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RESUMO 
A incorporação do direito internacional dos direitos do homem é da ordem do dia, uma vez 
que as questões atinentes à dignidade da pessoa humana têm interesse universal, razão pela 
qual procura-se fazer uma análise destes aspectos à luz do direito interno luso-brasileiro. 
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ABSTRACT 
The incorporation of international law of human rights is on the agenda, since the issues 
relating to human dignity are universal interest, which is why we seek to make an analysis of 
these aspects in the light of the Luso-Brazilian law. 
 

Keywords: human rights, dignity, incorporation of international law; comparative law 

 

INTRODUÇÃO 
 

 O Brasil, como Estado Social e Democrático de Direito, acolheu na Constituição 

Federal as diretrizes traçadas pela Carta Internacional dos Direitos Humanos, o mesmo 

ocorrendo em Portugal. Notadamente, a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e os Pactos Internacionais de Direitos Humanos, como é o caso do Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos.  

 Em todos estes instrumentos prevalece um princípio universal que é o da garantia à 

dignidade da pessoa humana. A expressão, embora redundante é a empregada pela doutrina 

especializada e utilizada pela doutrina luso-brasileira, tendo em vista ser o princípio da 

dignidade da pessoa humana o valor que permeia o ordenamento jurídico no mundo ocidental. 

1 Bolsista da CAPES – Proc. nº 3109/12-7 (Pós-Doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa).  
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 Entretanto, a incorporação destas regras de direito internacional pelo direito de cada 

país apresenta singularidades que merecem ser analisadas, pois abarcam situações que vão 

desde a obrigatoriedade e prevalência destas normas, mesmo que não previstas em Lei 

interna, até a possibilidade de existência, num caso concreto, de conflito ou tensão interna 

com outras normas de mesma grandeza.  

 Há pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal do Brasil enfrentou o problema 

envolvendo a admissibilidade de um Pacto sobre Direitos do Homem que não havia sido 

incorporado no ordenamento brasileiro, mas cuja aplicação imediata benificiaria àquelas 

pessoas condenadas à prisão civil por serem considerados depositários infiéis. 

A análise do presente caso na Corte Superior promoveu, dentre outras consequências, 

a revogação de uma súmula e inclusão no parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição Federal, 

através da Emenda Constitucional nº 45. 

 Como pode-se observar, para além dos instrumentos internacionais decorrentes da 

Carta Internacional dos Direitos Humanos, os países são signatários de outros Acordos 

Internacionais sobre direitos humanos, tendo incorporado legislativamente alguns, mas não o 

fazendo em relação a outros. Esta situação poderia gerar insegurança jurídica e até injustiças 

na análise de casos onde envolvessem a aplicação de Acordo Internacional sobre Direitos 

Humanos ainda não sujeitos ao processo legislativo no plano interno. 

 Assim é que, o presente trabalho busca fazer uma análise da incorporação do direito 

internacional do direito do homem no direito interno português e brasileiro, a partir da noção 

da dignidade da pessoa humana para, então, verificar sumariamente a Carta Internacional dos 

Direitos Humanos e seus instrumentos, a fim de verificar se estas regras são obrigatórias e de 

aplicação imediata para os países que são signatários destes. Por fim, analisar-se-ão as formas 

adotadas pelos legisladores luso-brasileiros acerca das regras de incorporação dos Tratados de 

Direitos Humanos no direito pátrio. 

 

1 – Dignidade da pessoa humana como valor e princípio 
 

Hodiernamente muito se tem falado sobre a dignidade da pessoa humana. Pode-se 

pensar que a expressão “pessoa humana” é redundante, porém ela busca ratificar uma 
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conquista da sociedade pós-guerra que viu a dignidade como um valor e princípio universal 

decorrente de um atributo inerente a toda pessoa física (natural)2.  

As pessoas jurídicas (fictícia) e os outros seres humanos (animais e vegetais) embora 

mereçam uma proteção universal não estão inseridas dentro da noção de dignidade da pessoa 

humana, pois a racionalidade constitui um atributo exclusivo, inalienável e inato ao homem 

como refere Immanuel Kant3. 

