, impedindo um efeito 

absoluto dos direitos fundamentais nas relações privadas, a supremacia da 

constituição. Mas esta corrente não defende serem absolutas a liberdade e a 

autonomia do direito privado, para que não haja relação sem hierarquia ela defende 
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que os direitos fundamentais sejam aplicáveis nas relações entre particulares, mas 

via legislação própria do direito privado.  

Este modelo é o que predomina na doutrina mundial. 

Virgílio Afonso da Silva89 nos ensina que o grande avanço na teoria dos 

direitos fundamentais foi justamente o fato de que eles deixaram de serem meras 

declarações de princípios para se tornarem verdadeiras normas jurídicas, pelo 

menos assim se pode dizer, inicialmente, sem controvérsias significativas, no que 

tange à defesa do cidadão face aos poderes estatais. Mais ainda, os direitos 

fundamentais deixaram de serem apenas exigíveis frente ao Estado, ou para que ele 

abstivesse de atentar contra as liberdades públicas ou para que ele implementasse 

políticas econômicas e sociais, os direitos fundamentais passaram a expressar um 

sistema de valores aceitos pela sociedade, logo, não apenas intenções, como em 

Weimar, mas vinculante. Em sendo assim, o principal elo entre os direitos 

fundamentais, enquanto sistema de valores e o direito privado seriam as cláusulas 

gerais, abertas à interpretação do aplicador do direito. O autor acima90 destaca que 

a prática jurisprudencial ainda aplica esta tese através da leitura de todo o direito 

privado sob a luz dos direitos fundamentais. 

Apesar de ser o mais aceito em “praticamente todos os países em que o 

problema da aplicabilidade dos direitos fundamentais é estudado de forma 

sistemática”91 ele sofre pesadas e embasadas críticas. A primeira delas se dá face 

ao entendimento de que eles constituem um sistema de valores ou uma ordem 

objetiva de valores. Habermas92 teme que tal signifique uma “indevida substituição 

dos juízos deônticos('o que deve ser'), essenciais ao direito, por juízos axiológicos('o 

que é  bom')”, sua crítica se aproxima de Hesse quando aquele diz não imporem, os 

direitos fundamentais, deveres incondicionais e inequívocos a seus destinatários, 

isto por não se aterem ao código binário do lícito-ilícito, válido-inválido, pois os 

valores são concorrentes, em permanente tensão, sendo configurados de forma 

flexível afetando a certeza do direito. Outras críticas, como as de Forst-hoff e 

Schmitt e Hesse têm como pano de fundo a autonomia do Direito Privado. 

A história mostra que o sistema binário defendido por Habermas não foi 
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suficiente sequer para dar real certeza do direito, ele, inclusive pela sua pouca 

mobilidade, sempre deixou brechas a deixá-lo vulnerável aos desmandos e 

iniqüidades, assim como serviu de base a momentos históricos perversos como o 

Nazi-facismo, o Stalinismo e todas os demais regimes opressivos presentes em todo 

o terceiro mundo. Nossa ditadura militar tinha regras claras e certas, como por 

exemplo o AI-5, com o direito privado centrado em um Código Civil oitocentista, 

seguindo a lógica binária da validade-invalidade, da justiça ser igual a aplicação da 

lei, tendo desembocado em uma sociedade de uns poucos priveligiados, outros 

tantos sobreviventes e uma maioria de excluídos, gerando um grau de tensão social 

à beira do insuportável, uma guerra civil encampada pelo crime, fomentada pela 

miséria. A prática demonstra que regras claras não trazem inquestionavelmente 

certeza de direito, talvez dos direitos de alguns e da ausência de direitos da grande 

maioria. A autonomia privada, vista como baluarte da liberdade, fomenta a liberdade 

de alguns em detrimento da da maioria. A sociedade livre formada a partir das 

regras claras e certas somente existe na teoria infirmada pela prática de uma 

sociedade oprimida, desigual e em permanente conflito. 

Outra grande crítica que se faz a esta corrente é a da insuficiência das 

cláusulas gerais, segundo este modelo a principal fonte de infiltração dos direitos 

fundamentais no direito privado, para assegurar e efetividade deles nas relações 

entre particulares. Sem dúvida, o instrumento de cláusulas gerais é de grande valia, 

no entanto, como asseveram os argumentos desta crítica, por certo, um sem número 

de situações por elas não seriam alcançados. 

Outra crítica é mais de ordem prática do que teórica, ela sustenta que 

problemas que poderiam ser considerados simples acabam por serem alcançados 

pela constituição, fazendo com que subam às cortes constitucionais, que acabariam 

por se tornarem “em uma superinstância revisora de toda a jurisdição ordinária”93, 

preocupação também manifestada por Konrad Hesse94. A prioridade é o bem estar 

da sociedade, cabendo ao Estado criar condições para minimizar o problema, que 

de fato existe, criando um sistema jurisdicional capaz de resolver esta questão de 

ordem simplesmente pragmática. 

É um modelo útil se não for um óbice à aplicabilidade direta dos direitos 
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fundamentais nas relações entre particulares. O ideal, um sistema misto onde a 

aplicabilidade direta dos direitos fundamentais não impedisse uma atividade 

legislativa profícua e esclarecedora, com ampla utilização de cláusulas gerais. As 

cláusulas gerais podem servir de elementos norteadores de grande valia na 

aplicação dos direitos fundamentais e a atuação do legislador pode iluminar diversas 

situações trazendo ao mundo jurídico uma estabilidade em níveis desejáveis. No 

parlamento há um espaço muito maior para que os diversos grupos sociais se 

reunam e encontrem as soluções dos problemas de suas relações, mas, como visto, 

as cláusulas gerais são insuficientes. Os legisladores são influenciados, 

sabidamente, pelos fatores reais de poder, originários de um poder particular 

dominante ou, na maioria dos casos, por ele têm sua sobrevivência política 

sustentada. São menos acessíveis ao cidadão comum, podem se omitir face a 

direitos fundamentais, não legislando, simplesmente, por interesses vários, assim 

como não têm agilidade suficiente para acompanhar a rápida evolução social, tanto 

nos campos das relações jurídicas, como nos campos das evoluções técnica, 

científica e cultural. O juiz enfrentando caso a caso a movimentação da sociedade 

tem nos direitos fundamentais, aplicando-os diretamente, uma poderosa arma para 

implementá-los de fato, forçando os hipersuficientes a, voluntariamente, aplicá-los 

por eles próprios cada vez mais e mais nas relações que travam com os 

hipossuficientes. 

 

 

4.5.3 Um terceiro modelo; os direitos fundamentais são aplicáveis diretamente 

às relações privadas 

 

No que se refere as relações privadas a aplicação se daria da mesma forma 

que entre cidadão e Estado, sem necessidade de qualquer intermediação. 

Doutrina minoritária que tem em Nipperdey o seu pioneiro e mais enfático 

defensor. Para ele95, os direitos fundamentais têm efeitos absolutos(não são direitos 

absolutos), logo, aplicáveis diretamente a qualquer relação jurídica, além do que, por 

tais efeitos, tornam desnecessárias qualquer artimanha interpretativa(interpretação 

conforme a constituição, por exemplo). Entende que os direitos fundamentais não 
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são direitos naturais, imutáveis, ou absolutos, ou seja, imunes a qualquer restrição. 

Aceita a ponderação na aplicação dos direitos fundamentais sob a égide da 

limitação dos de um em face dos de outro, procurando-se, sempre e se possível, 

que um não fique totalmente anulado pelo outro. Ele diz: 

 

Na verdade, o ordenamento jurídico é uma unidade; todo o direito 
somente é válido com base na constituição e dentro dos limites por 
ela impostos. Também o direito civil, sobretudo o código civil, 
somente é válido(...) desde que não contrarie a constituição. Para a 
validade dos direitos fundamentais como normas objetivas aplicáveis 
ao direito privado não é necessária nenhuma 'mediação', nenhum 
'ponto de rompimento', que seriam, na opinião de Dürig, as cláusulas 
gerais(§§ 138, 826 e 242 do Código Civil alemão) (...). O efeito 
jurídico[dos direitos fundamentais no direito privado] é na verdade 
direto e normativo e modifica as normas de direito privado 
existentes(...).96. 

 

Nipperdey não sustenta a aplicabilidade de todos os direitos fundamentais 

nas relações entre particulares, ele defende que a aplicabilidade deve ser vista de 

maneira individualizada de cada direito, dependente de sua característica, o que 

sustenta é que se o direito fundamental é aplicável ele deve sê-lo de forma direta, 

sem intermediação ou sem peripécias interpretativas. 

A tese aqui em comento é amplamente minoritária em praticamente todos os 

países em que o tema é objeto de estudo sistemático, havendo aqueles que 

sustentam não haver o que discutir a respeito, no entanto, no cenário da União 

Européia goza de amplo prestígio97. 

No Brasil, por exemplo, a indenização por danos morais passou a ser 

aplicada independentemente de qualquer previsão infra-constitucional, claro, 

utilizando-se da mecânica e dos requisitos, no que coubesse, da disciplina dos 

danos materiais, assim como a maioria da evolução do direito de família passou a 

ser aplicada antes mesmo dos microssistemas que lhe seguiram ou do novo Código 

Civil. A CF prevê o manejo do habeas corpus sempre que alguém “sofrer ou se 

achado ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 

por ilegalidade ou abuso de poder”, ou seja, independe de quem coaja ou ameace o 

direito fundamental de liberdade a garantia fundamental pode ser manejada, contra 
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particular ou agente estatal. 

 

 

4.5.3.1 Alguns exemplos práticos trazidos por Virgílio Afonso da Silva de 

aplicação direta98 

 

Decisão de 1957 do Tribunal Federal do Trabalho acerca da igualdade salarial 

entre homens e mulheres, presidido por Nipperdey, eis que a igualdade entre os 

sexos previstas na constituição asseverava que se dava “perante e lei”, em direitos 

etc, ou seja, interpretadas sempre ao sabor tradicional de que esta igualdade se 

dava perante o Estado, logo, por esta teoria, a autonomia contratual significaria dizer 

que nada impediria aos indivíduos estabelecer tratamentos desiguais e a eles 

submeter. Pergunta-se até onde vai a autonomia da empregada em aceitar ou não a 

desigualdade? A desigualdade contratada era fruto da autonomia privada de ambos 

os contratantes ou fruto do poder de um sobre a necessidade da outra? 

No Brasil, o STF já reverteu expulsão de cooperado sem a observância do 

devido processo previsto no Estatuto, defendendo o direito fundamental do devido 

processo legal e do amplo direito de defesa, o que se deve acrescentar, 

autonomamente fixado pelas partes via estatuto, ocasião em que o Ministro Marco 

Aurélio asseverou que “a garantia da ampla defesa está insculpida em preceito de 

ordem pública”, motivo que leva à obrigatoriedade de sua observância em qualquer 

âmbito. 

Na Comunidade Européia decisão de âmbito jurisdicional fez cair por terra 

dispositivos estatutários da UEFA e da FIFA limitando a livre circulação de jogadores 

de futebol entre clubes de países diferentes, inclusive com fixação de taxa de 

transferência, assim como a limitação de número de estrangeiros em cada time por 

jogo, sob o fundamento de que o art. 48 do Tratado de Roma que assegura a livre 

circulação de trabalhadores não vale apenas contra atos emanados do poder 

público. 
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4.5.3.2 As críticas – as defesas 

 

A idéia central da crítica fundada na limitação da autonomia privada 

argumenta que ela estaria seriamente comprometida se as pessoas não pudessem 

contornar em suas tratativas os direitos fundamentais. Nipperday já esclarecia que 

nas relações entre particulares os direitos fundamentais não são absolutos, mas 

podem e devem sofrer relativização. O que não se pode é tornar absoluto o direito à 

autonomia privada e relativizar o direito à vida por exemplo, só para ir a um caso 

mais fronteiriço. Negar a aplicação do Direito Fundamental por considerá-lo absoluto 

é muito mais do que relativizá-lo, é eliminá-lo. Vamos negar o direito à proteção à 

imagem, por exemplo, porque ele é absoluto, vamos subjugá-lo totalmente à 

autonomia privada porque não podemos minimizá-lo. A autonomia contratual é um 

direito proveniente do direito fundamental denominado liberdade, ela não pode e não 

deve ser negada, apenas deve se sujeitar à ponderação como todos os outros, é um 

valor importante, não apenas no âmbito da liberdade individual, mas também o é 

como instrumento de desenvolvimento social, intelectual e econômico, conforme a 

história também demonstra. 

Outra crítica bastante contundente é a da ausência de clareza e certeza 

jurídica essenciais às relações, sendo que esta posição prega que no Estado 

Democrático de Direito as relações jurídicos-privadas devem ser reguladas por 

regras claras, detalhadas e de contornos bem definidos. Já vimos acima que o 

apego absoluto a esta concepção já demonstrou durante o curso da história o seu 

desvalor no desenvolvimento das nações. 

