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1. Introdução. Objetivo deste estudo     
 
     
    Se o constitucionalismo corresponde à invenção 
do Direito (por contraste com a Dominação), o reconhecimento 
dos princípios corresponde à sua reinvenção.  
 
    Os princípios estabelecem uma ponte entre o 
jusnaturalismo e o positivismo, permitindo a superação de ambos; 
na qualidade de ortodoxia dominante, aferrada ao vazio ético da 
norma, não espanta que o positivismo custe a admiti-los, na 
doutrina e na prática judiciária. 
 
     O primeiro passo nesse itinerário emancipador 
consiste em reconhecer que princípios não são normas. 1  
 
    Em segundo lugar, a tarefa que ora se apresenta à 
doutrina, a fim de tornar os princípios operantes na prática 
jurídica, é discriminá-los cientificamente – ao menos os mais 
importantes – como requisito da demonstração de sua existência. 
                                                 
*  Publicado na revista Inteesse Público nº 74 (julho-agosto de 2012) 
 
1 Sobre a diferença entre princípios e normas, v. Sérgio Sérvulo da Cunha, Princípios 
Constitucionais (São Paulo, Saraiva, 2006, principalmente páginas 5/11 e 49/58). 



Por discriminação de cada princípio entendo sua caracterização, 
que inclui proferir seu enunciado e demarcar o respectivo campo 
de eficácia. 2 
 
    Face a essa urgência, e sem abandonar o motivo  
deste estudo, que era discorrer sobre o princípio da dignidade da 
pessoa humana (doravante PD), aproveito para discriminá-lo.  
 
    A título de preliminares, devo sublinhar 
sucintamente quatro tópicos: 
 
    a) o Direito se faz para o homem, de modo que o 
PD não deflui do Direito: é o Direito que deflui da dignidade 
humana. Ao ser referido no texto de uma Constituição, esse 
princípio se torna apenas formalmente constitucional; mas sob o 
ponto de vista material ele é um princípio moral, que se acha, 
dentre outros, à base não só da Constituição, mas de toda a 
positividade; 3  
  
    b) escusado buscar um fundamento para o PD, 
assim como para qualquer outro princípio. Princípios são, em si 
mesmos, fundamentos (como disse Husserl, são afirmações que 
procedem imediatamente de evidências gerais), e quando 
conseguimos apontar o fundamento de um princípio, é porque, na 
verdade, ele não era um princípio. A etiologia dos princípios 
coincide com sua revelação histórica; a progressiva apropriação 
do PD exemplifica o processo de revelação dos princípios, e, 
simultaneamente, de objetivação dos respectivos valores; 4     
   
    c) embora estejamos longe de um consenso sobre 
esse tema, este estudo presume havermos já estabelecido o 
conceito de pessoa humana; muitos dos problemas, na inaplicação 
do PD, provêm de havermos discriminado grupos de indivíduos 
que considerávamos desprezíveis ou marginais; e a afirmação 
                                                 
2 Sobre eficácia dos princípios, id., pp. 199/206, 286/287.  
3 Sobre o conceito de princípio fundante, id., principalmente páginas 35 a 39, 98s. 
4 Sobre o processo de objetivação dos valores e revelação dos princípios, id., pp. 18/19.  
 



histórica desse princípio tem-se feito na luta contra tais 
discriminações; 5 
 
    d) dentre os vários significados do termo “digno” 
(e, por consequência, do termo “dignidade”), parece adequado 
assumi-lo, no contexto desse princípio, como sinônimo de 
“merecedor”; assim, perguntar sobre o tratamento jurídico de que 
a pessoa humana é digna, significará perguntar sobre o tratamento 
de que ela é merecedora.   
 
     Dada a natureza dos princípios e sua função 
nomogenética, sob o ponto de vista lógico seria possível deduzir 
as normas dos princípios a que se filiam. 6 Na prática jurídica, 
porém, é o inverso que costuma acontecer: em geral é a partir das 
normas que, por indução, chegamos à identificação dos 
princípios. 7   
 
    Sendo mais segura e didática, essa é a via que 
escolho: buscar o enunciado do PD partindo do seu campo de 
eficácia, tal como se esboça em várias expressões do Direito 
positivo, tais como: a) a assim chamada “inviolabilidade da 
pessoa humana” e os direitos fundamentais; b) os assim chamados 
“direitos à vida”; e c) o assim chamado “princípio humanitário” 

                                                 
5 Sobre a afirmação histórica da dignidade humana, e seu estágio atual, v. Luís Roberto 
Barroso: “Aqui, lá e em todo lugar. A dignidade humana no direito contemporâneo e no 
discurso transnacional”.  
6 Sobre as funções dos princípios, v. Sérgio Sérvulo da Cunha, Princípios 
constitucionais, pp. 191/196. 
7Daí observar Marcello Caetano: “os princípios, na sua grande maioria, não são 
postulados, não são conceitos intuídos ‘a priori’: são sínteses extraídas das normas, 
por abstração de aspectos do seu conteúdo ou da sua forma” (Princípios fundamentais 
do direito administrativo, Rio de Janeiro, Forense, 1977, p. 22). E, igualmente, Karl 
Larenz: “À ordem jurídica está imanente um complexo de princípios fundamentais 
ordenadores, de que o próprio legislador terá partido, consciente ou 
inconscientemente, nas suas valorações ....O princípio jurídico, no sentido que Esser 
lhe atribui, é ‘descoberto’ originariamente no caso concreto, e só depois se condensa 
numa ‘fórmula’ que sintetiza uma série de pontos de vista que, nos casos típicos, se 
revelam corretos” (Metodologia da ciência do direito, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, pp. 153 e 154).  
  