Para o referido autor, os seres que não são dotados da razão e que dependem da 

natureza para existir, são coisas que apresentam um relativo valor, tendo em vista que as elas 

têm um valor de meio e não de fim. O mesmo não se pode dizer das pessoas humanas que têm 

um valor em si mesmas, isto é, o homem não pode ser utilizado como um meio, como uma 

coisa4.  

O respeito à dignidade do homem está diretamente relacionado com a noção de 

humanidade, razão pela qual Imannuel Kant afirma que se deve agir “de tal maneira que uses 

a humanidade, tanto na tua pessoa como na de outra qualquer, sempre e simultaneamente 

como fim e nunca simplesmente como meio”5. 

Por este motivo o autor citado6 deixa claro que existe uma diferença entre dignidade 

e preço, porque existem coisas que podem ser substituídas e outras não. Quando se fala em 

preço, está a se falar de algo que pode ter um substituto similar, já quando se fala em 

dignidade esta a se falar de um valor inerente à pessoa humana e, que, portanto não pode ser 

objeto de substituição, porque cada pessoa tem o seu valor próprio. 

Este valor inerente à pessoa humana advém não só do simples fato de sua existência, 

mas também da possibilidade de gerir os atos de sua vida, situação que lhe confere dignidade. 

Neste sentir, a dignidade é um valor presente em todos as pessoas humanas e por isto pode-se 

afirmar que o tratamento igualitário do homem independente de suas características pessoais, 

mas sim de sua natureza racional que lhe dá capacidade de tomar as decisões relacionadas 

com a sua própria vida. 

2 A análise do tema proposto já foi objeto de estudo anterior, porém focado na propriedade intelectual, razão pela 
qual faz-se esta observação. AVANCINI, Helenara Braga. Direitos humanos fundamentais na sociedade da 
informação. In: Perspectivas atuais do direito da propriedade intelectual. AVANCINI, Helenara Braga ET 
BARCELLOS, Milton Lucídio Leão (org.). Porto Alegre: PUCRS, 2009. 

3 IMMANUEL, Kant. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa:Edições 70, 1997, p. 68. 
4 Idem, p. 69 a 77. 
5 Idem, ibidem. 
6 Idem, Ibidem. 
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É evidente que sob o ponto de vista legal encontram-se diversas noções de dignidade 

da pessoa humana, pois elas refletem os momentos históricos, políticos e filosóficos de cada 

povo.7  

Ingo Sarlet8 ao observar este aspecto afira que a dignidade da pessoa humana deve 

ser entendida como uma “categoria axiológica aberta”, pois a idéia de um conceito fixo 

prejudicaria uma série de valores existentes numa sociedade plural que têm por base o mesmo 

respeito à dignidade. 

A concretização da dignidade como um valor inerente à pessoa humana se dá quando 

o legislador constituinte o reconhece como um princípio que ordenará todo o sistema jurídico 

nacional. Este reconhecimento pode ser expresso ou implícito no texto legal, o que importa é 

que as ações do Estado estejam voltadas para o respeito do homem como a figura central do 

ordenamento jurídico. 

Trata-se de um princípio que tem a função hermenêutica9 como menciona Ingo 

Sarlet, pois as normas constantes na ordem jurídica devem ser interpretadas e aplicadas tendo 

em vista este “princípio axiológico fundamental”10. Jorge Miranda11 entende a dignidade da 

pessoa humana como um “metaprincípio” onde existe uma limitação que transcende o poder 

constituinte e que abarca todos os demais princípios que envolvem os direitos e obrigações do 

homem.  

O princípio da dignidade da pessoa humana evoca a valorização do homem frente 

aos seus pares e o Estado, por este motivo inúmeros instrumentos internacionais trataram de 

reconhecê-lo internacionalmente, a fim de que os países seguissem a mesma orientação no 

plano interno 

Neste sentido, pode-se afirmar que após a segunda guerra mundial com a elaboração 

dos documentos internacionais e o surgimento da noção do Estado Social é que ocorreu a 

7 Neste sentido recomenda-se a leitura do trabalho de José de Melo Alexandrino que estudou algumas teorias 
acerca do conceito de dignidade, notadamente a objetiva,  subjetiva, reconhecimento e conceito relacional. 
ALEXANDRINO, José de Melo. Perfil Constitucional da dignidade da pessoa humana: um esboço 
traçado a partir da variedade de concepções. In: Estudos em Honra ao Professor Doutor José de Oliveira 
Ascensão. Coimbra: Coimbra, V. I, p. 498-499. 