 

 

4.6 OUTROS DOIS MODELOS 

 

Nos Estados Unidos, baluarte máximo do liberalismo até os dias de hoje, 

base do “sonho americano”, a doutrina e a jurisprudência mantém-se firmes no 

posicionamento de que os direitos fundamentais são apenas aplicáveis nas relações 

entre Estado e indivíduo. No entanto, criou um método artificial de equiparação, 

onde, em apertada síntese, os juízes inferiores negam a aplicação de um direito 

fundamental que acaba sendo prestigiado na Suprema Corte não sob o argumento 
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de que um particular ofendeu o direito fundamental de outro, mas que o Estado, via 

juízos inferiores, o fez ao julgar a causa favoravelmente ao infrator. Por exemplo, as 

instâncias inferiores negam a nulidade de uma cláusula contratual por ofensa a 

direito fundamental, a Suprema Corte a declara sob o fundamento de que as 

instâncias inferiores infringiram direito fundamental do particular ao não anular a 

cláusula. Acaba por prestigiar a aplicação dos direitos fundamentais nas relações 

particulares de uma forma artificial e hipócrita. 

No Brasil alguns particulares podem ser equiparados, segundo jurisprudência 

dominante, à autoridade pública e ocuparem o pólo passivo do mandado de 

segurança, destinado às autoridades públicas pela letra da Constituição Federal. 

Pela teoria de Shwab o Estado se torna responsável pela infração a direito 

fundamental de particular a particular por ter se omitido em emitir regra coibindo tal 

infração. 
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CAPÍTULO 5: CONTROVÉRSIAS DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS 

ACERCA DO ALCANCE DA EXPRESSÃO DIGNIDADE ENQUANTO PRINCÍPIO 

FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA 

 

 

5.1 A MUDANÇA DE PARADIGMA 

 

No capítulo anterior já foi realizada uma explanação acerca da evolução 

histórica da positivação dos direitos humanos, onde também restou demonstrado 

que o movimento constitucionalista obteve êxito no sistema jurídico brasileiro com a 

promulgação da constituição de 1988, que erigiu o princípio da dignidade da pessoa 

humana ao posto de princípio fundamental da república. 

Neste momento opera-se uma gigantesca mudança, uma mudança de 

paradigma, a propriedade deixa de ser o paradigma da atuação estatal, o ser, o 

homem, ocupa o seu lugar no centro do ordenamento. Sobretudo entre os privatistas 

surge a grande controvérsia, fala-se em publicização do direito privado fundada na 

idéia do respeito à dignidade, discute-se autonomia da vontade, enfim, o alcance da 

expressão dignidade, em quais relações jurídicas controvertidas pode ser dito ter 

havido ofensa ao princípio. 

 

A dignidade da pessoa humana: concede unidade aos direitos e 
garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas.. 
Esse fundamento afasta a idéia de predomínio das concepções 
transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade 
individual. A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à 
pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação 
consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a 
pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se 
um mínimo invulnerável que todo estatuto juridico deve assegurar, de 
modo que, somente excepcionalmente possam ser feitas limitações 
ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos.99 

 

Conforme leciona Antonio Junqueira de Azevedo, a “expressão 'dignidade da 

pessoa humana' no mundo do direito é fato histórico recente”100. O autor não deixa 
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de lembrar que muitas civilizações anteriormente procuravam ter consideração com 

a dignidade, no entanto, a verbalização da expressão é fenômeno recente. Ele cita a 

Declaração Dignitatis Humanaem sobre a liberdade Religiosa, do Papa Paulo VI e 

do Concílio do Vaticano II, 1965, Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

1948, Constituição da República Italiana, 1947, Lei Fundamental da Alemanha, 1949 

e a Constituição da República Portuguesa. 

No entanto, embora pareça unânime no meio jurídico ser a dignidade um 

atributo intrínsico a qualquer ser humano, o conteúdo da expressão ainda é 

altamente indefinido, constantemente debatido nos meios acadêmico e forense. 

 

 

5.2 OS MINIMALISTAS 

 

A Constituição é um diploma legal forjado pela nação, como o seu nome diz 

constitui um Estado. O Direito interage com a sociedade, nela influi, por ela é 

influído. Em sendo assim, a ciência jurídica não pode deixar de considerar os 

anseios populares em seus estudos, sobretudo no que atine ao assunto em questão, 

a dignidade humana, o que a sociedade pensa do humano. E nesta esteira este 

trabalho irá citar um formador de opinião, um jornalista de grande audiência, que 

visita milhões de lares todos os dias, moldando o pensamento de muitos brasileiros, 

mencionando algumas frases de José Luiz Datena, que apresenta um programa que 

sobrevive do tratamento sensacionalista dado aos acontecimentos: 

 

Porrada neles. 
Eu fritava esse cara na cadeira elétrica rindo. 
Não dá para combater o crime com flores, tem que mandar é “cravo” 
neles. 
Pedófilo tem de ser castrado quimicamente! Pra sempre! 
Para esse tipo de gente monstruosa sou favorável à pena de morte. 
Um monstro desses devia ser enforcado no paredão da cadeira 
elétrica dentro da câmara de gás.101 

 

Nesta esteira é válido mencionar, ainda, o tratamento dado por alguns jornais 

às pessoas envolvidas em fatos noticiáveis: 
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LUTADOR FURRECA FAZ CHURRASCO DE TRAVECO – 
Universitário levou a boneca para casa no Jardim Botânico, e, após 
discutir a relação em alto e bom som, matou o travesti e tacou fogo 
no corpo da vítima.102 

 

A ereção do princípio da dignidade humana como princípio fundante da 

república marca, como visto, a mudança de espectro do Estado que deixa de ser 

patrimonialista e passa a ser personalista. No entanto, alguns pensadores do direito 

ainda minimizam por demais o alcance da expressão, priorizando princípios de 

ordem protetora do patrimônio em detrimento daquele. 

Cito aqui Ivan Carvalho Montenegro da Rocha que publicou o artigo “A prisão 

Civil na Alienação Fiduciária em Garantia”, onde defende a constitucionalidade do 

instituto. 

 

O terceiro argumento levantado em desfavor da prisão civil do 
devedor fiduciante está na alegação de que o contrato de alienação 
fiduciáriafoi instituído em nosso direito positivo em um período de 
exceção, e derivou de correntes legiferantes altamente influenciadas 
e direcionadas ao atendimento dos interesses das instituições 
componentes do sistema financeiro nacional; caracterizado como 
uma estrutura contratual “hipercapitalista”, socialmente cruel e 
intrinsecamente desigual, nenhum bom fruto poderia gerar o pacto. 
Os corolários de sua irrestrita aplicação – como a constrição civil -, 
assim, seriam tidos por não razoáveis – e, portanto -, contrários ao 
direito. 
À asserção é lícito objetar que, se de fato a alienação fiduciária 
surgiu em uma época de exceção, se de fato ela veio a lume para 
atender aos interesses das instituições financeiras, e se de fato ela 
criou uma estrutura contratual eminentemente desigualitária, isso não 
se afigura como razão impediente para a sua irrestrita aplicação, eis 
que nenhum dever jurídico impele que as normas criem 
necessariamente relações paritárias ou proporcionais. É mesmo na 
essencial falta de igualdade, aliás, que nossa infra-estrutura 
econômica – e com ela a superestrutura jurídica está baseada.103 

 

Ao afirmar que a superestrutura jurídica está baseada na desigualdade o 

respeitável jurista acima mencionado nega a prevalência da dignidade humana, 

retira-lhe o posto de fundamento da república, defende a tese burguesa da 

igualdade formal, acredita que o Estado, sob o enfoque de seu sistema jurídico, 

ainda é, e deveria mesmo ser, patrimonialista, sobrepondo o ter ao ser. 
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O Defensor público do Estado do Rio de Janeiro, ainda entende que o jurista, 

em seu labor, deve fechar os olhos para a realidade que o cerca, fechando-se 

apenas e tão-somente na discussão da validade ou não da norma, mais 

especificamente, da regra, negando, implicitamente, a prevalência dos princípios, a 

possibilidade do obreiro do direito, sobretudo do juiz, de decidir por sobre a regra, 

defende um juiz totalmente neutro, alheio à realidade que o cerca: 

 

Some-se a isso a evidência de que ao jurista não é dado em seu 
labor questionar as razões políticas que conduziram o legislador a 
editar uma ou outra norma: ele não tem legitimidade para tanto. O 
seu mister se esgota na análise das potencialidades endógenas do 
ordenamento, no estudo da aplicação das normas, portanto, tem ele 
apenas de saber se são ou se não são válidas – somente isso.104 

 

Outros autores e operadores do direito, entretanto, não se mantém em uma 

posição de defesa do Estado neutro e inerte, entendem e defendem a importância 

do princípio fundante da república em questão, mas nem por isto deixam de 

entender estar havendo um exagero em sua interpretação e aplicação, entendem, 

inclusive, que está sendo dado aos juízes um poder que a constituição não lhes 

concede ao aplicar o princípio mesmo contra a letra fria da lei. 

O professor João Baptista Villela,105 sem deixar de destacar ser a dignidade o 

“eixo central de toda a articulação ética”, assim como ser ela “a mais alta expressão 

de convergência social a que fomos capazes de chegar”, critica o que ele chama de 

banalização da expressão. 

 

Dignidade da pessoa humana acabou por ganhar, assim, a 
propriedade de servir a tudo. De ser usado onde cabe com acerto 
pleno, onde convém com adequação discutível e onde 
definitivamente não é o seu lugar. Empobreceu-se. Esvasiou-se. 
Tornou-se um tropo oratório que tende à flacidez absoluta. 
Alguém acha que deve ter melhores salários? Pois que se elevem: 
uma simples questão de dignidade da pessoa humana. Faltam às 
estradas condições ideais de trafégo? É a própria dignidade da 
pessoa humana que exige sua melhoria. O semáforo desregulou-se 
em conseqüência de chuvas inesperadas? Ora, substituam-no 
imediatamente: A dignidade da pessoa humana não pode esperar. É 
ela própria, a dignidade da pessoa humana, que se vê lesada 
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quando a circulação das vias não funciona impecavelmente 24 horas 
por dia. O inquilino se atrasou com os alugueres? Despejem-no o 
quanto antes: Fere a dignidade da pessoa humana ver-se o locador 
privado, ainda que por um só dia, dos direitos que a locação lhe 
assegura.106 

 

No final do artigo em comento o iminente professor ainda faz um paralelo 

entre democracia e dignidade da pessoa humana, onde também destaca parecer 

exagerada a extensão que se dá á expressão, sem, no entanto, deixar de 

reconhecer a importância do respeito à dignidade para a democracia. 

 

Qualificar a democracia como exigência da dignidade humana 
parece um exagero ou, pelo menos, uma falta de medida no trato 
com uma idéia tão grave e austera. Nesse sentido, chegar a tanto 
seria uma forma de incorrer na banalização para a qual se acenou 
aqui(cf. supra, n. 2). Mas é certo que as idéias se aproximam. Com 
efeito, se não se pode estabelecer a priori o que seja um regime 
político justo e perfeitamente adequado à dignidade humana, é-se 
levado a crer que a melhor conduta é consultar a maioria. A maioria 
terá então a responsabilidade de definir soluções políticas que 
honrem a dignidade humana. Ainda que um regime autocrático 
pudesse, em tese, fazê-lo melhor, haveria de lhe faltar sempre o selo 
do consenso e, sem este, impor-se a dúvida geral se as coisas não 
poderiam andar melhor.107 

 

Não deixa de destacar que a democracia, no seu entender, “é o regime que 

melhor promove a dignidade da pessoa humana.”108 

Nesta esteira existem alguns que entendem que o tema deve se limitar à 

defesa por parte do Estado da manutenção das qualidades mínimas de vida, sem 

amplificar sua aplicação ao todo das relações, sobretudo, das relações jurídico-

privadas, sem contudo deixarem de reconhecer a mudança operada pela ascensão 

deste princípio a fundamento da república: 

 

A delimitação semântica do princípio da dignidade da pessoa 
humana comporta os seguintes elementos: a preservação da 
igualdade; o impedimento à degradação e coisificação da pessoa; e 
a garantia de um patamar material para a subsistência do ser 
humano. 109 

                                                 
106

 Idem, ibidem; p. 562. 
107

 Idem, ibidem; p. 579 
108

 Idem, ibidem. 
109

 SOARES, Ricardo Maurício Freire. Repensando um velho tema: A dignidade da pessoa humana. 
In http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/31841/31097 – Acesso 
em 25/05/2010. 

http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/31841/31097


 

78 

5.3 OS MAXIMALISTAS 

 

Sem dúvida alguma a noção moderna de dignidade, sobretudo no campo 

jurídico, vem embasada sobretudo na revolução filosófica operada por Kant, que 

nesse trabalho mereceu um capítulo à parte, logo, a idéia de dignidade se baseia no 

fato de que o homem é o único ser vivo na terra dotado de razão e vontade ou 

autoconsciência. 

 

Além disso, não se deverá olvidar que a dignidade – ao menos de 
acordo com o que parece ser a opinião largamente majoritária – 
independe das circunstâncias concretas, já que inerente a toda e 
qualquer pessoa humana, visto que, em princípio, todos – mesmo o 
maior dos criminosos – são iguais em dignidade, no sentido de 
serem reconhecidos como pessoas – ainda que não se portem de 
forma igualmente digna nas suas relações com seus semelhantes, 
inclusive consigo mesmos. Assim, mesmo que se possa 
compreender a dignidade da pessoa humana – na esteira do que 
lembra José Afonso da Silva – como forma de comportamento 
(admitindo, pois, atos dignos e indignos), ainda assim, exatamente 
por constituir – no sentido aqui acolhido – atributo intrínseco da 
pessoa humana e expressar o seu valor absoluto, é que a dignidade 
de todas as pessoas , mesmo daquelas que cometem as ações mais 
indignas e infames, não poderá ser objeto de desconsideração. Aliás, 
não é outro o entendimento que subjaz ao art. 1º da Declaração 
Universal da ONU (1948), segundo o qual “todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e 
consciência, devem agir uns para com os outros em espírito e 
fraternidade”, preceito que, de certa forma, revitalizou e universalizou 
– após a profunda barbárie na qual mergulhou a humanidade na 
primeira metade deste século – as premissas basilares da doutrina 
Kantiana.110 

 

Kant diferenciou o homem dos demais animais dizendo que o ser racional 

possui dignidade, por isso são pessoas, e os demais seres, animados ou 

inanimados, possuem preço e, então, são coisas. Somente o homem, ser racional, é 

um fim em si mesmo, as coisas, são meros meios. 