  



do Direito penal. Examinando esses direitos, devemos analisar em 
seguida as restrições a que legitimamente possa estar sujeito seu 
exercício.            
 
  
2. Campo de eficácia do princípio da dignidade 
 
 
2.1    Em texto publicado em 2004 (RLAEC 4/33), 
Diego Valadés relaciona Constituições que consagram o PD: 
Alemanha, Bélgica, Bolívia, Brasil (art. 1º, III), Colômbia, Chile, 
Costa Rica, Equador, Espanha, Finlândia, França (preâmbulo), 
Grécia, Guatemala, Honduras, Hungria, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai (preâmbulo), 
Peru, Polônia, Portugal, República Checa, Romênia, Suécia, 
Venezuela.  
 
    É verdade que nem todas essas Constituições 
referem o PD com o mesmo nome. A lei fundamental da 
Alemanha, por exemplo, o associa à “inviolabilidade da pessoa 
humana”. Embora a inviolabilidade se configure por negação, é 
extremamente útil para a caracterização do PD, na medida em que 
o apresenta sob uma feição bem concreta.  
 

   Diz o art. 1° da lei fundamental alemã: “(1) A 
dignidade da pessoa humana é inviolável. Todas as autoridades 
públicas têm o dever de a respeitar e proteger. (2) O Povo 
Alemão reconhece, por isso, os direitos invioláveis e inalienáveis 
da pessoa humana como fundamento de qualquer comunidade 
humana, da paz e da justiça no mundo. (3) Os direitos 
fundamentais a seguir enunciados vinculam, como direito 
diretamente aplicável, os poderes legislativo, executivo e 
judicial.” 
    Observa-se, em sumária abordagem desse texto, 
que ele considera o PD: a) como o primeiro fundamento de 
qualquer comunidade humana; b) como gerador dos direitos 



fundamentais, todos eles abrangidos, destarte, no seu âmbito de 
eficácia. 
     
    Essa lei fundamental vai adiante, ao dispor em 
seu art. 2°: “(1) Todos têm o direito ao livre desenvolvimento da 
sua personalidade, desde que não violem os direitos de outrem e 
não atentem contra a ordem constitucional ou a lei moral. (2) 
Todos têm o direito à vida e à integridade física. A liberdade da 
pessoa é inviolável. Estes direitos só podem ser restringidos com 
base numa lei”. 
 
    Observa-se, em breve abordagem desse texto, 
que ele a) faz coincidir a dignidade da pessoa humana com sua 
liberdade, na qual se inclui o direito ao desenvolvimento da 
personalidade; 8 b) deduz, da dignidade da pessoa humana, os 
direitos à vida, à integridade física, e todos os demais inclusos na 
sua liberdade; c) esses direitos podem ser restringidos, com base 
numa lei, se a pessoa i) violar os direitos de outrem, ou ii) atentar 
contra a ordem constitucional ou a lei moral. 
 
    Ao menos parcialmente (isto é, até chegarmos ao 
item “ii” acima) esses textos marcam a filiação da Constituição 
germânica ao princípio liberal característico das Constituições 
modernas; pondo limites à ação do governo, ele se funde com os 
princípios democrático9 e republicano, mais os princípios da 
justiça, da legalidade e da isonomia, para amalgamar os alicerces 
do Estado social, em que o primado não é do indivíduo, mas da 
pessoa humana.  
 
                                                 
8 Não é preciso definir a liberdade, nem buscar seus fundamentos metafísicos, para que 
a tenhamos como postulado da organização social. Ela é o feixe de poderes – da pessoa 
e da coletividade – que está à base de toda organização humana. Sobre o princípio 
liberal, v. Sérgio Sérvulo da Cunha, id., pp. 115-125; Fundamentos de Direito 
Constitucional (São Paulo, Saraiva, 2008, 2º vol., pp. 182-192). 
9 O princípio democrático pode ser assim enunciado: “legitimadas para tomar as 
decisões fundamentais são as pessoas a quem elas afetam” (v. Sérgio Sérvulo da Cunha, 
Princípios constitucionais, pp. 101/110).    
 



    O princípio liberal talvez possa ser assim 
enunciado: “todos os homens são livres; suas ações só podem 
sofrer restrição, com base na lei, se forem prejudiciais a outrem”. 
Enquanto a dignidade da pessoa humana estabelece limites à 
atividade do governo, o princípio liberal estabelece o critério 
desses limites (melhor dizendo, o critério das restrições ao 
exercício dos direitos da dignidade).  
     