8 SARLET, Ingo. Eficácia dos direitos fundamentais. 3. ed. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2003, p. 
113. 

9 Idem, p. 56. 
10 MIRANDA, Jorge. A dignidade da pessoa humana e a unidade valorativa do sistema dos direitos 

fundamentais. In: Estudos em homenagem ao professor doutor Martim de Albuquerque, V. I, Faculdade de 
Direito da Lisboa, 2010, p. 937. 

11 Idem, ibidem. 
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vinculação do princípio da dignidade da pessoa humana nas Constituições Federais12, como se 

verá posteriormente. 

2 - Carta Internacional dos Direitos Humanos 
 

Os principais instrumentos internacionais que dispõe sobre os direitos humanos 

surgiram, conforme referido alhures, após a Segunda Guerra Mundial, tendo se destacado a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução nº 217 A (III) 

da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, tendo sido assinada pelo 

Brasil na mesma data.  

Importante observar que embora a Declaração possa ser considerada o texto primordial 

para os direitos do homem, a verdade é que o rol dos direitos humanos internacionais está contida 

essencialmente na Carta Internacional dos Direitos Humanos que abarca inclusive a Declaração 

Universal. Como destaca Isabel Cabrita: 

A lista dos direitos humanos está basicamente contida na Carta Internacional dos 
Direitos Humanos que é constituída pelas disposições sobre direitos humanos da 
Carta das Nações Unidas (v. Preâmbulo e artigos 1º, 55º e 56º), pela Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, pelos Pactos Internacionais de Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e de Direitos Civis e Políticos 
(PIDCP) e pelos Protocolos Facultativos aos dois Pactos13. 

 

Pode-se dizer que a Carta Internacional dos Direitos Humanos foi realizada ao longo 

do tempo, nas Nações Unidas, através de inúmeros documentos internacionais que 

estabelecem “standards internacionais dos direitos humanos”14, razão pela qual quando se fala 

em incorporação de normas internacionais dos direitos do homem no âmbito interno é 

importante destacar que estas regras encontram-se em diversos documentos internacionais, 

além daqueles que fazem parte da referida Carta Internacional. 

 

Exemplo de outros instrumentos internacionais é o Pacto de São José da Costa Rica, 

muito estudado no direito brasileiro e a própria Carta dos Direito Fundamentais da União 

12 Catarina Botelho menciona que “no plano internacional regional, que acompanhou este movimento de 
‘constitucionalização’ dos direitos fundamentais, se assistiu a uma multiplicação dos instrumentos de tutela dos 
direitos do homem”. BOTELHO, Catarina Santos. A tutela directa dos direitos fundamentais: avanços e 
recuos na Dinâmica garantistica das justiças constitucional, administrativa e internacional. 
Coimbra:Almedina, 2010, p. 81. 
13 Ob.cit., p. 50. 
14 Idem, p. 51. 
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Européia, publicada no jornal oficial das Comunidades Européias, em 18 de dezembro de 

2000, também obriga o respeito pela dignidade15 da pessoa humana, demonstrando que os 

instrumentos internacionais convergem para o mesmo objetivo que o Estado brasileiro 

resolveu adotar. 

 

 A Carta das Nações Unidas foi assinada em São Francisco em 26 de Junho de 1945 

entrando em vigor internacionalmente em 24 de Outubro de 1945, proclamando a “fé nos 

direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de 

direitos dos homens e das mulheres, assim como nas nações grandes e pequenas”16. É um 

tratado internacional que obrigada a todos os Estados signatários, tendo em vista que a partir 

deste instrumento “as relações entre o Estado e a pessoa humana passaram a ser objecto da 

regulação internacional”17. 