A inspiração Kantiana se mostra bastante clara, inclusive, na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948: “Todas as pessoas nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em 
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relação umas às outras com espírito de fraternidade”.111 

Entretanto, existe a idéia de que a dignidade não é atributo exclusivo do ser  

humano, assim como que a racionalidade, vontade e autoconsciência não são 

atributos exclusivos dos animais humanos. 

O professor Antonio Junqueira de Azevedo, na obra já mencionada, discorre 

sobre o assunto, esclarecendo que o entendimento da dignidade fundada nos 

conceitos modernos de razão, vontade e autoconsciência tornou-se insuficiente, 

defendendo: 

 

... a concepção própria de uma nova ética, fundada no homem como 
ser integrado à natureza, participante especial do fluxo vital que a 
perpassa há bilhões de anos, e cuja nota específica não está na 
razão e na vontade, que também os animais superiores possuem, ou 
na autoconsciência, que pelo menos os chimpanzés também têm, e 
sim em rumo inverso, na capacidade do homem de sair de si, 
reconhecer no outro um igual, usar a linguagem, dialogar e, ainda, 
principalmente na sua vocação para o amor, como entrega espiritual 
a outrem.112 

 

Muitos estudos a respeito deste tema vem fundados inclusive em 

entendimentos e estudos outros realizados por outras áreas do conhecimento, como 

a biologia. Existindo estudos que chegaram à conclusão de que, pelo menos os 

animais superiores, vertebrados, são também dotados de razão e sentimentos, 

medo, alegria, afeto. 

 

Animais conscientes de si são aqueles capazes de saber que outros 
animais podem “ver e saber”. “Isso significa que eles compreendem 
símbolos, usam um sofisticado sistema de linguagem ou algo similar, 
são capazes de disfarçar, representar, imitar e de resolver problemas 
complexos”. Essas habilidades indicam que tais animais devem ser 
classificados no mesmo âmbito no qual colocamos seres humanos 
com habilidades idênticas. Animais conscientes, que podem agir e 
representar significativamente, estão próximos do homem, na escala 
evolutiva, têm insight (pensam) O pensamento, diz Wise, “(...) 
possibilita ao resolver um problema com eficiência e segurança 
percebendo mentalmente a solução sem necessitar de ensaio-e-erro. 
(...). O biólogo Bernd Heinrich tem razão, animais que escolhem 
evidenciam “atuonomia prática”. 
Os mamíferos e as aves encontram-se na categoria dos animais 
dotados de consciência, de acordo com a etóloga Marian Stamp 
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Dawkins. Gerald Edelman, por sua vez, ganhador do Prêmio Nobel 
no início dos anos 90, inclui nessa categoria, além de mamíferos e 
aves, alguns répteis. Para Edelmann, a consciência pode estar 
presente nos animais, desde há 300 milhões de anos. Pesquisas 
mostram aumento de temperatura e taquicardia produzidos por 
estresse em ratos, pássaros, répteis e humanos, evidenciando-se 
experiências emocionais só possíveis a seres dotados de 
consciência. 
Sem consciência não há reação emocional, em nenhum animal. A 
reação emocional resulta de um processo fisiológico mental 
complexo, através do qual as imagens de experiências vividas são 
elaboradas por impulsos nervosos, a cada novo insight. Anfíbios, por 
sua vez, não apresentam reação emocional alguma. No estado atual 
da ciência, considera-se a reação emocional indício seguro da 
atividade animal consciente. O “princípio da precaução” recomenda, 
ainda assim, que se dê “o benefício da dúvida”, nos casos nos quais 
a ciência ainda não fez investigações significativas. Para o 
estabelecimento das liberdades constitucionais propostas por Wise, 
esses animais devem ser classificados na classe 3. 
A integridade física e a liberdade de movimento e ação relativos ao 
corpo animal, constituem dois direitos básicos a serem assegurados 
constitucionalmente, a todos os indivíduos dotados de autonomia 
prática, isto é, animais capazes de fazer escolhas. Um ser é 
considerado praticamente autônomo, ainda que não moralmente 
autônomo, se é capaz de ter preferências e de agir em conformidade 
com elas. Se prefereo o frio, ao calor, buscará abrigar-se em sítios 
frios. Se prefere o ar seco, ao úmido, buscará abrigo, quando chove, 
e assim por diante.113 

 

Esta visão vem modificando também os sistemas jurídicos, onde, por 

exemplo, o BGB, já na trilha do Código Civil Austríaco, declara que “os animais não 

são coisas”, tutelando-os por lei específica. O professor Antonio Junqueira de 

Azevedo, na obra mencionada, ainda esclarece que em caso de danos aos animiais 

o juiz é obrigado a determinar a prestação da tutela específica, ainda que os custos 

superem, digamos, “o valor de mercado” do animal vitimado. 

A Constituição Federal Brasileira, embora de forma muito mais tímida, é 

forçoso admitir, também não deixou de mencionar a proteção aos animais, isto 

quando veda sua submissão à crueldade, quando determina caber ao Poder 

Público, dentre outras atribuições relativas ao meio ambiente: “proteger a fauna e a 

flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 
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crueldade”.114 

E há quem afirma: 

 

Se a dignidade consiste em um valor próprio e distintivo que nós 
atribuimos a determinada manifestação existencial – no caso da 
dignidade da pessoa humana, a nós mesmos -, é possível o 
reconhecimento do valor “dignidade” como inerente a outras formas 
de vida não humanas.115 

 

A discussão acerca da dignidade dos animais não humanos não fica cingida 

apenas aos maus-tratos, ou à integridade física ou à vida dos animais, mas há quem 

enxergue uma compreensão muito maior, uma necessidade de tutela muito mais 

ampla. 

 

Ainda que não se esteja a sustentar uma equiparação com as 
práticas de crueldade com os animais acima referidos, merece 
destaque, no mínimo uma questão a ser debatida, o exemplo trazido 
pela assim chamada cultura pet shop de “humanização” de animais 
domésticos(principalmente cachorros e gatos), aos quais é imposto o 
uso de utensílios e roupas ao modo de vestir humano, 
descaracterizando e desrespeitando a sua identidade animal (e 
natural). Da mesma forma que as práticas que inflingem sofrimento 
aos animais, a violação da identidade natural dos animais é, a 
depender das circunstâncias, uma forma (possivelmente também 
cruel) de agredir a sua existência e a sua condição natural. Quando 
hoje se fala em “bem-estar animal”, tal compreensão não passa pelo 
tratamento dos animais como se humanos fossem, mas sim pelo 
respeito à sua condição animal e identidade natural. Em outras 
palavras, a dignidade humana implica dever de respeito e 
consideração com a vida não-humana e o reconhecimento de uma 
dignidade (valor intrínseco) das formas não-humanas de vida, visto 
que a dignidade da pessoa humana, embora tenha uma dimensão 
ecológica, não se confunde com a dignidade da vida, o que também 
deve ser sempre considerado na discussão sobre eventual embate 
entre direitos humanos e fundamentais e os interesses(ou direitos?) 
inerentes à vida não-humana, aspecto que não poderá ser aqui 
aprofundado.116 
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Podemos citar um caso prático, popularizado pelos jornais diários, onde uma 

ONG, Grupo de Apoio aos Primatas (GAP), aforou um pedido de habeas corpus 

onde o paciente é o macaco Jimmy, morador do Jardim Zoológico de Niterói. A ONG 

deseja realizar a mudança do animal para o Santuário dos Grandes Primatas em 

Sorocaba, SP., alegando que “o macaco sofre por viver isolado no zoológico. Os 

funcionários do zoo contradizem a ONG, afirmando que ele “é bem tratado, não 

sofre de depressão e tem todas as vontades realizadas”. Em primeira instância o juiz 

da 5ª Vara Criminal de Niterói, indeferiu o pedido de habeas corpus, por considerar 

que “os animais são simples objetos de direito, caracterizados como autênticos bens 

móveis”.117 

Mas há de reconhecer-se que os entendimentos tão amplos acerca da 

dignidade dos animais não humanos, pelo menos ainda, não são preponderantes. O 

direito ainda é antropocêntrico, ainda tem o homem como finalidade da norma, como 

o ente a ser protegido, mesmo que para tal tenha-se de pagar o preço do sacrifício 

de outros entes. É certo que hoje encontra-se em voga, como uma preocupação 

mundial, a preservação do meio ambiente, havendo discussões se esta 

preocupação é uma preocupação antropocêntrica, ou seja, a importância de 

preservação do meio ambiente tendo em vista o risco causado à humanidade a 

utilização abusiva e predatória dos recursos naturais e as outras diversas agressões 

perpetradas contra a natureza ou se tal preocupação não é, em última análise, uma 

preocupação com o homem, mas com toda a natureza. 

Na verdade, e podemos colocar isto como fato, a importância generalizada 

pela preservação do meio-ambiente é uma preocupação generalizada pela 

preservação da espécie humana. 

 

Essa idéia de que seres naturais, além do ser humano, também 
merecem “direitos” tem se mostrado como uma extensão atual da 
discussão acerca dos próprios direitos humanos, e acompanha uma 
compreensão mais esclarecida das necessidades ambientais da 
própria humanidade, mas, independentemente do desenvolvimento 
de tais necessidades, só se viu iniciada na ambiência jurídica em 
função de um interesse tipicamente antropocêntrico, qual seja, o de 
preservação do meio ambiente para a continuidade de seu 
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aproveitamento pelo próprio homem.118 

 

O que na verdade ainda permeia  mais significativamente a discussão não 

acerca do conceito de dignidade, mas de sua aplicabilidade enquanto princípio 

fundamental da república, enquanto norteador dos direitos fundamentais e dos 

direitos da personalidade é a discussão sobretudo acerca do fato de ser este 

princípio um marco, um marco de mudança de orientação estatal, onde o patrimônio 

como objeto máximo de proteção é superado pela pessoa. 

 

O reconhecimento dos direitos humanos de caráter econômico e 
social foi o principal benefício que a humanidade recolheu do 
movimento socialista, iniciado na primeira metade do século XIX. O 
titular desses direitos, com efeito, não é o ser humano abstrato, com 
o qual o capitalismo sempre conviveu maravilhosamente; é o 
conjunto dos grupos sociais esmagados pela miséria, a doença, a 
fome e a marginalização. Os socialistas perceberam, desde logo, que 
esses flagelos sociais não eram cataclismos da natureza nem efeitos 
necessários da organização racional das atividades econômicas, 
mas sim verdadeiros dejetos do sistema capitalista de produção, cuja 
lógica consiste em atribuir aos bens de capital um valor superior ao 
das pessoas. 
Os direitos humanos de proteção ao trabalhador são, portanto, 
fundamentalmente anticapitalistas, e, por isso mesmo, só puderam 
prosperar a partir do momento histórico em que os donos do capital 
foram obrigados a se compor com os trabalhadores. Não é de 
admirar, assim, que a transformação radical das condições de 
produção no final do século XX, tornando cada vez mais dispensável 
a contribuição da força de trabalho e privilegiando o lucro 
especulativo, tenha enfraquecido gravemente o respeito a esses 
direitos mundo afora.119 

 

E neste diapasão encontra-se o entendimento de que a legislação é 

insuficiente para impor regras que abranjam todas as relações jurídicas que 

acontecem no cotidiano das pessoas e todas as suas nuances, sobretudo em um 

mundo onde a tecnologia e a informação desenvolvem-se e acontecem de maneira 

cada vez mais acelerada e globalizada, sobre tudo em um ambiente multicultural, 

pluralista, cada vez mais heterogêneo. 
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Segundo Pietro Perlingieri, principal artífice desta corrente 
doutrinária, a personalidade humana mostra-se insuscetível de 
recondução a uma “relação jurídica-tipo” ou a um “novelo de direitos 
subjetivos típicos”, sendo, ao contrário, valor jurídico a ser tutelado 
nas múltiplas e renovadas situações em que o homem possa se 
encontrar a cada dia. Daí resulta que o modelo do direito subjetivo 
tipificado será necessariamente insuficiente para atender às 
possíveis situações subjetivas em que a personalidade humana 
reclame tutela jurídica.120 

 

E esta discussão também acaba por abranger o marco inicial e final da 

dignidade da pessoa humana, quando inicia-se a personalidade, quando inicia e 

quando termina a necessidade de sua tutela. 

Em uma concepção clássica, o Direito Civil tinha em mente que a 

personalidade tinha início com o nascimento com vida e fim com a morte. “A 

personalidade das pessoas naturais ou físicas começa no momento em que nascem 

com vida. Permanece por toda a existência da pessoa, que só a perde com a 

morte”.121 

No entanto, na esteira do novo momento da evolução da doutrina jurídica 

fruto da ascenção do princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento 

da nossa comunidade, o conceito de personalidade desenvolveu-se encontrando 

uma tendência contemporânea de que ela inicia-se com a concepção, estendendo-

se para depois da morte. 