    A sociedade não pode impor, à pessoa humana, 
os seus próprios fins; é esta quem os escolhe, assim como os 
meios aptos a alcançá-los, desde que não cause dano a outrem. As 
instituições podem ser tais que favoreçam o florescimento das 
virtudes, mas não há como forçar as pessoas a serem virtuosas. 
Elas só o são ou deixam de ser por vontade própria; sendo cada 
homem senhor dos seus fins, a sociedade ideal é aquela que lhe 
garanta sua persecução. Daí a questão básica do Direito: o que é 
possível exigir dos indivíduos sem ofensa à sua singularidade 
(isto é, à capacidade de escolha e persecução dos seus fins)?  
 
    Um dos sinais distintivos do Direito moderno, 
face ao vigente em outras épocas, está no reconhecimento de um 
limite intransponível à soberania estatal. O Estado pode condenar 
quem se recusa a prestar informação, manifestar vontade ou 
praticar um ato; mas não pode executar especificamente essa 
condenação, extorquindo do divergente a informação, a 
manifestação de vontade, ou o ato. É com este fundamento que se 
condena a tortura: a liberdade humana é uma instância tão alta 
quanto o Estado, ou mais alta que o Estado. 
     
    Ao contrário do que pretendem os totalitarismos, 
há em cada pessoa uma esfera de autonomia impenetrável pelo 
poder estatal. Pessoas, consideradas como tais, não sofrem 
julgamento, e tampouco são condenadas ou absolvidas: toda 
condenação é a imposição de uma pena a alguém de cujo 
comportamento se pode no máximo dizer que transgrediu uma lei. 



Governo algum detém mandato sobre a vida das pessoas, escapa-
lhe o poder de proferir juízo sobre sua honra e destino. 
     
    Para aceitar essa afirmação não é preciso ter em 
mente as deficiências dos julgamentos, bastando refletir sobre sua 
natureza e finalidade. O fato de se considerar alguém como 
“inocente” não representa um louvor, ou que seja incapaz de 
delinquir, mas apenas que não cometeu o ilícito de que cuidou o 
processo (ou que, mesmo havendo-o cometido, tem em seu favor 
alguma excludente de responsabilidade). Nenhuma instância 
jurídica profere juízos morais. 
 
    Não é somente nos direitos fundamentais que se 
revela a dignidade da pessoa humana: sua inviolabilidade permeia 
todo o Direito e todos os capítulos do Direito constitucional, 
desde a distribuição das competências de governo até a 
discriminação dos direitos sociais: o Direito econômico, o Direito 
previdenciário, o Direito constitucional de família; mas, 
particularmente, os pontos sensíveis onde se concentra a 
influência e o poder de coerção estatal: o ensino público, as 
comunicações, a cultura, o poder de polícia, o poder 
sancionatório.     
 
    Nem todos os direitos fundamentais, porém, 
emanam exclusivamente da dignidade da pessoa humana. Creio, 
por exemplo, que: a) os direitos políticos – muitos dos quais, 
como direitos à organização do Estado, são igualmente anteriores 
à positividade – filiam-se imediatamente aos princípios 
republicano e democrático; b) vários dos direitos fundamentais – 
como, por exemplo, o direito ao devido processo legal – decorrem 
imediatamente do princípio procedimentante. 10  
 
     

                                                 
10 Segundo o princípio procedimentante, mesmo que sua decisão venha a ser 
discricionária, os atos da autoridade devem ser procedimentais. No que diz respeito às 
decisões judiciais, uma importante exigência é de que sejam fundamentadas; com isso, 
diminui-se ou se afasta a probabilidade de haver decisão judicial arbitrária 



2.2    Há uma tendência a identificar, no âmbito de 
eficácia do PD, aquilo que se poderia designar como direitos à 
vida.  

 
   Dado que o Direito existe para o homem, num 

primeiro sentido poderíamos considerar como direitos à vida, 
remotos ou próximos, todos os compreendidos no ordenamento 
jurídico. Com isso se demarca o que podemos designar como 
campo de eficácia mediata do PD, em que operam 
simultaneamente – por superposição ou tangência – outros 
princípios, como, por exemplo, os princípios políticos e o 
princípio procedimentante acima referidos. A par desse campo, 
contudo, podemos visualizar um outro, menor, de eficácia 
imediata.  

 
   O critério para essa redução é oferecido pelos 

vários ordenamentos jurídicos, que – não obstante de modo 
variado – tradicionalmente reputam, como direitos à vida, os 
direitos à reprodução, os direitos de nascer e de persistir na 
existência (direito de não ser morto e de manter a integridade 
física, moral e psicológica), o direito de ir e vir e os assim 
chamados direitos de personalidade. 11 A tais direitos se 
acrescentaram mais recentemente os direitos à diferença, em que 
se inclui o direito de não ser discriminado por motivo de raça, 
religião, crença, preferências sexuais, convicção filosófica e 
política. Por fim, discute-se sobre a inscrição, aí, de alguns novos 
direitos, como o direito a uma morte digna e os pertinentes a 
condições de vida das gerações futuras. 
 