 

 A Declaração Universal dos Direitos do Homem não quem um caráter obrigatório para 

os Estados, porque não é um Tratado, muito embora seja o texto mais citado e reconhecido 

mundialmente acerca dos Direitos Humanos. Mas isto não tira a validade deste texto 

interpretativo, tanto mais porque a maioria dos países signatários da Carta Internacional dos 

Direitos Humanos respeitam a orientação dada no documento, bem como reproduziram em 

seus ordenamentos jurídicos esta orientação. 

 

 Daí afirmar Isabel Cabrita que a “Declaração não faz mais do que desenvolver e 

explicitar a referencia aos direitos do homem e às liberdades fundamentais que consta da 

Carta. Nesta perspectiva, a Declaração tem um importante efeito jurídico indirecto sendo 

considerada como fazendo parte do Direito das Nações Unidas”18. 

 

 O “recurso reiterado” à Declaração Universal fez com que este se tornasse um 

“costume internacional”, no entanto Nikken, citado por Isabel cabrita, sustenta a dificuldade 

de reconhecer uma incorporação plena e total no âmbito do direito internacional 

consuetudinário.19  

  

15 Artigo 1° - “A dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida”. 
16 Vide Preâmbulo da Carta das Nações 
17 Neste sentido Isabel Cabrita, ob.cit., p. 51. 
18 Ob.cit., p. 60. 
19 Expressões utilizadas por Isabel Cabrita, ob.cit., p. 60. 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.76 a 98 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                                           



A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A INCORPORAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL  
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                                                                  82 
 

Os Pactos Internacionais de Direitos Humanos surgiram após a adoção da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem pelos Estados que eram membros das Nações Unidas, 

tendo o propósito de “transformar os princípios nela previstos em normas jurídicas 

obrigatórias”, como refere Isabel Cabrita20. 

 

Em 1966 foram aprovados por Resolução da Assembléia Geral das Nações Unidas o 

Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos, entrando em vigor no dia 03 de Janeiro e 23 de Março, 

respectivamente. 

 

Importante observar que os Pactos acolherem praticamente toso os direitos humanos 

previstos na Declaração Universal, incluindo outros, como a proteção contra a prisão por 

dívidas, o direito do preso ou detido ser tratado com respeito à dignidade, proteção contra a 

expulsão arbitrária de estrangeiros, etc. Fica, assim, mais uma vez superada o problema da 

obrigatoriedade das regras contidas na Declaração Universal, pois foram positivadas pelos 

referidos Pactos. 

 

O conjunto de documentos internacionais, acima apontados, demonstra que os direitos 

humanos previsto na Carta Internacional dos direitos humanos são indivisíveis, 

interdependentes e interrelacionados21, obrigando os Estados membros, signatários da Carta, a 

sua obrigatoriedade no plano internacional e interno. 

 

2.1 – Necessidade de um acordo semântico 
 

No item anterior pode-se verificar a utilização de diversas expressões nos 

documentos internacionais que buscam zelar pela dignidade da pessoa humana. Ora se fala 

em direitos do homem, outras vezes em direitos humanos e, em alguns textos legais, como a 

Constituição Federal brasileira, direitos fundamentais, sendo necessário firmar um acordo 

semântico que seja capaz de abarcar o mesmo objeto. 

Os direitos dos homens devem estar presentes nos Estados democráticos de direito. A 

democracia somente pode ser exercida plenamente em um Estado, se este for capaz de 

20 Idem, p. 62. 
21 Idem, p. 63. 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.76 a 98 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                                           



HELENARA BRAGA AVANCINI  | 83 
 

respeitar e defender os direitos da pessoa humana, não sendo possível imaginar a existência de 

um sem a presença do outro.  

A doutrina costuma fazer uma diferença clássica entre os direitos do homem e os direitos 

fundamentais. Os primeiros podem ser apontados como o elenco de direitos válidos que se 

caracterizam pela inviolabilidade, intemporalidade e universalidade destas normas; já os 

segundos, como os direitos relacionados com a vigência dos direitos do homem dentro de uma 

ordem jurídica limitada temporalmente22.  