 

No direito brasileiro, a maioria dos autores defende que o nascituro 
não tem personalidade jurídica, como parece dispor o art. 2º do 
Código Civil. No entanto, o sistema jurídico brasileiro permite outra 
conclusão. Na Constituição Federal, art. 5º, caput, garante-se o 
direito à vida, isto é, o direito subjetivo à vida. No Código Civil os arts. 
1609, parágrafo único, 542, 1.779 e 1.799, I, consideram também o 
feto, desde a concepção, como possível sujeito de relações jurídicas, 
vale dizer, sujeito de direitos. E só pode ser titular de direitos quem 
tiver personalidade, donde concluir-se que, formalmente, o nascituro 
tem personalidade jurídica. Não se pode, assim, de modo lógico, 
negar-se ao nascituro a titularidade jurídica. O nascimento não é 
condição para que a personalidade exista, mas para que se 
consolide. 'A questão de capacidade do concebido não pode ser 
resolvida simplesmente sobre a base da norma que indica o 
nascimento como o momento de aquisição da capacidade jurídica. 
Ocorre levar em consideração que o ordenamento reconhece o 
concebido como portador de interesses merecedores de tutela e em 
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correspondência a tais interesses lhe atribui uma capacidade 
provisória que permanece definitiva se o concebido vem a nascer... 
Essa matéria simplifica-se com a concepção moderna, que distingue 
a personalidade da capacidade, atribuindo a primeira ao nascituro e 
ao defunto, e a segunda, aos indivíduos com vida extra-uterina.122 

 

Acrescenta-se a este raciocínio que o aborto, apesar de toda a discussão a 

respeito, é considerado crime pelo Código Penal, arts. 124 e seguintes, assim como 

o desrespeito aos mortos encontra-se em algumas figuras típicas deste mesmo 

diploma legal, arts. 209 a 212. No Código Civil, exemplificando, o respeito à ultima 

vontade redundando na força obrigatória dos testamentos. 

 

 

5.4 A JURISPRUDÊNCIA E O “CHOQUE DE DIGNIDADES” 

 

O Pós-Positivismo é uma superação do Legalismo, não com recurso 
a idéias metafísicas ou abstratas, mas pelo reconhecimento de 
valores compartilhados por toda a comunidade. Estes valores 
integram o sistema jurídico, mesmo que não positivados em um texto 
normativo específico. Os princípios expressam valores fundamentais 
do sistema, dando-lhe unidade e condicionando a atividade do 
intérprete. Em um ordenamento jurídico pluralista e dialético, 
princípios podem entrar em rota de colisão. Em tais situações, o 
intérprete, à luz dos elementos do caso concreto, da 
proporcionalidade e da preservação do núcleo fundamental de cada 
princípio e dos direitos fundamentais, procede a uma ponderação de 
interesses. Sua decisão deverá levar em conta a norma e os fatos, 
em uma interação não formalista, apta a produzir a solução justa 
para o caso concreto, por fundamentos acolhidos pela comunidade 
jurídica e pela sociedade em geral. Além dos princípios tradicionais, 
como o Estado Democrático de Direito, igualdade e liberdade, a 
quadra atual vive a consolidação do princípio da razoabilidade e o 
desenvolvimento do princípio da dignidade da pessoa humana.123 

 

Resta claro pelo texto que os princípios podem entrar em rota de colisão, em 

uma lide, judicial ou não, as partes antagônicas podem estar a defender direitos 

fundamentais seus, no entanto, o gozo do direito de um pode afetar o gozo do direito 

do outro, como por exemplo, no caso de conflito da liberdade de expressão e do 
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direito à intimidade. Neste caso, no caso de choque de direitos fundamentais a 

solução é a ponderação dos direitos, procurando que um não anule o outro, mas que 

cada uma das partes envolvidas possa ter respeitado o seu direito fundamental, pelo 

menos em parte, mas, prevalecendo, em último caso, aquele de maior peso. Isto 

indica que ao contrário do que possa já ter sido pensado os direitos fundamentais 

não são direitos absolutos, mas relativam-se, pelo menos quando em conflito com os 

direitos fundamentais alheios. 

Lado outro, o entendimento dominante é no sentido de que embora de modo 

geral os direitos fundamentais não sejam absolutos, existe um direito fundamental, 

na verdade um princípio fundamental da república, que o é, qual seja, o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Tanto os maximalistas como os minimalistas 

concordam com esta assertiva, a diferença de opiniões é apenas no que concerne 

ao alcance deste princípio no campo prático, ou seja, quais são as situações que em 

que está em jogo a proteção da dignidade, quais são as em que os conflitos não 

envolvem a dignidade, mas situações comuns de vida, ou seja, o sujeito pode estar 

até tendo um direito seu ferido, mas não a sua dignidade. No entanto, vale a lição de 

Ronald Dworkin: “Pois quanto mais aprendemos sobre o direito, mais nos 

convencemos de que nada de importante sobre ele é totalmente incontestável”.124 

A vida prática não se limita a transcorrer como o direito prevê, ou como os 

juristas a imaginam, a vida prática nos leva a situações diversas, o que leva ao fato 

de que conceitos há muito formados e cristalizados caiam por terra diante de uma 

situação que é apresentada. 

No nosso país uma das grandes discussões do momento envolve a questão 

do aborto, existindo os que defendem sua total descriminalização, fundando-se 

sobretudo na dignidade da mulher, no entanto, vista a questão sob o enfoque da 

dignidade a questão não é tão simples, eis que a da mulher entra em choque com a 

do feto, chamando a atenção para o que foi mencionado alhures a respeito das 

novas tendências conceituais acerca do conceito de personalidade, assim como 

acerca das tendências conceituais da dignidade. 

A questão de maximizar ou minimizar o princípio da dignidade da pessoa 

humana, então, será visto aqui sob o enfoque do início da proteção ao direito à vida 
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e tendo como paradigmas o entendimento acerca da dignidade da mulher adulta e 

do feto. 

 

A célula uma (Zigoto), resultante da fusão dos gametas e, em 
seguida, multiplicada por desenvolvimento interno no ventre materno, 
é, sem dúvida, um novo ser humano que já recebeu sua própria 
parcela de vida, já se inseriu com individualidade no fluxo vital 
contínuo da natureza humana. Tem vida própria e, no mínimo, 
capacidade de ser amado. Filosoficamente, ou eticamente, é, pois, 
pessoa humana.125 

 

O trabalho trás anexo um acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, que adiante será comentado, que trata da antecipação terapêutica do 

parto, o caso concreto trata de um julgamento sobre a juridicidade da prática de um 

aborto voluntário no caso de displasia tanatofórica, cuja ementa trata o feto como 

possuidor de uma anomalia incompatível com a vida. 

Antes de qualquer crítica à decisão em comento reconhece-se a dificuldade 

de tomar uma decisão acerca da matéria que foi posta a julgamento. Todos os 

aspectos que interagem no íntimo dos juízes, a obrigação de julgar como agentes de 

um Estado laico, fundamentando-se no sistema jurídico vigente, procurando 

interpretá-lo e aplicá-lo de forma justa, mas ainda tendo em seus íntimos algo que 

não se apaga, suas convicções religiosas e morais. Decidiram com suas convicções, 

de forma a respeitar e honrar a função que exercem. 

Uma primeira crítica a ser realizada deve recair sobre a ementa do acórdão, 

eis que faz uma escala de princípios pré-ordenada, abstrata, o que, em sendo aceita 

tal como proposta engessa o juiz da mesma forma que a regra abstrata. Os pesos 

dos princípios, dos direitos fundamentais devem ser aquilatados caso a caso, sob a 

luz do caso concreto, em uma determinada situação um princípio deve prevalecer 

sobre o outro, em uma outra, no confronto destes mesmos princípios, podem ser 

aquilatados de forma totalmente inversa, pelo mesmo juiz, com suas mesmas 

convicções. 

Uma segunda crítica também recai sobre a ementa do acórdão, eis que em 

sua escala coloca o princípio da dignidade da pessoa humana como o quarto 

colocado na ordem de importância, sendo certo, que este princípio, seja do ponto de 
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vista jurídico, princípio fundamental da república, assim como do ponto de vista 

filosófico é o único princípio absoluto, sobrepuja a todos os outros, sem contradizer o 

parágrafo anterior, eis que é ele quem embasa todos os direitos humanos, todos os 

direitos fundamentais previstos em nossa constituição, todos os direitos da 

personalidade previstos em nosso ordenamento jurídico. A vida, a liberdade, a 

autonomia da vontade somente são direitos fundamentais porque a dignidade é o 

princípio fundamental da república, porque o princípio da dignidade da pessoa 

humana fundamenta, inclusive, os demais princípios vistos como fundamentais da 

república. 

E o acórdão demonstra não ter esta visão eis que em um determinado 

momento afirma:”In casu, garantias constitucionalmente asseguradas colidem, de 

um lado encontra-se o direito à vida inerente à todos e de outro a dignidade da 

pessoa humana.”126 

Antes deve ser ressaltado a importância da não generalização, não se pode 

confundir, sob o ângulo da dignidade e da proteção à vida do feto, a anencefalia com 

todas as demais anomalias congênitas que, em tese, estatisticamente, tornam 

inviável a vida extra-uterina. O anencéfalo é aquele que não possui massa 

encefálica ou a tem muito reduzida. É do sistema nervoso central que o ser humano 

percebe a vida. É dele que provém os sentimentos, o pensamento, é dele que as 

decisões são tomadas. O anencéfalo não tem nenhuma destas capacidades. Sequer 

algum dia vai perceber que viveu ou não viveu. Para o cristão a dignidade advém da 

alma, mas o Estado é laico, então temos que entendê-la, do ponto de vista jurídico, 

de outra forma. Para Kant a dignidade vem da razão, logo, o anencéfalo não teria 

este atributo, eis que lhe é impossível qualquer grau de razão, ainda,  em momento 

algum o anencéfalo pode influir na sua história ou na história da humanidade. Não 

pensa, não sente, não tem capacidade da amar. Seu coração pulsa, eis que o 

batimento do coração independe do cérebro, no entanto, não se discute a 

possibilidade de desligarem os aparelhos e doarem os órgãos de quem tem 

diagnosticada a morte clínica por morte cerebral, por exemplo. 

 

Em que pese todo o desenvolvimento das ciências médicas, feito o 
diagnóstico da anencefalia do feto ou de problema congênito que não 
lhe permita a vida após o parto, não há tratamento que reverta a 
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anomalia, não sendo possível ainda prolongar o tempo de vida do 
nascituro, nem mesmo ter conhecimento da sobrevida do bebê até o 
nascimento. A certeza do diagnóstico e a impossibilidade de que o 
feto prossiga com vida após o nascimento é o que move muitos dos 
pais a procurarem o Judiciário, pretendendo autorização para o parto 
antecipado.127 

 

Voltando especificamente ao caso em comento, na verdade colidem-se duas 

dignidades, a dignidade do feto, atacada no seu aspecto vida e de outro a dignidade 

da mãe, atacada em em seus aspectos autonomia da vontade, liberdade, tendo o 

acórdão optado pela autonomia da vontade, pela liberdade da gestante em 

detrimento da vida do feto. “Gestante e feto tem igual dignidade e é intrinsicamente 

perversa qualquer intervenção que sacrifique um em detrimento de outro”.128 

No caso em estudo ficou bem claro que a mãe não corria risco de morte, nem 

mesmo sua integridade física estava posta como argumento para o pleito ajuizado. 

Acima há um destaque acerca da diferença entre o aborto por anencefalia ou 

assemelhados para o aborto em razão de outras anomalias que mantém integral ou 

parcial capacidade cerebral e no caso aqui em estudo nada há que questione que o 

feto não teria qualquer capacidade mental, ou esta seria totalmente ausente se 

nascido com vida. Embora os julgadores tenham demonstrado durante os seus 

votos toda as suas preocupações e o peso em suas mentes que a decisão estava a 

acarretar acabaram por ceifar uma dignidade intra-uterina e impossibilitar a 

existência de uma dignidade extra-uterina: 

 

Cumpre ressaltar que, com base em pesquisas elaboradas por 
especialistas, constata-se que a condição da criança é letal no 
primeiro ano de vida, usualmente no período neonatal, 
principalmente em decorrência de insuficiência respiratória em razão 
da estreita caixa torácica.129 

 

Após o nascimento poderia sobreviver minutos, horas, dias, mês, meses ou 

até ano e como medicina é estatística, não é ciência exata, quem pode chegar a um 

ano pode chegar até mais. Por certo, não seria a criança dos sonhos de um pai ou 

de uma mãe, não acompanharia o pai ao campo de futebol, não traria a alegria de 
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dizer “mamãe”, a alegria de seus primeiros passos, do primeira dia de escola, do dia 

da colação de grau, seria uma criança que exigiria, enquanto vivesse, de cuidados 

muito especiais, por certo, não conseguiria demonstrar a reciprocidade do afeto 

recebido, se o recebesse de fato. Em assim sendo, mais do que a autonomia, a 

liberdade dos pais, preveleceu suas comodidade e conforto, prevaleceu a resolução 

de seus problemas causados pela natureza, pelo ciclo normal da vida. É uma visão 

que não deve ser defendida. 