                                                 
11 Quanto ao direito à vida e aos direitos de personalidade, é indispensável ler Pontes de 
Miranda, em seu Tratado de Direito Privado (Rio de Janeiro, Borsoi, 1971, t. 7, pp. 11 e 
seguintes). Sobre o direito à vida no Direito alemão, v. Richten/Schuppert, Casebook 
Verfassungsrecht (München, C.H.Beck, 3. Auflage, 1996, pp. 72s.); Jarass/Pieroth, 
Grundgesetsz für die Bundesrepublik Deutschland (München, C.H.Beck, 5. Auflage, 
2000, pp. 78ss.); Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland (Heildelberg, Müller, 20. Auflage, 1995, pp. 162ss.), que os estuda entre os 
“direitos de liberdade”; na edição brasileira: Elementos de Direito Constitucional da 
República Federal da Alemanha (Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris, tradução de Luis 
Afonso Heck, 1998, pp. 290/390). 



 
2.3    Como a autoridade, na sociedade patriarcal, não 
reclamava o reconhecimento dos súditos, concebia-se a função 
sancionatória como decorrente dos poderes de corrigir e castigar, 
de que aquela normalmente dispunha. Manteve-se esse 
entendimento durante o absolutismo monárquico, quando se 
concebia o ilícito, principalmente o ilícito penal, como ofensa 
contra a majestade do poder; daí o sadismo das penas, durante 
esse período. Puniam-se por isso os transgressores com penas 
cruéis, infamantes e transpessoais, e, para além da morte, a 
memória e o corpo do condenado (com seu esquartejamento, 
negação de sepultura e exposição). 
    
    A literatura penal moderna costuma referir o que 
designa como “princípio humanitário”, a cujo respeito, por 
exemplo, se diz:“o princípio humanitário do Direito Penal é o 
maior entrave para a adoção da pena capital e da prisão 
perpétua. Esse princípio sustenta que o poder punitivo estatal não 
pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana 
ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos condenados”. 
Dele decorrem, por isso, “a proscrição de penas cruéis e 
infamantes, a proibição de tortura e maus tratos nos 
interrogatórios policiais, e a obrigação imposta ao Estado de 
dotar sua infraestrutura carcerária de meios e recursos que 
impeçam a degradação e a dessocialização dos condenados.” 12   
     
    Como se vê, o assim chamado princípio 
humanitário demarca, no Direito penal, o âmbito de eficácia 
imediata do PD. 
 
 
 

                                                 
12 Cezar R. Bittencourt e Luiz Régis Prado, Princípios fundamentais do Direito Penal 
(RBCC 15/81).  
 
 



3. Restrições legítimas ao exercício dos direitos fundamentais  
 
    Se o poder governamental fosse ilimitado, os 
direitos fundamentais não estariam suficientemente garantidos; 
por isso interessa saber até onde o governo pode ir na restrição ao 
seu exercício; e, havendo-se fixado esses marcos, saber se eles 
são invariáveis; e se podem ser deslocados tendo em vista os 
princípios da necessidade e da segurança, bem como em caso de 
dificuldades excepcionais como a guerra, o cataclismo, a 
epidemia, a paralisia econômica.  13 
     
    A segurança é valor básico da organização social, 
pois sem os bens necessários à subsistência os homens não têm 
como firmar sua liberdade, mas seria errôneo situá-la antes ou 
independentemente desta. 14 Por melhores, variados e numerosos 
que sejam os bens postos à disposição dos indivíduos em 
determinada sociedade, sua existência não representa fundamento 
suficiente para a organização social.  
 
    A dignidade humana consiste em termos a 
segurança como condição do exercício das liberdades. São 
equivocadas as teorias polares, assentadas ou nos direitos do 
indivíduo ou nos direitos da coletividade. O individual e o social 
são expressões da pessoa humana, sobre cujos valores se edificam 
a moral e o Direito. No contexto dos processos institucionais, os 
direitos fundamentais se revelam não só como direitos 
fundamentais do indivíduo, mas também como direitos 
fundamentais da socialidade. 
 
    Existe uma regra consensual (que passo a 
designar como regra áurea) segundo a qual não está sujeito a 

                                                 
13 Veja-se Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Democracia, liberdade, igualdade, 
(Rio de Janeiro, José Olympio, 1945, pp. 336s). 
14 Sobre o princípio da segurança v. Sérgio Sérvulo da Cunha, Princípios 
constitucionais, pp. 130/133. 



regulação, por parte do governo, o ato ou atividade do indivíduo 
que diga respeito a si mesmo (p. ex. o suicídio). Observada essa 
regra, o Direito não costuma alcançar os atos cuja nocividade 
opera apenas contra o próprio agente. 15  
     
    Enunciar a regra áurea significa reconhecer, na 
pessoa humana, o direito à singularidade. 16 Na perspectiva da 
singularidade devem ser postas as intervenções, pelo governo, 
com relação a atos cuja nocividade real alcança apenas o próprio 
agente (v.g., a negativa de submeter-se a uma vacina, ou de usar 
capacete quando dirigindo motocicleta). Nessas hipóteses, é ônus 
da autoridade justificar o estabelecimento da temporária restrição 
ao exercício do direito individual, pela demonstração: a) da 
quantidade de risco social implicada na prática imprudente; não 
são um, dois, ou dez casos de acidente que justificam o 
estabelecimento da restrição, mas um número que represente um 
problema social (de que pode ser índice, por exemplo, o reflexo 
na capacidade de atendimento da rede pública); b) das outras 
medidas preventivas que tenha adotado no sentido de evitar o 
risco social sem necessidade de estabelecer a restrição. Por 
alcançarem o exercício do direito, e não sua substância, as leis 
restritivas são necessariamente temporárias.  
    