Ingo Sarlet entende que os direitos humanos estão vinculados aos dispositivos de direito 

internacional, enquanto os direitos fundamentais são aqueles direitos do homem que foram 

consagrados nas Constituições Federais.23  

Já Isabel Cabrita a respeito desta celeuma menciona que “quando os defensores 

contemporâneos dos direitos humanos reivindicam os direitos humanos ao nível internacional 

estão a apelar a lista de direitos prevista na Declaração Universal dos Direitos do Homem ou 

conjunto de direitos reconhecidos ao nível internacional”.24  

Daí utilizar-se e optar-se pela expressão “direitos humanos fundamentais”25 – pois 

eles abarcam estes dois conceitos acima indicados – para caracterizar o conjunto de normas 

válidas, invioláveis e universais, cuja aplicação (interpretação) se insere dentro da ordem 

jurídica vigente. Em outras palavras, a análise destes direitos deve acompanhar o contexto da 

sociedade atual, dos sistemas sociais.  

 Embora se faça esta escolha, cabe frisar que os direitos fundamentais servem como 

base para o exercício de outras liberdades. Poder-se-ia dizer que eles estariam em uma 

posição preferencial ou privilegiada em relação às demais normas. Contudo não há Direito 

absoluto e ilimitado, sendo recorrente os casos em que ocorrem tensões, oriundas do exercício 

de direitos fundamentais. Daí poder afirma-se que eles são um forte aliado para coibir as 

22 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e Teoria da constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 
1999. p. 369.  

23 Ob. Ct., p.35-36. 
24 CABRITA, Isabel. Direitos humanos um conceito em movimento. Coimbra:Almedina, 2011, p. 22. 
25 Flávia Piovesan afirma que os direitos humanos são “autênticos direitos fundamentais, acionáveis, exigíveis e 

demandam séria e responsável observância” (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e Propriedade Intelectual: 
proteção internacional e constitucional. In: CARVALHO, Patrícia Luciane de (Org.). Propriedade Intelectual – 
estudos em homenagem à professora Maristela Basso. Curitiba: Juruá, 2008. p. 13-42 e p. 18-19). 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.76 a 98 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                                           



A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A INCORPORAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL  
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                                                                  84 
 
condutas de abuso de poder, amparadas ainda na condição de serem consideradas cláusulas 

pétreas e de terem aplicação imediata26.  

Estes direitos humanos fundamentais constituem uma categoria especial que elenca 

uma série de direitos que, em seu conjunto, forma a base de garantia da legitimidade do 

próprio Estado Social e Democrático de Direito, bem como da convivência dos países na 

esfera mundial. Lembrando sempre que os direitos fundamentais à vida, à liberdade e a 

igualdade estão diretamente relacionados e vinculados ao princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

2.2 – Jus Gogens e Conflitos de normas sobre Direitos do Homem 
 

Um dos aspectos que geram maior celeuma no direito internacional é saber se as 

regras decorrentes dos tratados internacionais sobre os direitos do homem tem força cogente 

ou não, isto porque afeta diretamente a possibilidade de incorporação do direito internacional 

do homem no plano interno. 

A força cogente ou o jus cogens se trata de um direito reconhecido e aceito no plano 

jurídico internacional de forma imperativa, não sendo admitido disposição em contrário, e, 

somente podendo ser alterado em razão de norma posterior de direito internacional que tenha 

a mesma grandeza. A Convenção de Viena sobre os Tratados, assinada em 23 de Maio de 

1969, reforça a noção do jus cogens em seus artigos 53º 27 e 64º 28. 

Da leitura do artigo 53º da Convenção pode-se afirmar que as normas imperativas de 

direito internacional geral estão situadas dentro do direito positivo internacional, sendo esta a 

sua natureza jurídica. Não é em vão que no plano interno os Estados signatários de Tratados 

Internacionais incorporem no seu ordenamento jurídico os preceitos constantes nos 

documentos internacionais, pois existe força obrigatória no cumprimento de tais regras na 

plano internacional e interno. 