Os argumentos postos, em um determinado momento, poderia 

descriminalizar a eutanásia, mas por certo, nenhum deles votaria neste sentido, eis 

que no caso em pauta minimizaram a dignidade do feto, o que não fariam com um 

adulto com câncer terminal. “Não tenho dúvidas de que o rebento sofreria mais se 

percorrido o caminho do nascimento, com todas as doenças e defeitos físicos que 

são antevistos pelos especialistas médicos”.130 

Foi o confronto do mais digno entre o menos digno, do mais forte com o mais 

fraco: 

 

Já em confronto ao direito à vida do feto vem o direito à liberdade da 
gestante, também garantido constitucionalmente. 
O entendimento nesse sentido é de que a permissão para a 
realização de aborto de fetos anencéfalos ou com deformidade letal 
levaria à relativização da vida humana, afastando-se 
consequentemente o princípio constitucional da igualdade, já que os 
seres imperfeitos seriam diferenciados e por isso eliminados.  
Ora, na questão aqui analisada é nítido que estão em confronto, a 
todo momento, os princípios, direitos e valores concernentes ao 
nascituro e à gestante, sendo necessário estabelecer-se há relação 
de subordinação entre os direitos à vida, à liberdade e à autonomia 
da vontade.  
Tem-se que, na verdade, o que há não é bem a subordinação entre 
os direitos acima mencionados, mas sua ponderação e, analisado 
caso a caso, a preservação de uns em detrimento de outros.  
Indiscutível que a vida é o bem mais precioso a ser preservado e 
para tanto deve ser feito a qualquer custo. Mas, o que dizer a 
respeito da vida que se torna inviável, como no caso do feto que está 
fadado a ser natimorto? A preservação dessa vida estaria coagindo a 
gestante a exercer seu direito à liberdade de antecipar o parto ou até 
promover o aborto do feto que não terá oportunidade de viver fora do 
útero, abreviando os sérios problemas emocionais que 
provavelmente estarão lhe acometendo, a ela e ao pai do ser que é 
gerado.131 
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O acórdão em estudo admite o aborto em casos de anomalias côngenitas 

que, repete-se, em tese, estatisticamente, tornam inviável a vida extra-uterina. A 

questão foi decidida em função de priorizar liberdade e autonomia da vontade dos 

pais em não levar adiante uma gravidez angustiante e sem muitas expectativas onde 

na ponderação de valores acabou por prevalecer o mais forte, considerando-o mais 

digno. 

No artigo algumas vezes mencionado o Prof. João Baptista Villela falou 

acerca de decisões judiciais que escolhem entre os mais dignos e menos dignos: 

 

Uma legislação, como a brasileira, que criminaliza o aborto, o faz em 
nome do respeito à vida. É rigorosamente certo dizer-se então que a 
proibição se inspira na dignidade da pessoa humana. Mas se esta 
formulação procede, em nome do que se permite o aborto em caso 
de estupro? A resposta não se faz esperar: O estupro expõe a mãe a 
intenso constrangimento. Cria situações embaraçosas. Chegando a 
gravidez a termo, a mãe será permanentemente, enquanto viver o 
filho de suas entranhas, reenviada ao trauma da violência. O filho 
fará o criminoso constantemente presente ao seu espírito. 
São registros absolutamente verdadeiros. Quem os poderia negar? 
Mas o que significa, nas últimas conseqüências, a permissão do 
aborto, mesmo presentes todas essas e outras mais circunstâncias? 
Significa que o feto oriundo do estupro, tão puro e inocente como 
quaisquer outros, mesmo aqueles concebidos na sagrada intimidade 
do mais casto marido, estará sendo havido por menos digno que 
mãe. É manifesto, pois, poder-se dizer que a dignidade da pessoa 
humana aqui sofre limitações. Não é outro o resultado de qualquer 
distinção que separa fetos resultantes de estupro de fetos que 
nascerão de outros ajuntamentos.132 

 

No mesmo modo ele menciona o critério de algumas decisões que permite 

ceifar a vida do menos vigoroso, as que têm o vigor como critério: 

 

Força nada tem a ver com dignidade da pessoa humana. O que 
importa e o que as Constituições protegem é a vida A vida em si 
mesma. Não a potencialidade de sua duração. Nem sua aptidão de 
resistir à morte. Especulações dessa ordem interessam às agências 
de seguro de vida e aos planos de saúde. Mas não entram no 
espectro do direito quando afirma a imanente dignidade da pessoa 
humana.133 

 

Enfim, o acórdão foi minimalista no sentido de que não percebeu a 
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 Idem anterior. 
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importância da dignidade humana como fonte dos demais princípios fundamentais, 

não percebeu a dignidade como algo imanente ao ser humano provido de sistema 

nervoso central, provido de razão, capaz de influir de alguma forma em sua história 

ou na história da humanidade, capaz de amar e ser amado. Desconsiderou a 

dignidade do feto, supervalorizou o princípio da autonomia da vontade, da liberdade. 

Incoerentemente, apesar de afirmar que a vida  deve ser defendida a qualquer 

custo, o braço da balança que ocupava a do feto na ponderação dos princípios em 

jogo, foi sobrepujado pela liberdade e comodidade de seus genitores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Os direitos fundamentais são uma conquista da humanidade, nasceram como 

armas contra a tirania estatal, mas não podem e não devem se limitar a isto. A 

experiência histórica demonstra que eles são armas que se não imbatíveis, são 

extremamente poderosas face à opressão nascida da discrepância de forças, em 

maior ou em menor grau. Fechar os olhos e defender uma justiça cega à realidade, 

apegando-se a conceitos que já foram valiosos em épocas outras, tentando adequar 

a vida real a eles e não eles à vida real é a persistência no erro, é defender um 

estado de coisas baseado na iniqüidade.  

A liberdade é um direito fundamental da maior importância, conquista primeira 

dos direitos humanos, e dele se extrai a autonomia contratual, a autonomia da 

vontade, no entanto, ela é letra morta se fundada em conceitos que não mais 

condizem com o atual momento da sociedade, em conceitos já postos à prova e que 

falharam no intento de promover a paz social. A liberdade será apenas um escrito 

em texto legal se não analisada e buscada em face da admissão de que vivemos 

uma realidade social perversa, desigual, excludente. A liberdade irrestrita das forças 

do mercado significa a total ausência de liberdade da grande maioria dos seres 

humanos, significa o fim do sonho de uma sociedade mundial solidária e pluralista, 

fundada na dignidade da pessoa humana e nos valores básicos de cidadania, 

solidariedade e pluralismo. Os meios de produção são dominados por poucos e as 

necessidades são de todos. Necessidades básicas são vitais, outras são criadas 

pelo mercado que quer ter total domínio sobre elas. O desejo e o prazer podem se 

tornar armadilhas para presas fáceis, nas mãos de caçadores muito bem armados e 

fincados em um sistema jurídico que privilegie seus intentos, intentos já privilegiados 

em um sistema social e econômico que lhes dá acesso a diversos instrumentos de 

criação e convencimento. 

 

O Direito é um fenômeno profundamente social, o que revela a 
impossibilidade de se estudar o Direito Civil sem que se conheça a 
sociedade na qual ele se integra, bem como a imbricação entre suas 
categorias e essa sociedade. 
Nomeadamente o direito positivado é profundamente histórico e 
contextualizado. Assim procedendo, ele opera a definição de uma 
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moldura que se assenta em um juízo de inclusão e de exclusão, 
segundo esses valores dominantes, por meio de categorias 
jurídicas134. 

 

Os direitos fundamentais nasceram como instrumentos de inclusão do 

indivíduo enquanto sujeito de direitos em face de um Estado dominador e 

parasitário. Negar a aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre 

particulares ou limitar o seu campo de atuação via requisitos formais de aplicação, 

em nome ou não de conceitos doutrinários fossilizados, é fazer do direito um fator 

indesejável de exclusão. 

 

 

Sujeito concreto e cidadania não se assentam na razão de uma 
compreensão exclusivamente abstrata do sujeito: passa a ter sentido 
o plano do seu conteúdo, bem como suas projeções concretas. Com 
isso, é possível afirmar que, quando a Constituição Brasileira de 
1988 tutela o direito à vida – e coloca em primeiro grau o direito de 
personalidade – situando em um primeiro patamar o sujeito, não está 
fazendo homenagem àquele sujeito abstrato do sistema clássico. 
Refere-se a um novo sujeito, alguém que tenha uma existência 
concreta, com certos direitos constitucionalmente garantidos: vida, 
patrimônio mínimo(que compreende habitação) e sobrevivência. 
Nele, selada está a passagem que se opera a partir da crise do 
Direito Civil tradicional.135 

 

Sujeito novo, direito novo, conceitos novos e renovados. Direitos 

fundamentais não são intocáveis, são aplicáveis em qualquer circunstância que se 

faça útil, cabendo ao sistema jurídico, tanto em via legislativa como em via 

jurisdicional, fixar os limites de flexibilidade, analisando a sociedade como um todo, 

analisando cada caso concreto e suas peculiaridades, sempre tendo em mente o 

direito como parte integrante do meio, como instrumento transformador desse 

mesmo meio e como passível de transformação por ele, sempre em defesa da 

dignidade da pessoa humana, da cidadania, da solidariedade e da fraternidade, 

sempre tendo em mente o ser humano, também como indivíduo, mas 

preponderantemente como um ser inserido em uma realidade de onde retira bônus, 

mas em favor de quem assume ônus. 

À medida que preponderar o respeito de um sobre os outros, à medida que a 
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sociedade se primar pela observância dos direitos fundamentais uns dos outros, 

aprender a por si mesma operar as devidas ponderações, à medida que a legislação 

e a jurisprudência irem definindo os limites de ponderação, de flexibilização, 

estaremos vivendo sob normas certas e claras, por todos conhecidas de fato, não 

por presunção legal, estudo ou orientação profissional, mas por um espontâneo 

senso de compreensão forjado no hábito, na convivência, na experiência. 
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ANEXO 
 
 
Acórdão comentado no capítulo 4 – Controvérsias Doutrinárias e 
Jurisprudenciais acerca do alcance da expressão dignidade enquanto 
princípio fundamental da república.      Apelação Cível nº 1.0027.08.157422-
3/001 – Relator: Exmº. Sr. Dr. Des. Fernando Caldeira Brant – 11ª Câmara Cível 
do Eg. TJMG. 

 
 

EMENTA: ALVARÁ JUDICIAL - ANTECIPAÇÃO TERAPÊUTICA DO PARTO - 
FETO COM ANOMALIA CONGÊNITA INCOMPATÍVEL COM A VIDA - DISPLASIA 
TANATOFÓRICA - EXAMES MÉDICOS COMPROBATÓRIOS - PONDERAÇÃO DE 
VALORES - CONCESSÃO - VOTO VENCIDO PARCIALMENTE. A constatação 
segura do desenvolvimento de gravidez de feto com anomalia congênita 
incompatível com a vida põe em confronto muitos valores consagrados por nossa 
Constituição Federal, sendo a vida o bem mais precioso, seguido da liberdade, 
autonomia da vontade e dignidade humana. Tendo poucas probabilidades de 
sobrevivência ao nascimento, atestado pelo médico que assiste a requerente, bem 
assim, corroborado com parecer do perito médico judicial, assiste a requerente o 
direito de exercer a liberdade e autonomia de vontade, realizando o aborto e 
abreviando os sérios problemas clínicos e emocionais que a estão acometendo, ao 
pai e a todos os familiares. Diante da certeza médica de que o feto será natimorto, 
protegendo-se a liberdade, a autonomia de vontade e a dignidade da gestante, deve 
a ela ser permitida a interrupção da gravidez.  
 
APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0027.08.157422-3/001 - COMARCA DE BETIM - 
APELANTE(S): E.R.C.V. E SEU MARIDO - RELATOR: EXMO. SR. DES. 
FERNANDO CALDEIRA BRANT  
ACÓRDÃO  
(SEGREDO DE JUSTIÇA)  
Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e das notas 
taquigráficas, EM DAR PROVIMENTO, COM RECOMENDAÇÃO DA EXPEDIÇÃO 
DO ALVARÁ INDEPENDENTE DO TRÂNSITO, VENCIDO PARCIALMENTE O 
REVISOR.  
Belo Horizonte, 25 de junho de 2008.  
 
DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - Relator  
NOTAS TAQUIGRÁFICAS  
O SR. DES. PRESIDENTE:  

Este processo, por minha solicitação, foi com a devida urgência inserido nesta 
pauta tratando-se de pedido de antecipação terapêutica de parto advindo da 
presença de displasia tanatofórica, em face dos exames médicos comprobatórios, e 
a discutir a questão com os meus ilustres pares, estou dando provimento ao recurso.  

 
O SR. DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT:  
VOTO  
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de f. 52/54, proferida nos 
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autos do pedido de Alvará Judicial para interrupção de gravidez ajuizado por E. R. C. 
V.  

A autora narrou que, grávida de 24 semanas, com o parto previsto para o dia 
03/09/2008, descobriu através de exame de ultra-som realizado em 07/05/2008 que 
o feto apresenta displasia tanatofórica. Explicando que os fetos que apresentam tal 
anomalia são natimortos ou morrem nos primeiros dias ou horas de vida, por 
orientação médica, pleiteou judicialmente a interrupção da gravidez.  

A sentença deixou de acolher o pedido da inicial, nos termos do art. 269, I do 
CPC. Sem custas.  

Recorreu a autora, estando as razões de apelação às f. 57/58. Explicou que o 
pedido de autorização judicial para interrupção de gravidez se justifica uma vez que 
o feto não tem nenhuma chance de vida extra-uterina em função de doença 
congênita. Alegou que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido 
exposto na peça de ingresso, baseando-se na atual e moderna jurisprudência, 
entendendo que não se deve levar adiante uma gravidez que somente trará 
sofrimento para a família. Requereu o provimento do apelo para a autorização da 
interrupção da gravidez.  