    Uma tentativa de aperfeiçoamento da regra áurea 
encontra-se no art. 5° da Declaração dos direitos do homem e do 
                                                 
15 Devemos excetuar os atos praticados por incapazes. Quanto aos de pessoas capazes, 
existem atos unilaterais, geralmente de significado religioso ou político (como p. ex. 
greves de fome, a privação voluntária de medicamentos, jejum, flagelação ou mesmo a 
auto-mutilação) com relação aos quais vige a regra áurea; são também admitidos pelo 
Direito atos bilaterais de disposição do próprio corpo, como a doação de órgãos para 
transplante.  
16 Em sentido contrário, nas concepções calvinista, integralista e fascista, o Estado 
absorve todas as funções sociais, e estabelece um domínio absoluto sobre o indivíduo. 
Lê-se por exemplo na Carta del lavoro: “O Estado, alto administrador dos negócios 
humanos, autor responsável, diante de Deus e de sua consciência, de todos os seres 
menores, tem plenamente o direito de constranger estes últimos à sua própria salvação. 
O valor supremo não é o homem, mas a nação e o Estado, aos quais o homem deve o 
sacrifício do corpo e da alma” (cf. Francisco Campos, O Estado nacional, Brasília, 
Senado Federal). 



cidadão (26 de agosto de 1789): “A lei não proíbe senão as ações 
prejudiciais à sociedade”. Atendida essa formulação, e 
considerado o dano em sua materialidade, o Direito não reprimiria 
o ultraje público ao pudor, que o código penal brasileiro, por 
exemplo, tipifica como crime em seu art. 233 (“Praticar ato 
obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público”).  
     
    Uma extensão da regra áurea, a fim de que 
alcance essa hipótese, é a que se vê na Constituição da Costa 
Rica: “As ações privadas que não causem dano à moral ou à 
ordem pública, ou que não prejudiquem a terceiro, estão fora da 
ação da lei” (art. 28, fim); o mesmo se encontra no art. 19 da 
Constituição argentina de 1853: “As ações privadas dos homens 
que de modo algum ofendam à ordem e à moral pública, nem 
prejudiquem a um terceiro, estão reservadas somente a Deus, e 
isentas da autoridade dos magistrados....”.  
     
    Face ao enunciado dos direitos fundamentais, 
com os quais conflitam, são discutíveis tais extensões. Percebe-se 
até que ponto são vagos os conceitos de “moral” e de “ordem 
pública”, assim como outros análogos, correspondentes a 
princípios da organização social ou estatal, pelos quais acabam se 
insinuando exceções ao princípio liberal (lembremo-nos de que a 
lei fundamental alemã excepciona as ofensas à “ordem 
constitucional” e à “lei moral”). Nesses casos, em que inexiste a 
materialidade de um dano atual, o que se reprime é o escândalo 
decorrente da agressão àqueles princípios (no que, por excesso, se 
acaba incluindo a divergência, a dissidência, ou a oposição). 
     
    Mesmo quando admissíveis em razão do 
princípio da segurança, as ressalvas ao princípio liberal apenas se 
recomendam em caso de necessidade. 17   

                                                 
17 Sobre o princípio da necessidade (que em Direito penal tem-se desdobrado como 
“princípio da intervenção mínima”), v. Sérgio Sérvulo da Cunha, Princípios 
constitucionais, p. 194. 



     
    A jurisprudência constitucional espanhola tem 
sublinhado o dever de se justificar a restrição ao exercício de um 
direito fundamental, o caráter estrito de sua interpretação, e a 
exigência de uma razoável relação de proporcionalidade entre os 
meios empregados e a finalidade perseguida. 18  Por sua vez a 
Constituição alemã, em seu art. 19, diz que o direito fundamental 
não poderá ser afetado em sua essência, devendo a lei restritiva, a 
par de ser genérica, referi-lo expressamente; na interpretação 
dessa norma a doutrina tem assentado que a restrição é 
inadmissível se os prejuízos não guardam relação com as 
vantagens obtidas. 19 
 
4. Uma aplicação do princípio da dignidade: a regra da 
insubordinabilidade. 
 
   A objeção de consciência, a vedação da 
autoacusação, a inexigibilidade de cumprimento do dever de 
verdade por parte do acusado, o princípio da legalidade penal, a 
proibição de penas perpétuas, a proporcionalidade entre o delito e 
a pena, mostram que o dever de submissão à lei não é absoluto; e 
que se criou, para seu destinatário, uma alternativa consistente 
em, descumprindo-a, submeter-se à respectiva sanção.   
                                                 