26  Neste sentido, veja o § 1° do artigo 5° da Constituição Federal que assim dispõe: § 1º – As normas 
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 

27 Artigo 53º -Tratados incompatíveis com uma norma imperativa de direito internacional geral (jus cogens).  É  
nulo todo o tratado que, no momento da sua conclusão, seja incompatível com uma norma imperativa de 
direito internacional geral. Para os efeitos da presente Convenção, uma norma imperativa de direito 
internacional geral é uma norma aceite e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados no seu todo 
como norma cuja derrogação não é permitida e que só pode ser modificada por uma nova norma de direito 
internacional geral com a mesma natureza. 

28 Artigo 64.º-Superveniência de uma norma imperativa de direito internacional geral (jus cogens)  Se sobrevier 
uma nova norma imperativa de direito internacional, geral, qualquer tratado existente que seja incompatível 
com essa norma torna-se nulo e cessa a sua vigência. 
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Evidente que esta obrigatoriedade da norma cogente não significa que ela seja uma 

regra absoluta, pois podem ocorrer casos de conflitos em que será necessária uma ponderação. 

Nem mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana é absoluto, porque existe a dignidade 

privada e que pode ser limitada em determinada situação. 

Por vezes as normas cogentes, advindas de Tratados, podem colidir com outras 

normas previstas no ordenamento jurídico interno e que podem estar previstas em uma lei 

ordinária ou até mesmo em uma Constituição Federal. 

 A problemática envolvendo a coexistência e tensão de normas dentro de um sistema 

jurídico aberto, deve ser vista sob a ótica de um pensamento sistemático. Identificar as 

antinomias existentes no sistema jurídico e ver qual delas deve prevalecer no caso concreto 

são essenciais para o ordenamento jurídico, motivo pelo qual o Direito se vale da 

hermenêutica para interpretar os princípios, regras e valores. 

Para tanto é necessário compreender alguns conceitos envolvendo o tema, como fez 

brilhantemente Juarez Freitas29. Entende o autor por antinomias jurídicas as 

“incompatibilidades possíveis ou instauradas entre normas, valores ou princípios jurídicos, 

pertencentes, validamente, ao mesmo sistema jurídico, tendo de ser vencidas para a 

preservação da unidade interna e coerência do sistema e para que se alcance a efetividade de 

sua teleologia constitucional”30. 

Vale destacar que é a partir da hierarquização de normas, princípios e valores que se 

torna possível a adequação valorativa dentro do sistema jurídico31. 

Ocorre que os elementos que constituem o sistema jurídico estão submetidos a 

posições hierárquicas diferentes no que diz respeito a sua abstração, onde os princípio 

encontram-se em posição intermediária entre os valores e as regras.  

Então, “o valor conforma o princípio e este, a norma. O valor dá conteúdo ao 

princípio e por sua vez o princípio dá conteúdo à norma”, por isto José Gomes Canotilho fala 

29 Neste sentido remete-se a obra de Juarez Freitas. FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 
2 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. Claus-Wihelm Canaris desenvolveu obra de referência acerca das 
antinomias jurídicas, analisando a “ordem axiológica ou teleológica de princípios jurídicos gerais”. 
CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Lisboa: 
Calouste Gulbenkian, 1989, p. 66-158. p. 70  

30 FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 70. 
31 Juarez Freitas entende por sistema jurídico a “rede axiológica e hierarquizada de princípios gerais e tópicos, 

de normas e de valores jurídicos cuja função é a de, evitando ou superando antinomias, dar cumprimento aos 
princípios e objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito, assim como se encontram 
consubstanciados, expressa ou implicitamente, na Constituição” ob. cit., p. 46. 
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que os princípios são “fundamento de regras, isto é, são normas que estão na base ou 

constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função nomogenética 

fundamentante”32.  

Os princípios acabam por informar materialmente as demais normas jurídicas. Eros 

Roberto Grau distingue princípio jurídico dos princípios gerais de direito, onde o primeiro é 

tido como regra jurídica e os segundos a expressão utilizada pelos juristas33. Enquanto Juarez 

Freitas entende “por princípio ou objetivo fundamental, entende-se o critério ou a diretriz 

basilar de um sistema jurídico, que se traduz numa disposição hierarquicamente superior, do 

ponto e vista axiológico, em relação às normas e aos próprios valores, sendo linhas mestras de 

acordo com as quais se deverá guiar o intérprete quando se defrontar com antinomias 

jurídicas”34. 