Sem preparo, nas formas da lei, o recurso foi recebido à f. 59.  
Sem contra-razões, uma vez que se trata de jurisdição voluntária.  
Conheço do recurso, visto que presentes os pressupostos objetivos e 

subjetivos de admissibilidade.  
A priori, necessário esclarecer que, em razão da urgência do caso em exame, 

já havendo manifestação do Ministério Público (f. 35/44), considerando que se trata 
de instituição que é una e indivisível nos termos da Constituição Federal de 1988 
(art. 127, §1º), deixou-se de remeter os autos à reapreciação através do Procurador 
de Justiça.  

A requerente anexou aos autos atestado médico (f. 12) com orientação para 
interrupção imediata da gravidez em razão do diagnóstico no feto de displasia 
tanatofórica que se trata de uma displasia óssea letal, caracterizada por 
encurtamento de costelas e membros, anormalidades vertebrais e hidrocefalia, 
gerando um parto morto ou a morte nos primeiros dias ou horas devida.  

Nomeado perito pelo Juízo, procedeu ao exame da gestante, ora autora, 
atestando que o feto não tem chance de vida (f. 51).  

Em parecer (f. 35/44) o Ministério Público opinou pela autorização do parto 
antecipado.  

A matéria a ser tratada nos autos é sobremaneira complexa, visto que 
envolve questões sociais, morais e religiosas que cercam o tema do aborto, gerando 
o conflito de vários princípios constitucionais e direitos fundamentais que devem ser 
ponderados.  

Em que pese todo o desenvolvimento das ciências médicas, feito o 
diagnóstico da anencefalia do feto ou de problema congênito que não lhe permita a 
vida após o parto, não há tratamento que reverta a anomalia, não sendo possível 
ainda prolongar o tempo de vida do nascituro, nem mesmo ter conhecimento da 
sobrevida do bebê até o nascimento. A certeza do diagnóstico e a impossibilidade 
de que o feto prossiga com vida após o nascimento é o que move muitos dos pais a 
procurarem o Judiciário, pretendendo autorização para o parto antecipado.  

O conflito ocorre nos Tribunais quando se põem de um lado a angústia e 
frustração dos pais e principalmente da gestante, por estar gerando um feto que 
inevitavelmente não sobreviverá, e do outro o necessário cumprimento da lei, tanto a 
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penal que estabeleceu como crime o aborto, mormente a constitucional que tutela a 
vida como o bem mais precioso a ser preservado, inclusive para aqueles que já 
foram gerados e ainda não nasceram.  

Ressalte-se que em nosso ordenamento jurídico, o direito à vida está previsto 
em vários dispositivos legais, seja para trazê-lo como direito fundamental ou para 
punir quem contra ele atenta. A própria Constituição de 1988 traz em seu art. 5º, 
logo no caput, a garantia aos brasileiros e estrangeiros residentes no País da 
inviolabilidade do direito à vida, o que reflete um Estado Democrático de Direito que 
prima pela igualdade de direitos. O respeito aos princípios constitucionais deve 
prevalecer, visto que estes são a base do sistema legal, funcionando como sombra 
para a leitura, compreensão e aplicação de todo o sistema normativo.  

Cabe ao Estado o dever de tratar a vida tal como princípio fundamental, 
principalmente a daqueles indefesos e que por suas fraquezas não têm condições 
de sobreviver sem proteção. Necessário frisar que o direito à vida abrange tanto o 
direito de permanecer vivo quanto o de nascer com vida.  

Dessa maneira, defende parte dos juristas que a partir da fertilização do óvulo 
e da formação do zigoto já há a vida e ao ser vivo que surge devem ser assegurados 
todos os direitos do nascituro, inclusive respeitada a garantia à vida. Afinal, a vida do 
feto é distinta da vida da mãe.  

Somados ao direito fundamental à vida, vêm os direitos garantidos 
especificamente ao nascituro.  

Nesse sentido dispõe o Novo Código Civil em seu art. 2º, a Declaração 
Universal dos Direitos da Criança, em seu art. 1º, o Pacto de São José da Costa 
Rica em seu art. 4º e o Estatuto da Criança e do adolescente no art. 7º.  

Já em confronto ao direito à vida do feto vem o direito à liberdade da 
gestante, também garantido constitucionalmente.  

Para defender a vida do nascituro com problemas congênitos letais, 
argumenta-se que é limitada a liberdade da mãe, não podendo ser exercida a 
autonomia da vontade quando se trata de decidir a respeito da vida do ser que 
carrega no ventre, por ser esta individualizada, apesar de dependentes 
biologicamente a mãe e o filho.  

Há quem entenda inclusive que não pode ser invocado pela gestante o direito 
de livre expressão de vontade e consciência, já que, quando carrega um ser dentro 
de si não mais pode dispor de seu corpo em plenitude. Dessa maneira, o livre 
arbítrio estava em conceber ou não um filho. A partir do momento em que a criança 
passa a ser gerada não é mais permitido à mãe que interrompa o ciclo natural da 
vida.  

Adiciona-se aos argumentos expostos supra que, no Brasil, é tratado como 
crime o aborto, excetuadas apenas as hipóteses do art. 128 do CP que traz as 
excludentes de ilicitude, quais sejam o aborto terapêutico e o aborto sentimental. 
Entendem os juristas não estar contida no artigo de lei mencionado a hipótese do 
aborto de feto anencéfalo, concluindo-se pela ilegalidade do mesmo.  

Ressalte-se que o aborto ora analisado é considerado por muitos como 
eugênico e não como terapêutico. Este é o aborto utilizado para a preservação da 
vida e saúde da gestante, já aquele é prática que elimina seres imperfeitos, 
tendendo-se inclusive à seleção de uma raça pura, o que poderia se dirigir inclusive 
ao racismo e ao neonazismo.  

O entendimento nesse sentido é de que a permissão para a realização de 
aborto de fetos anencéfalos ou com deformidade letal levaria à relativização da vida 
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humana, afastando-se consequentemente o princípio constitucional da igualdade, já 
que os seres imperfeitos seriam diferenciados e por isso eliminados.  

Ora, na questão aqui analisada é nítido que estão em confronto, a todo 
momento, os princípios, direitos e valores concernentes ao nascituro e à gestante, 
sendo necessário estabelecer-se há relação de subordinação entre os direitos à 
vida, à liberdade e à autonomia da vontade.  

Tem-se que, na verdade, o que há não é bem a subordinação entre os 
direitos acima mencionados, mas sua ponderação e, analisado caso a caso, a 
preservação de uns em detrimento de outros.  

Indiscutível que a vida é o bem mais precioso a ser preservado e para tanto 
deve ser feito a qualquer custo. Mas, o que dizer a respeito da vida que se torna 
inviável, como no caso do feto que está fadado a ser natimorto? A preservação 
dessa vida estaria coagindo a gestante a exercer seu direito à liberdade de antecipar 
o parto ou até promover o aborto do feto que não terá oportunidade de viver fora do 
útero, abreviando os sérios problemas emocionais que provavelmente estarão lhe 
acometendo, a ela e ao pai do ser que é gerado.  

A tutela penal da vida humana deve ser analisada em diferentes graus. Em 
momento algum deve ser esquecido que, in casu, não se discute a ampla 
possibilidade de cessação da gestação, mas a interrupção de uma gravidez que com 
certeza está fadada ao fracasso - e a certeza vem da pesquisa de opinião de vários 
profissionais da medicina, além da literatura médica - ainda que sejam aplicados 
todos os esforços e desenvolvimentos da ciência.  

A antecipação terapêutica do parto que aqui se defende é aquela de feto 
comprovadamente anencéfalo ou com deficiência congênita que lhe cause a morte, 
com diagnóstico emitido por médicos especialistas e hábeis a tanto, esclarecendo 
que, em momento algum se pretende defender aqui o aborto de fetos quando 
constatada anomalias outras que não lhe impossibilitem a vida.  

A respeito da inviabilidade de vida do nascituro no caso de feto anencéfalo, o 
Ministro Marco Aurélio de Mello discorreu em julgamento da Ação de 
Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Saúde, perante o egrégio Supremo Tribunal Federal:  
"A literatura médica aponta que a má-formação por defeito do fechamento do tubo 
neural durante a gestação, não apresentando o feto hemisférios cerebrais e o córtex, 
leva-o ou à morte intra-uterina, alcançando 65% dos casos, ou à sobrevida de, no 
máximo, algumas horas após o parto. A permanência de feto anômalo no útero da 
mãe mostrar-se-ia potencialmente perigosa, podendo gerar danos à saúde e à vida 
da gestante. Consoante o sustentado, impor à mulher o dever de carregar por nove 
meses um feto que sabe com plenitude de certeza, não sobreviverá, causa à 
gestante dor, angústia e frustração, resultando em violência às vertentes da 
dignidade humana - a física, a moral e a psicológica - e em cerceio à liberdade e 
autonomia da vontade, além de colocar em risco a saúde, tal como proclamada pela 
Organização Mundial da Saúde - o completo bem-estar físico, mental e social e não 
apenas a ausência de doença" (STF - ADPF - Q054/DF - Relator Marco Aurélio - 
Julgamento 27/04/2005).  

Frise-se que, não se pretende aqui desconsiderar o feto sem chance de 
sobreviver como ser humano ou afastar-lhe o direito à vida. Mas, o que deve ser 
entendido é que ao tratar-se de gestação com diagnóstico de anencefalia ou outras 
doenças congênitas do gênero, não está sendo cogitada a dificuldade de sobreviver 
do feto, mas seu total e fadado insucesso.  
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Ora, quando o feto não consegue, por si só, sobreviver no ambiente extra-
uterino nascerá, mas não alcançará a vida biológica jurídica.  

Nascimento e vida são coisas distintas; enquanto o primeiro viabiliza a 
autonomia biológica do produto da concepção, com a passagem do feto do mundo 
intra para o extra-uterino, o outro, é a própria constatação da autonomia biológica 
(vida jurídica). Noutra forma, o nascimento é o meio viabilizante para que se possa 
afirmar ou não, se o produto da concepção superou a fase de estado potencial de 
feto para o de pessoa. Pode-se dizer de maneira breve que a gestação é 
pressuposto da concepção superou; que o nascimento é pressuposto da concepção 
e da gestação; e, que a vida, é pressuposto da concepção, da gestação e do 
nascimento com autonomia biológica, juridicamente tratando a matéria.  

Um é para o outro a ligadura que transforma a vida meramente biológica na 
vida biológica jurídica, desde que nesta última etapa seja constatada a autonomia 
biológica do produto da concepção. São, desta forma, duas etapas bastante 
definidas, ou seja, uma que antecede o nascimento com vida (art. 4º, do CC, 
primeira parte) e, outra, que sucede o nascimento com vida. (SPOLIDORO, 1997: 
72-73).  

Nesse diapasão, diante da impossibilidade de que a vida criada prossiga, 
deve ser privilegiada a vida criadora, e aqui se entende abrangida a saúde física e, 
sobretudo, a mental. A gestante deve expressar sua emoção e para tanto ter a 
possibilidade de exercer seus direitos à liberdade, autonomia da vontade e 
dignidade humana.  

Não se imagina seja fácil o dilema por que passam aqueles que precisam, 
subitamente, decidir a respeito da interrupção de uma gestação diante da 
impossibilidade de salvar a vida do feto. Isso, pois, a espera pelo nascimento de um 
filho é motivo para imensa alegria e idealização de projetos para toda a família.  

Ademais, a legislação brasileira, ao punir de forma genérica a realização do 
aborto, sem conceituá-lo, afastou da gestante a possibilidade de realizá-lo, ainda 
que diante de um diagnóstico de doença congênita que impossibilite a vida após o 
nascimento, sob pena de além de todo o seu martírio emocional, ser ainda punida 
penalmente.  

O aborto é trazido no Código Penal no capítulo que trata dos crimes contra a 
vida, prevendo os artigos 124 a 127, a punição para a prática do ato abortivo tanto 
pela gestante quanto por terceiro, sem ou com o consentimento da gestante.  

Em seguida, como excludente de punibilidade, trouxe o art. 128 do mesmo 
texto de lei acima mencionado o aborto realizado "se não há outro meio de salvar a 
vida da gestante" ou se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de 
consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal".  

Diante da leitura do texto dos mencionados artigos de lei, em interpretação 
literal, é certo o entendimento de que o aborto de feto anencéfalo ou com problemas 
análogos é crime e deve ser punido.  

Mas, entende-se que a lei não deve ser dessa maneira interpretada.  
Ao punir o aborto, o bem jurídico que a lei pretendeu por a salvo foi a vida do 

feto. No entanto, mesmo o direito do nascituro à vida foi posto em segundo plano, 
quando o art. 128 do Código Penal trouxe excludentes de punibilidade, diante do 
risco de vida da mãe e até mesmo da preservação de sua honra, dignidade e 
sofrimento por gerar um feto que é fruto de estupro.  

Ressalte-se que, exceto no caso de estar a gestante inconsciente e correndo 
risco de vida, as hipóteses do art. 128 do CP que afastam a punibilidade do médico 
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que realiza o ato e da mãe que opta pelo aborto, permitem que a própria gestante 
decida se pretende ou não continuar com a gestação. Depara-se com uma tutela 
jurídica expressa em relação à liberdade da mulher e sua autonomia de vontade.  