18 v.. Francisco F. Segado, La teoría jurídica de los derechos fundamentales en la 
Constitución española de 1978 y en su interpretación por el Tribunal Constitucional 
(RIL 121/69).  
19 v. Richter/Schuppert, Die Garantie des Wesensgehalts durch Art. 19 Abs. 2 GG, in 
Casebook Verfassungsrecht, München, C. H. Beck, 1996, S. 23s., e E. Stein, Lehrbuch 
des Staatsrechts, em sua edição espanhola: Derechos políticos, Aguilar, 1973, p. 248). 
Segundo Suzana de Toledo Barros, “o Tribunal Constitucional alemão assimilou em 
larga medida a preocupação com os direitos fundamentais estampados na Lei 
Fundamental, reconhecendo a necessidade prática de controlar as restrições legais a 
esses direitos no que se refere aos três aspectos: necessidade (Erforderlichkeit), 
adequação (Geegnetheit) e proporcionalidade (Verhältnismässigkeit) da medida 
restritiva” (O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das 
leis restritivas dos direitos fundamentais, Brasília, Brasília Jurídica, 1996, p. 44). Para 
Hartmut Maurer (Allgemeines Verwaltungsrecht, München, C.H. Beck, 2000, p. 237), a 
medida é adequada se conduz ao resultado pretendido, necessária quando inexiste outro 
meio adequado, proporcional quando, sendo adequada e necessária, não tem nenhuma 
outra relação com o pretendido.  



 
    Essas disposições sinalizam o reconhecimento de 
um corolário da dignidade humana – que designo como regra da 
insubordinabilidade – admitindo aquela alternativa, como 
primeiro se verificou na doutrina do Direito penal, e se intuiu 
tanto na sociologia jurídica quanto na filosofia do Direito. 20  
 
    Essa regra deflui tanto do PD quanto do princípio 
da proporcionalidade. A proporcionalidade é uma das 
características distintivas entre a regra de moralidade e a norma 
jurídica, visto que, ao contrário do que acontece no Direito, na 
primeira inexiste proporção entre a infração e a sanção. 
 
    Assim, não pode ser considerada como jurídica a 
injunção cujo objetivo seja criar, para o destinatário, um obstáculo 
intransponível. Deixa de ser jurídica a norma cuja sanção 
represente, para seu destinatário, uma constrição absoluta ou 
extremamente desproporcionada; ela não pertence ao Direito, mas 
às formas menos desenvolvidas da moralidade, 21 da política ou 
da dominação. 22 

                                                 
20 Na doutrina do Direito penal v. Nilo Batista (Introdução crítica ao Direito penal 
brasileiro, Rio de Janeiro, Revan, 4a. ed., 1999, p. 108); na sociologia jurídica  v. Jean 
Carbonnier, Sociologie juridique, cit. cf. tradução de Diogo Leite Campos: Sociologia 
jurídica, Coimbra, Almedina, 1979, pp. 198-199); na filosofia do Direito v. Eduardo 
Garcia Maynez: Filosofia del Derecho, México, Porrúa, 1989, pp. 43-44; Ética, México, 
Porrúa, 1989, p. 21), Jürgen Habermas (Die Einbeziehung des Anderen – Studien zur 
politischen Theorie, na edição brasileira A inclusão do outro – estudos de teoria política, 
São Paulo, Loyola, 2002, p. 287) e Joseph Raz (Autoridad y consentimiento, in El 
lenguaje del Derecho, Eugenio Bulygin et alii, Buenos Aires, Abeledo Perrot, s/d, pp. 
391-424) A regra da insubordinabilidade não significa que no conceito de imperativo – 
à diferença do que acontece com a lei física – inclui-se um elemento de indeterminação 
(v. Kant, Fundamentação à Metafísica dos Costumes, São Paulo, Companhia Editora 
Nacional, 1964, p. 29); também não significa que a infração dá ao imperativo a 
oportunidade de o ser, de tal modo que a experiência das normas consistisse em pôr à 
prova sua função reguladora (v. Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, cit. 
cf. edição brasileira: O normal e o patológico, Rio de Janeiro, Forense-Universitária, 
1978, p. 214). 
21 Falo em moralidade, aqui, como abrangente dos costumes sociais, tal como a situei 
em “Ética” (São Paulo, Saraiva, 2012).  
22 Infelizmente é o que vem acontecendo no Brasil, com grande frequência, na 
cominação de penas desproporcionadas para o de cumprimento de obrigações de fazer, 