 Os direitos humanos fundamentais constituem o rol de direitos, liberdades e garantias 

mais importantes dentro do regramento internacional; a sua posição é de norteador e limitador 

no plano internacional; assim como no âmbito nacional, a Constituição Federal é a Lei Maior, 

daí considerar-se os direitos humanos fundamentais como limites. Tanto que a própria 

Constituição Federal prevê casos aonde haverá a restrição de um Direito fundamental, assim 

como em outros casos já dispõe acerca da solução para este conflito35. 

Como observa Sérgio Cadermatori “os direitos fundamentais, ao serem limitadores 

dos poderes do Estado, conformarão o que se conhece hoje como Estado de Direito”36, 

motivo pelo qual os constitucionalistas, como José Afonso da Silva afirmarem que eles atuam 

“como limitação imposta pela soberania popular aos poderes constituídos do Estado que dela 

dependem”37. 

32 A respeito da diferença entre princípio e regra José Gomes Canotilho ensina que: “regras, são normas que, 
verificados determinados pressupostos, exigem, proíbem ou permitem algo em termos definitivos, sem 
qualquer excepção. (Direito definitivo). Princípios são normas que exigem a realização de algo, da melhor 
forma possível, de acordo com as possibilidades fácticas e jurídicas. Os princípios não proíbem, permitem ou 
exigem algo em termos de 'tudo ou nada'; impõe a optimização de um Direito ou de um bem jurídico, tendo 
em conta a 'reserva do possível', fáctica ou jurídica.” CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e 
teoria da constituição. 3.ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 1238. 

33 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1998. São Paulo: Malheiros, 2001, p.79. 
34 ob. cit., p. 47. 
35 Idem, ibidem. Como exemplo pode-se citar o Direito de Propriedade (art.5°, inciso XXII) convive com a 

possibilidade de desapropriação, condicionada à necessidade ou utilidade pública, ou ao interesse social, 
mediante justa e prévia indenização em dinheiro (art.5°, inciso XXIV). 

36 CADERMATORI, Sérgio. Estado de Direito e legitimidade – uma abordagem garantista. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1999. p. 33. 

37 Idem, ibidem, 
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Estes limites advém não só dos Tratados e Acordos sobre Direitos do Homem, mas 

também da própria Constituição Federal e referem-se “tanto à necessidade de proteção de um 

núcleo essencial do Direito fundamental quanto à clareza, determinação, generalidade e 

proporcionalidade das restrições impostas”.38 

O entendimento acima mencionado se compatibiliza com a legislação interna e 

externa, tendo em vista que a maioria dos instrumentos internacionais incorporaram os 

direitos humanos em suas Constituições. Razão pela qual é possível sustentar que os direitos 

humanos elencados  na Declaração Universal do Homem atuam como limitadores do poder 

soberano dos Estados frente à Comunidade Internacional. 

 

José Gomes Canotilho defende que “a interpretação dos direitos, liberdades e 

garantias deve, prima facie, ser feita de acordo com  uma compreensão de âmbito normativo 

alargado”39. Assim, a eficácia dos direitos fundamentais atinge entes públicos e privados, a 

hermenêutica exige aplicação imediata e interpretação restritiva as antinomias, que serão 

analisadas no caso concreto através “dos princípios da constitucionalidade, da legalidade, da 

proporcionalidade, da igualdade e da protecção da confiança”40. 

 

Daí afirmar o autor luso que as reais dimensões de aplicação dos direitos 

fundamentais verdadeiramente só se compreendem  a partir do princípio “de que a liberdade é 

a regra e a restrição é a exceção”, porque tem aplicações práticas, alertando que “os direitos, 

liberdades e garantias são demasiadamente importantes para serem colocados na 

disponibilidade de actos legislativos provenientes de uma maioria política conjectural ou de 

uma qualquer coligação moral-maioritária ou de bloco central”41. 