Dessa maneira, deve ser entendido que a lei não determina que num caso ou 
noutro o aborto deva ocorrer, mas concede à mulher a liberdade e oportunidade de 
optar pela interrupção da gravidez nos casos em que a vida extra-uterina seja 
inviável, sem que sua conduta seja incriminada. Não se pode deixar de lado que, no 
caso do feto com anomalia incompatível com a vida, qualquer que seja o momento 
do parto ou em qualquer momento que a gravidez seja interrompida, o resultado 
será necessariamente o mesmo, qual seja, a morte.  

Ora, seria um verdadeiro contra-senso proteger a liberdade e a autonomia da 
mulher nos casos de aborto permitidos em função da excludente do art. 128 do CP e 
afastar a possibilidade da gestante realizar o aborto de provável natimorto em casos 
de anencefalia e semelhantes sem que fosse punida por tal ato.  

Isso, pois, nos casos do artigo de lei referido alhures, a interrupção da 
gravidez ocorre, privilegiando-se a liberdade, autonomia e dignidade da mulher, 
ainda que diante de fetos perfeitamente viáveis à sobrevivência extra-uterina, 
ceifando-lhe nitidamente o direito à vida, enquanto nos casos de anencefalia não há 
que se considerar que o conflito ocorra entre bens jurídicos de idêntico grau de 
proteção jurídica, já que a vida do feto acometido por deformidade gravíssima está 
fadada a um breve fim.  

Em meio a toda a análise da legislação penal brasileira no que concerne ao 
aborto, é importante lembrar que vigora no país um Código Penal que data de 1940, 
época em que a medicina ainda estava muito distante de todas as evoluções 
científicas que hoje assiste, quando não se imaginava a possibilidade do diagnóstico 
de uma deformidade do feto ainda no útero materno.  

Nessa esteira, é necessário que o direito acompanhe a evolução da 
humanidade, caminhando juntamente com as descobertas do homem para que as 
novas situações que surjam não fiquem desamparadas pela lei.  

A petição inicial da mesma Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental citada alhures trouxe em seu texto:  
"Note-se, a propósito, que a hipótese em exame só não foi expressamente abrigada 
no art. 128 do Código Penal como excludente de punibilidade (ao lado das hipóteses 
de gestação que ofereça risco de vida à gestante ou resultante de estupro) porque 
em 1940, quando editada a Parte Especial daquele diploma a tecnologia existente 
não possibilitava o diagnóstico preciso de anomalias fetais incompatíveis com a vida. 
Não se pode permitir, todavia, que o anacronismo da legislação penal impeça o 
resguardo de direitos fundamentais consagrados pela Constituição, privilegiando-se 
o positivismo exacerbado em detrimento da interpretação evolutiva e dos fins 
visados pela norma".  

Considerar-se crime o aborto de feto que possui deformidade incompatível 
com a vida, seria negar a evolução das ciências médicas e até mesmo tornar 
injustificável a possibilidade do diagnóstico precoce do problema, já que nada 
poderá ser feito para salvar o feto e nem mesmo para abreviar o sofrimento da 
gestante.  

Os exames pré-natais e os diagnósticos deles provenientes devem ser 
realizados enquanto prevenção e para que possam servir ao bem da pessoa. 
Portanto, se a descoberta é de que o feto não terá sucesso quando ocorrer seu 
nascimento, vindo a morrer logo em seguida, os evoluídos exames devem ser 
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utilizados para a preservação da saúde da gestante como um todo, oferecendo-lhe o 
tratamento necessário para que seja protegida sua vida e dignidade. Deve ser 
concedido à mulher a oportunidade de, diante da situação de gravidez de feto com 
deformação congênita incompatível com a vida realizar as escolhas que 
representem melhor seus sentimentos, interesses pessoais, convicções morais e 
religiosas, bem como a sua formação familiar.  

Diante disso, o ato, praticado de maneira consciente e a partir de um 
diagnóstico de deformação congênita incompatível com a vida produzido por 
profissionais capacitados não poderia ser considerado como uma seleção de seres 
mais perfeitos, e sim como procedimento terapêutico visando a preservação da 
saúde da gestante em sentido amplo, físico, psíquico e social.  

Outrossim, devem ser considerados os sentimentos de toda a família que 
espera a chegada de mais um membro e se depara com o diagnóstico, ressalte-se 
irreversível, da anencefalia ou patologias semelhantes, conscientes de que o bebê 
esperado não sobreviverá após o nascimento ou , sobrevivendo, terá ínfimo período 
de vida.  

Como é sabido, a geração de um feto traz enormes expectativas não apenas 
à gestante, mas a toda a família envolvida, seja em relação ao casal que espera o 
primeiro filho, seja quanto à família que aguarda mais um membro, neste caso 
estando envolvido inclusive a ansiedade de crianças que aguardam a chegada de 
um irmão.  

Assim, deixar prosseguir uma gravidez, sabendo-se que, se chegar ao fim, o 
feto que se desenvolveu naquela gestante nascerá e morrerá, pode causar a todos 
os familiares, e não apenas à mãe, uma enorme afetação psicológica que acarretará 
traumas irreparáveis, já que desenvolve-se um ser dentro do corpo da mulher, 
podendo ser visto o seu crescimento por todos, mas ele virá ao mundo apenas para 
morrer, sem que possa ser levado ao seio familiar ou ao convívio social.  

Nesse sentido vem decidindo este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 
conforme o julgamento das apelações de números 1.0079.07.343179-7/001, 
515.561-1 e 1.0191.05.007719-4/001.  

Firme em tais considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a 
sentença e deferir o alvará judicial pleiteado com o objetivo de interromper 
imediatamente a gravidez da autora.  
Custas, ex lege.  
 

O SR. DES. AFRÂNIO VILELA:  
VOTO  
Trago voto escrito, com seus fundamentos, e evidentemente o Regimento 

proíbe a leitura do voto ou pelo menos aconselha que isso não seja feito, todavia, 
trata-se de caso de interrupção de uma vida, de uma gravidez que já está por volta 
de seu 5º ou 6º mês e confesso a V. Exª, Sr. Presidente, que exerço o meu mister de 
magistrado, numa situação dessa, com o coração bastante comprimido porque, 
evidentemente nenhum magistrado gostaria de, voluntariamente, a não ser, como no 
caso, instigado, poder apreciar um dom, que é um dom maior, que é o de dar ou de 
ceifar uma vida, principalmente uma vida humana.  

Em meu voto, até já em consideração a outros votos e a outras decisões que 
já tomei como juiz de 1º Grau, estou explicando, assim como fez V. Exª, em seu 
voto, que esta é uma situação peculiar, aliás como peculiares são todas as situações 
que envolvem esse tipo de pedido, de providência jurisdicional.  
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Cuida-se de Apelação Cível aviada por E.R.C.V., contra a sentença de f. 
52/54, que, nos autos do Pedido Judicial de Interrupção de Gravidez, em razão de 
displasia tanatofórica apresentada pelo feto, inacolheu o pedido inicial, nos termos 
do artigo 269, I, CPC, deixando de condená-la em custas.  

Busca a recorrente, em suas razões de f. 57/58, a reforma da decisão, ao 
fundamento de que, consoante comprovado pelos laudos médicos, não há chance 
de sobrevivência do feto, haja vista que a doença congênita conduz à ausência de 
vida fora do útero e que por isso está sofrendo diversos transtornos psicológicos. 
Aduz que o Ministério Público opinou favoravelmente, citando diversas 
jurisprudências atuais.  

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.  
Primeiramente entendo necessário tecer considerações acerca da difícil tarefa 

de julgar o pedido, que é o de ceifar uma gestação, tendo em vista os preceitos 
religiosos, místicos e de princípios de proteção à vida humana, também 
constitucionalmente protegida.  

No campo religioso, praticante que sou do catolicismo, professo que somente 
Deus dá a vida e é dele a missão de tirá-la.  

Todas as religiões preservam o direito à vida.  
A Igreja Católica, desde o século IV condena o aborto em qualquer estágio e 

circunstância, e assim permanece até hoje como opinião e posição oficial. Com a 
encíclica Matrimonio cristão de Pio XI em 1930, ficou determinado que o direito à 
vida de um feto é igual ao da mulher, e toda medida anticoncepcional foi 
considerada "crime contra a natureza" exceto os métodos que estabelecem a 
abstinência sexual para os dias férteis. Em 1976 o Papa Paulo VI disse que o feto 
tem "pleno direito à vida" a partir do momento da concepção; que a mulher não tem 
nenhum direito de abortar, mesmo para salvar sua própria vida. Essa posição foi 
ratificada pelo Papa João Paulo II, que definia o aborto como "Morte deliberada e 
direta, independentemente da forma como venha realizada, de um ser humano na 
fase inicial da sua existência, que vai da concepção ao nascimento".  

O catolicismo é divorciado do aborto.  
A Doutrina Espírita também condena o aborto que se dá pela interrupção 

proposital da gravidez, por constituir crime perante as leis de Deus, vez que, ao 
provocar a morte do feto em formação no útero materno, há impedimento para o 
espírito reencarnante renascer neste mundo, impossibilitando-o de passar pelas 
provas e expiações necessárias ao seu progresso espiritual, rumo à perfeição.  
Todavia, é necessário que a provação ocorra por livre arbítrio, sem o qual, o resgate 
não se dá.  

Não há dúvidas de que todos os seres humanos defendem a preservação da 
vida, e o magistrado não difere do homem comum, com sensibilidade que aflora à 
pele em momento de decidir sobre tão relevante situação humana.  

Contudo, diante do sofrimento e aflição de outro ser humano o julgador 
terreno deve, por um lado, questionar moral, ética e legalmente a controvérsia, e por 
outro, acercar-se da possibilidade de minimizar a enorme e irreversível dor que 
aflige e faz sofrer os genitores do feto que, afora os males físicos, não possuirá 
sobrevida extra-uterina, consoante comprovação da médica que guarda a mãe, no 
laudo de f. 12 bem como do perito oficial, f. 51.  

Ante a ausência de chances de sobrevivência, entendo que deve ser 
preservada a vida e saúde dos pais, de forma digna, sem a dor física e psicológica 
de ver crescer um ser que não tem qualquer chance de vingar.  
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Deve aplicar-se, então, no mínimo, o princípio religioso superior que é a 
caridade defendida pelas religiões e doutrinas cristãs.  

O aborto é tão antigo como a própria humanidade.  
O Código de Hamurábi (cerca de 1700 a.C.) já o proibia, dispondo sobre 

indenizações. No Brasil, desde 1940, o Código Penal possibilita a interrupção da 
gravidez desde que seja resultado de estupro, e é precedido de consentimento da 
gestante (aborto terapêutico) ou, quando incapaz, de seu representante legal, ou se 
não há outro meio de salvar a vida da gestante (aborto necessário), consoante 
preceito contido no artigo 128, caso em que há isenção de punição.  

A Constituição Federal de 1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida em seu artigo 5º, e não há 
dúvidas de que há vida no ventre materno desde a concepção. O Código Civil 
disciplina o direito dos nascituros a partir da concepção, bem como os cuidados com 
sua proteção.  

Tanto a Magna Carta quanto o Código Civil, repita-se, defendem o direito à 
vida, de forma que seu titular possa usufruir dos direitos, deveres, garantias e 
obrigações assegurados às demais pessoas, de forma digna, humana.  

"Direito e Justiça", de 23.6.08, trouxe artigo do prof. Marcelo de Oliveira 
Milagres, no qual discorre sobre a "Promoção da vida humana". E cita Antônio 
Chaves, quando este diz que "a vida é algo que oscila entre um interior e um 
exterior, entre um corpo e uma alma". E termina com Santo Tomás de Aquino, "a 
pessoa é a impressão da ciência de Deus, com inerente dignidade em sua alma". "A 
vida humana se impõe pelo seu próprio valor existencial". "O que determina a vida 
humana não é a liberdade do seu titular. Não são os conhecimentos da bioética - 
autonomia, beneficência e justiça - que qualificam as manifestações de vida. É a 
alteridade o valor da vida humana. A capacidade de vislumbrar no outro um 
semelhante, uma expressão do próprio e igual mistério da criação".  

No caso dos autos, não há perigo para a vida da mãe e a gravidez não foi 
decorrente de violência sexual. É verdade.  

Mister informar, então, que o Código Penal é somente um apêndice da Regra 
Maior, que é a preservação da vida, alocada na Carta Constitucional e estabelecida 
por princípios superiores de direito natural.  

As exceções do legislador penalista não abrangem as analisadas civilmente 
pelo juiz, razão pela qual não há objeção legal ao pedido formulado pela recorrente.  

No caso, o feto é portador de displasia tanatofórica (tanato significando parto 
morto, vez que a maioria dos pacientes é natimorto e morre nos primeiros dias). 
Trata-se de displasia óssea caracterizada pelo encurtamento de costelas e 
membros, encurvamento de ossos longos e anomalias vertebrais. Comumente o 
crânio é agigantado, e a caixa torácica não se desenvolve o tanto suficiente para 
abrigar os pulmões, ocasionando morte por asfixia do bebê.  

A natureza gerou um ser que possivelmente nascerá sem vida, e, caso 
sobreviva ao parto, será por horas, ou diminutos dias, culminando em doloroso 
falecimento, vez que, a condição é letal, principalmente em decorrência de 
insuficiência respiratória em face da caixa torácica estreita. É o que as publicações 
científicas informam.  