   
    Escrevi em outro lugar: “....somente a proporção 
entre a sanção e o ilícito resguarda a alternatividade. Deixa de 
ser jurídica (pode ser objetivamente econômica, política, moral 
ou religiosa, ainda que imposta pelo Estado) a sanção que 
representa coação invencível, para o homem comum ou para o 
indivíduo em causa. Não me refiro somente a penas excludentes 
como o banimento, a morte, a pena perpétua, mas também a 
sanções legais ou pretorianas consideradas rotineiras que ainda 
hoje se veem, entre outras as substitutivas (v.g. algumas formas 
do ‘contempt of court’) de sanções aplicadas, no passado, a 
crimes de lesa-majestade. O Estado não pode acuar o cidadão, 
reduzir a uma equação mecânica o seu poder de agir, tal como 
fizesse, um caçador amoral, à sua aterrorizada presa.  Está a 
detê-lo a dignidade da pessoa humana, fundamento e finalidade 
do seu poder, na qual repousam, em última instância, todos os 
valores sociais. Vem daí a recusa à autoincriminação. 
Proporcionalidade não chega sequer a ser sinônimo de talião, 
não consiste na troca do bem jurídico ofendido por uma sanção 
que busca reproduzi-lo quantitativa e qualitativamente. A 
alternativa corresponde àquilo que em política se chama de 
‘saída honrosa’ e que, na guerra, corresponde à solução política. 
Ao contrário do que aparenta, ela não representa fraqueza ou 
concessão do vencedor ao vencido, mas exigência orgânica do 
sistema social.” 23 
 
 
5. O enunciado do princípio da dignidade 
 
         
    São descritivos os enunciados correspondentes 
aos princípios dos entes, enquanto são prescritivos – isto é, 

                                                                                                                                               
assim como no caso de injunções obstativas do direito de greve, aplicadas pelo 
judiciário contra sindicatos de trabalhadores. 
23 Sérgio Sérvulo da Cunha, Limites ao poder do Estado, in Direito Constitucional - 
estudos em homenagem a Paulo Bonavides. Eros Roberto Grau e Willis Santiago 
Guerra Filho (org.), S. Paulo, Malheiros, 2001, p. 167. 
 



dirigidos ao comportamento das pessoas – os enunciados dos 
princípios das ações, ainda que proferidos sob forma descritiva. 
 
    A afirmação histórica do PD tem-se feito, em 
grande parte, na luta contra a discriminação de grupos ou 
segmentos sociais. Essa discriminação, mesmo quando não 
presumisse a superioridade de uns sobre outros (como acontece na 
discriminação racial), se manifesta ao negarmos, aos 
discriminados, o acesso a bens da vida assegurados aos não 
discriminados.  
 
    Parece claro, portanto, que no enunciado do PD o 
sujeito é “todo ser humano”.  
 
    Se equiparamos “ser digno” a “ser merecedor” de 
algo, sabemos que virá em seguida, nesse enunciado, o verbo 
“merece”. Assim, falta-lhe apenas o complemento.        
 
    Todo ser humano, em razão da dignidade que lhe 
é própria, possui um núcleo inalienável de direitos que em 
nenhuma hipótese pode ser arranhado. Sobre esse núcleo 
inalienável de direitos não prevalece qualquer atributo pelo qual 
um indivíduo se distinga de outro, seja em razão de idade, de 
sexo, de nacionalidade, de raça, de instrução, de saúde, de força 
física, de riqueza. Esse núcleo de direitos, portanto, corresponde 
ao tratamento de que todo ser humano é merecedor.   
 
    Somos tentados, por isso, a propor esse 
enunciado para o PD: todo ser humano merece o respeito a um 
núcleo inalienável de direitos, sobre o qual não prevalece 
qualquer atributo discriminatório (enunciado “A”). 
 
    A um melhor exame, contudo, percebe-se que 
esse enunciado pode ser aceito para o princípio da igualdade, mas 
não para o PD. A confusão entre esses dois princípios decorre de 
que: a) sua revelação histórica tem corrido paralelamente; b) os 
respectivos campos de eficácia podem coincidir parcialmente 



(toda ofensa ao princípio da igualdade implica ofensa ao PD, mas 
nem toda ofensa ao PD implica ofensa ao princípio da igualdade). 
 
    Com efeito, é possível imaginar uma sociedade, 
ou um grupo, onde todos sejam iguais, mas não livres; ou em que 
todos sejam iguais, mas não recebam um tratamento justo.  
 
    Segundo Kant, é digno o que está acima de 
qualquer preço, e, por conseguinte, não admite equivalente. 24  
Ora, a proposição “A” não agasalha suficientemente o valor da 
pessoa humana, tal como desafiado em alguns dilemas morais 
quantitativos; assim, por exemplo, no famoso dilema do náufrago: 
ocorrendo um naufrágio, vários tripulantes salvam-se num bote, 
que fica lotado; outros, dentro d’água, querem subir, pondo em 
risco a pequena embarcação; o comandante ordena: “não parem”. 
E quando um grumete agarra-se à traseira do bote, fazendo-o 
inclinar-se perigosamente, manda ao marinheiro mais próximo: 
“afaste-o, mantenha-o dentro d’água”. 25  
     
    Durante a 2ª. guerra mundial, ao ser morto pela 
resistência um soldado ocupante, houve casos em que se 
mandasse matar muitos nacionais; também houve casos em que a 
delação de um único resistente evitava o fuzilamento de muitos 
reféns. Essa contabilidade macabra ilustra o mesmo dilema: é 
lícito sacrificar um, para que não pereçam alguns ou muitos?   
 