O fato de não haver previsão legal expressa para a autorização de 
interrupção da gravidez não limita o poder do Judiciário, que pode autorizá-la, em 
respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, no caso, os pais, sendo 
demasiado cruel e até mesmo desumano exigir da gestante, a continuidade da 
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gravidez até os 9 meses.  
Assim, a conclusão que se atinge é que a situação não se coloca apenas no 

patamar dos dispositivos civis de proteção ao nascituro. Ela se eleva na hierarquia 
das normas até a Constituição Federal, que assegura o direito à vida, e a esta 
ultrapassa alcançando outros princípios que edificam as regras sociais e morais para 
assunto de tamanha importância, e qualquer que seja a convicção religiosa ou 
doutrinária, não se encontra justificativa para imposição à mãe, de estender relação 
que será certamente ceifada de forma cruel e dramática no ato do nascimento do 
bebê, ou apenas retardada por poucas horas, em uma verdadeira via crucis, cuja 
cruz será por demais pesada.  

Ressalte-se que a vedação ao aborto busca coibir que com ele se interrompa 
uma vida, um destino, o que não se dará no caso, vez que o feto é fadado ao 
falecimento, lamentavelmente.  

Fundamental adaptar as evoluções médicas ao ordenamento jurídico, 
devendo este adequar-se à realidade e às necessidades humanas e não manter-se 
estático, mormente porque isso inviabilizaria os resultados das evoluções científicas.  

Por todos os magistrados é exercitado o múnus de julgar, e ao fazê-lo, com 
as limitações humanas, decide considerando os fatos e fundamentos, ou seja, aquilo 
que é material, palpável e sensível ao ser vivente.  

Nenhum magistrado deseja que um recurso deste jaez lhe caiba para 
discussão e decisão. Porém, o julgador não pode se furtar à missão que abraçou, e 
deverá enfrentá-la, por mais difícil que possa parecer. E um dos meios de poder 
avaliar sobre o pedido, sua profundidade, motivação e finalidade, é o de desvestir-se 
da roupagem da magistratura e se colocar no lugar exato daquele que está a 
mendigar, para que haja maior conhecimento de todo o evento, e assim, calculados 
todos os pesos da balança, possa ela pender para o lado que é mais justo, 
considerados ambos os lados como interessados na preservação do que é moral, 
ético, enfim justo e bom.  

Na balança da justiça, mesmo que sopesados os elementos da mais firme 
doutrina religiosa ou mística em contrário, não consigo deixar de avaliar com mais 
peso o direito da mãe, neste caso exercendo o livre arbítrio de pedir, de impedir que 
um filho sofra mais, e cause mais sofrimento.  

Não tenho dúvidas de que o rebento sofreria mais se percorrido o caminho do 
nascimento, com todas as doenças e defeitos físicos que são antevistos pelos 
especialistas médicos.  

De toda sorte, estes Julgadores tomaram conhecimento dos fatos e das 
provas dentro de seu mísero conceito humano, e estão a julgar o pedido dentro 
dessa diminuta forma de decidir. É de se esperar que nosso Julgador Supremo, com 
sua sapiência infindável, possa ter nos orientado da melhor maneira possível, e se 
tivermos errado que, como visto na "prece de um juiz" nos julgue como um Deus, 
porque aqui estamos como meros homens, passíveis de erros e acertos, mas com a 
consciência tranqüila de estar laborando com o mais ético, razoável para a situação, 
e ético.  

Subtraídas as críticas religiosas, atento para a saúde psicológica da 
recorrente, vez que a manutenção da gestação de feto não predisposto à vida extra-
uterina afronta à sua dignidade.  

Ad cautelam, e considerando que o documento de f. 12 e 13, confirma-se, 
vejo como prudente e salvaguarda da informação das diversas alterações na 
estrutura física, cerebral, com repercussão mental no feto, que no curso do trânsito 
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em julgado desta decisão, e antes do procedimento cirúrgico, e como condição sine 
qua non deste, para fins de ratificação de diagnóstico e imagens, haja novo exame 
ultrassonográfico porquanto já decorrido considerável período daquele.  

Como posto, estou a acompanhar o eminente Relator, Desembargador 
Fernando Caldeira Brant, para dar provimento ao recurso, na forma posta.  
 

O SR. DES. MARCELO RODRIGUES:  
VOTO  
Trata-se de recurso de apelação aviado por E.R.C.V. contra a r. sentença de 

f. 52/54 que deixou de acolher o pedido inicial.  
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, também conheço do 

recurso.  
Em síntese, pugna a apelante pela autorização judicial para fins de 

interrupção de sua gravidez, ao argumento central de que os exames de 
ultrasonografia, bem como a perícia judicial, constataram que o feto não possui 
condições de vida extra-uterina em razão de doença congênita denominada 
displasia tanatofórica. Enfatiza, outrossim, que o prosseguimento da gravidez é apto 
a causar transtornos aos entes envolvidos.  

Primeiramente, oportuno registrar que o caso submetido a apreciação da 
Turma Julgadora revela-se delicado e exige alguns apontamentos por parte deste 
Vogal. 

A displasia tanatofórica consiste em displasia óssea fatal caracterizada por 
encurtamento dos membros e costelas, encurvamento de ossos longos e anomalias 
vertebrais. Corresponde, portanto, a uma causa rara de insuficiência respiratória e a 
uma comum causa letal no período neonatal.  

Cumpre ressaltar que, com base em pesquisas elaboradas por especialistas, 
constata-se que a condição da criança é letal no primeiro ano de vida, usualmente 
no período neonatal, principalmente em decorrência de insuficiência respiratória em 
razão da estreita caixa torácica.  

Ademais, o diagnóstico de certeza é clínico, em consonância com exames 
radiológicos e, face às características da anomalia, não se trata de um diagnóstico 
complexo.  

Pois bem.  
Como bem salientado pelo eminente Relator e reiterado por este Vogal, não 

consiste em tarefa fácil decidir a respeito da interrupção de uma gestação 
justamente pelas questões morais, sociais e religiosas que envolvem o tema. In 
casu, garantias constitucionalmente asseguradas colidem, de um lado encontra-se o 
direito à vida inerente à todos e de outro a dignidade da pessoa humana. A colisão, 
por sua vez, deve ser solucionada pelo princípio da ponderação de efeitos e, no 
caso concreto, prevalece o entendimento segundo o qual deve ser acolhido o pleito 
da ora apelante.  

Em que pese não existir risco de vida para a gestante, é indubitável que o 
prosseguimento da gravidez é capaz de gerar imensuráveis danos à sua integridade 
física e moral. A concessão da autorização judicial não terá o condão de minimizar a 
dor da família, nem tampouco evitar todos os danos, mas poderá impedir que se 
prorrogue uma situação inevitável e dolorosa, além de se voltar para a preservação 
da dignidade da genitora. Lado outro, a sua não interrupção jamais reverterá o 
quadro e a condição do feto que está sendo gerado, tendo em vista que a sua 
inviabilidade foi devidamente atestada.  



 

109 

Feitas estas considerações, acompanho na íntegra o voto proferido pelo 
eminente Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.  

Sr. Presidente, gostaria apenas de enfatizar em acréscimo, rapidamente, que, 
em primeiro lugar, entendo que o Estado é laico e, independentemente de nossa 
formação ou convicção religiosa - e todos nós a temos - estamos aqui representando 
uma parcela da soberania estatal, que é o de prestar jurisdição. Em outro aspecto, 
eu não me sinto à vontade para acompanhar a sugestão do eminente Des. Afrânio 
Vilela, no sentido de determinação de realização de novos exames, porque me 
parece que o pedido guarda em si mesmo um contexto de urgência, já que a 
requerente, ora apelante, já está no sexto mês de gravidez e me preocupa que, se 
nós formos postergar a eficácia dessa prestação jurisdicional, ela, ao final, se torne 
até mesmo impossível materialmente de ser realizada. Eu vi os autos rapidamente, 
na condição de 2º Vogal, e cheguei à conclusão de que o pedido está 
convenientemente instruído.  

 
O SR. DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT:  
VOTO  
No que concerne à recomendação feita pelo eminente Relator, eu poria uma 

medida intermediária porque também verifico a questão da urgência, colocando 
efetivamente à disposição da parte o alvará, independentemente do trânsito em 
julgado, mas condicionando o implemento da intervenção cirúrgica à feitura de um 
reexame pelo médico que for fazer a intervenção.  
 

O SR. DES. AFRÂNIO VILELA:  
VOTO  
Pela ordem, Sr. Presidente, posso só fazer um esclarecimento? Porque eu vi 

que o relatório médico foi firmado por um único médico. Enfim, os dois relatórios, 
claro o perito médico também foi único. Quanto ao perito não, mas aos relatórios, é 
apenas uma questão de segurança e eu me dou por satisfeito por essa posição 
intermediária, eminente Relator. Eu só gostaria e acho que é interessante e 
cauteloso que haja um novo exame, por quê? Porque pelo que pude perceber, é 
uma doença que quanto mais o feto se expande, mais as anomalias vão ocorrendo. 
Pode acontecer o encurtamento dos membros inferiores, o encurtamento dos 
membros superiores, a cabeça ficar maior que o corpo, uma parte da cabeça ter 
olho e a outra não. Acho que com um ultra-som como disse o Des. Marcelo, já num 
estágio avançado, já no sexto mês, com certeza essas questões ficariam mais 
evidentes no ultra-som, porque aquele ultra-som que foi juntado nos autos, ao que 
me parece é de cinqüenta dias atrás, ele é do dia cinco de maio. Então, isso já 
repercutiria bastante. Só complementando, Sr. Presidente, o laudo foi assentado em 
que "haverá" essa deformação, mas naquele momento ainda não estava.  
 

O SR. DES. MARCELO RODRIGUES:  
VOTO  
Sr. Presidente, pela ordem, eu insisto que me parece arriscado abrir diligência 

para renovar a instrução do processo.  
 

O SR. DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT:  
VOTO  
Não, não é bem renovar. A questão é que compreendi bem a sugestão do 
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eminente Revisor seria com a minha recomendação seria a expedição imediata do 
Alvará e a prévia intervenção para a realização de um ultra-som, sob aquilatação 
médica. 

  
O SR. DES. MARCELO RODRIGUES:  
VOTO  
Quanto a isso não há a menor dúvida, até porque o médico que fará o 

procedimento se cercará de todos os cuidados e de todas as diligências que ele 
reputar necessárias para que a intervenção cirúrgica seja feita da forma mais segura 
e da forma menos dolorosa possível à parturiente. Quanto a isso me parece que é o 
procedimento normal da ciência médica. Não há dúvida nenhuma quanto a isso.  

O que quero deixar bem claro é que também não quero que haja espaço, 
margem para entendimentos, principalmente no juízo de 1º grau, no sentido de que 
a turma julgadora estaria determinando um prolongamento da instrução do 
processo. É isso que quero deixar bem claro.  

 
O SR. DES. AFRÂNIO VILELA:  
VOTO  
Des. Marcelo, veja bem, a minha sugestão é a seguinte: no curso do trânsito 

em julgado neste tribunal haja a feitura do ultra-som pela parte. Então, não é 
nenhum prolongamento.  
 

O SR. DES. MARCELO RODRIGUES:  
VOTO  
Pela ordem novamente. Acho que a realização ou não de um novo ultra-som 

deve ficar a cargo exclusivamente a critério do médico encarregado, que será 
escolhido pela ora apelante, de confiança dela para realizar o procedimento. Acho 
que essa questão da necessidade ou não de outro ultra-som, quem vai avaliar 
melhor isso e dentro do avanço da ciência médica no estágio atual será o médico, 
profissional médico. Acho que, de nossa parte, não só desnecessário como até 
mesmo arriscado ingressarmos numa seara, numa outra ciência que não 
dominamos para determinar, de antemão, que seja realizado um novo ultra-som.  
 

O SR. DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT:  
VOTO  
Estou encerrando o julgamento, com vênia de V. Exa. e estou acatando a 

posição do eminente vogal para não condicionar qualquer outro exame, até porque 
temos que partir do pressuposto de que o procedimento médico deverá ser 
adequado. Então, o resultado do julgamento é "Deram provimento, com a 
recomendação da expedição do alvará, independentemente do trâmite". E claro, 
essa questão ficaria a cargo médico. Porque realmente houve uma decisão do juiz 
que indeferiu o pedido. E como o Des. disse, a possibilidade de reabertura ou outro 
entendimento, então deixo essa questão e coloco vencido parcialmente o Revisor.  
 

O SR. DES. AFRÂNIO VILELA:  
VOTO  
Sr. Presidente, estou acatando a decisão de V. Exa. mas volto a insistir, foi 

um único médico que assinou um atestado inicial. Nós estamos firmando uma única 
posição médica até agora, que supõe que o feto vai ficar daquele jeito. Só quero 
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uma confirmação porque o médico também não é Deus.  
 

O SR. DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT:  
VOTO  
Pelas ponderações do Des. Marcelo Rodrigues, estou me reposicionando e 

estou colocando aqui, deram provimento com a recomendação de expedição de 
alvará, vencido parcialmente o Revisor quanto à sua recomendação. Está 
ressalvado o resultado do julgamento.  
 
SÚMULA :      DERAM PROVIMENTO, COM RECOMENDAÇÃO DA EXPEDIÇÃO 
DO ALVARÁ INDEPENDENTE DO TRÂNSITO, VENCIDO PARCIALMENTE O 
REVISOR.  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0027.08.157422-3/001 

 
 
 