    Vem a propósito esta passagem do evangelho 
“Que vos parece? Se alguém tiver cem ovelhas e uma delas se 
desgarrar, porventura não deixa as outras noventa e nove nos 
montes e vai em busca daquela que se desgarrou? E se a 
encontra, digo-vos em verdade que se alegra mais por esta, do 
que pelas noventa e nove que não se desgarraram” (Mt 18, 12-
13).    
        
                                                 
24 Immanuel Kant, Fundamentação da metafísica dos costumes (São Paulo, Companhia 
Editora Nacional, 1964, p. 98). 
25 v. Martin Cohen, 101 Ethical Dilemmas, cit. cf. a edição espanhola: 101 Dilemas 
éticos (Madrid, Alianza, 2005).  



    Essa passagem se inicia quando Jesus Cristo, 
pondo ao centro uma criança, exorta os discípulos: “Não 
desprezeis nenhum desses pequeninos”. E termina quando, à 
guisa de conclusão, lhes diz: “Assim, não é a vontade de vosso 
Pai, que está nos céus, que pereça um só destes meninos”. A 
parábola da ovelha perdida, nota-se agora, não é algo que o 
evangelista tenha posto, acidentalmente, junto à exortação de 
respeito às crianças; a estas assim como às mulheres, na sociedade 
antiga, não se reconhecia o devido valor. Somente juntando as 
duas partes – aparentemente desconexas – do discurso, revela-se o 
seu sentido. Cristo realça a condição da criança, superior à de uma 
ovelha, para exaltar a dignidade da pessoa humana. 
 
    Tendo assim analisado a insuficiência da 
proposição “A”, parece que podemos agora formular o enunciado 
cabente ao PD. Ele deve ser tão amplo que abranja todo o campo 
de eficácia do princípio, não só o campo de sua eficácia imediata, 
mas também o campo de sua eficácia mediata. 
 
    Se o Direito, segundo a célebre definição 
romana, consiste em dar a cada um o que é seu, qual o tratamento 
que merece a pessoa humana? A resposta não pode ser outra 
senão a de que toda pessoa humana merece um tratamento justo. 
26     
    Esse enunciado faz depender, o PD, do conceito 
de justiça. Considerando a justiça a medida do bem, tenho assim 
proposto o respectivo princípio: “princípio segundo o qual, 
regente o bem de todos, as atribuições de direitos devem ser feitas 
objetivando o maior bem individual possível”; 27 e o tenho feito 
seguir desta observação: “na justiça política o bem primário é a 
pessoa humana, e o ato elementar de justiça consiste em preservar 
seus superiores atributos, respeitá-la em sua inviolabilidade, 
segundo os princípios da racionalidade e da proporcionalidade. 

                                                 
26 v. Sérgio Sérvulo da Cunha, “Temos direito a um tratamento justo?”, in Uma deusa 
chamada justiça (São Paulo, Martins Fontes, 2009, pp. 25/41). 
27 A locução “regente o bem de todos” me pareceu a mais adequada para indicá-lo como  
o elemento que equilibra e harmoniza os diversos bens individuais.  



Há assim ligação estreita entre o princípio da justiça e o princípio 
da dignidade da pessoa humana.” 28     
  
    A parábola da ovelha perdida vem contada, 
também, no evangelho de São Lucas: “4qual de vós, tendo cem 
ovelhas, se perde uma delas, não deixa as noventa e nove no 
deserto, e vai procurar a que tinha perdido, até encontrá-la? 5E, 
achando-a, não a põe, alegre, sobre os ombros, 6e indo para casa 
chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos 
comigo, porque encontrei a minha ovelha que tinha perdido?”  
(Lc 15, 4-6).      
 
    Na versão desse evangelista, o contexto não é a 
condição das crianças, mas a conhecida parábola do filho pródigo. 
Cito-lhe apenas a parte final: o filho mais velho, que sempre fôra 
fiel ao pai, vendo as honras que este tributava ao filho estroina, 
indignou-se: “29há tantos anos te sirvo, nunca transgredi uma 
ordem tua, e nunca me deste um cabrito para me banquetear com 
meus amigos; 30mas logo que veio teu filho, que devorou seus 
bens com meretrizes, lhe mandaste matar um novilho gordo”. 31O 
pai disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu; 32 

era justo alegrar-se e festejar, porque este teu irmão estava 
morto e reviveu; tinha-se perdido e foi encontrado”. 
 
    Sublinhei “era justo” para assinalar uma 
característica da justiça evangélica, 29 consubstanciada aqui no 
amor paterno: se o justo consiste em dar a cada um aquilo que é 
seu, qual a medida adequada para o que está acima de qualquer 
preço?  
 
  
  

                                                

 
    

 
28 Sérgio Sérvulo da Cunha, Fundamentos de Direito Constitucional (São Paulo, 
Saraiva, 2008, vol. 2, pp. 175/182). 
29 Sobre a justiça evangélica, v. Sérgio Sérvulo da Cunha, Uma deusa chamada justiça 
(São Paulo, Martins Fontes, 2009, pp. 207/218). 