 

Sem dúvida, a coexistência destes direitos humanos fundamentais como limites 

38 Neste sentido, ver: MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 314-315. 

39 Neste sentido canotilho apoiado por Andreas von Arnauld. CANOTILHO, J. J. Gomes et MACHADO, 
Jónatas E. M. “Reality shows” e a liberdade de programação. Coimbra: Coimbra editora, 2003, p. 11. 
Quanto a noção de “âmbito normativo alargado”, Canotilho se apoia em C. Edwin Baker  para esclarecer que 
“os direitos fundamentais não deixam de estar ao serviço da difusão pluralística do poder e da democracia 
participativa, na medida em que subordinam a comunidade política a um princípio fundamental de 
descentralização da autoridade até à unidade mais pequena com capacidade de decisão: o indivíduo” 
in:CANOTILHO, J. J. Gomes et MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” e a liberdade de 
programação. Coimbra: Coimbra editora, 2003, p. 10-11. 

40 Idem, ibidem. 
41 CANOTILHO, J. J. Gomes et MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” e a liberdade de programação. 

Coimbra: Coimbra editora, 2003, p. 12. 
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dos limites induz a uma pergunta: no caso de colisão entre ambos, os limites estabelecidos 

pelas leis na esfera nacional e internacional são suficientes para resolverem este problema, ou 

pode-se socorrer a outros princípios, como o da proporcionalidade para garantir a coexistência 

dos mesmos?  

 

José Gomes Canotilho responde a questão dizendo que estes direitos “devem 

subordinar-se aos pressupostos materiais e formais da restrição destes direitos fundamentais, 

entre os quais pontifica a concordância prática e  harmonização entre bens em confronto, de 

acordo com o princípio da proporcionalidade em sentido amplo”42. 

 

Como afirmado, por não existirem direitos fundamentais absolutos é necessário 

uma harmonização entre as normas a fim de limitá-las, pois como lembra Ingo Sarlet “o 

princípio da unidade da Constituição43 não admite que o intérprete simplesmente opte por 

uma norma e despreze outra também aplicável em tese, como se houvesse hierarquia entre 

elas”.44 

 

Esta limitação ou restrição ocorre quando um titular de um Direito fundamental ao 

exercê-lo acaba colidindo com o legítimo exercício de um Direito fundamental de um outro 

titular.45 Para a solução dos conflitos deve-se buscar a harmonização destes direitos e, se 

necessário, “na prevalência de um Direito ou bem em relação a outro”46, mas a prevalência 

somente pode ocorrer diante do exame do caso concreto, oportunidade em que será possível 

averiguar se um Direito pesa  ou prefere mais que o outro. 

 

Portanto a colisão pode se dar no exercício entre dois direitos fundamentais e 

também pode ocorrer quando a norma de Direito fundamental colide com “a necessidade de 

preservação de um bem coletivo ou do Estado protegido constitucionalmente”47.. A ocorrência 

42 CANOTILHO, J. J. Gomes et MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” e a liberdade de programação. 
Coimbra: Coimbra editora, 2003, p. 32. 

43 José Gomes Canotilho observa que “o principio da unidade da constituição, significa que a constituição deve 
ser interpretada de forma a evitar contradições (antinomias, antagonismos) entre suas normas. Como 'ponto 
de orientação', 'guia de discussão' e 'factor hermenêuntico de decisão', o princípio da unidade obriga o 
intérprete a considerar a constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os espaços de tensão 
existentes entre as normas constitucionais a concretizar (...)”. Ob. Cit., p.1207. 

44 Op.cit.; p.71. 
45 Neste sentido CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito Constitucional. Editora Almedina. 1997. p. 1253 
46 Idem, ibidem. 
47 FARIAS, Edílson Pereira de. Colisão de Direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem 

versus a liberdade de expressão e informação. 2. edição atualizada. Porto Alegre: S.A Fabris, 2000, p.116. 
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da colisão de direitos se dá porque as normas de caráter fundamentais não se esgotam no 

plano da interpretação abstrata, pois é justamente quando elas se concretizam que se pode 

constatar a mobilidade e abertura que apresentam, conforme leciona Wilson Steinmetz48. 

 

Por isto, reitera-se a idéia de que para a solução dos conflitos entre direitos 

fundamentais utiliza-se a aplicação dos princípios, como o da proporcionalidade, para dirimir 

este conflito sem que para tanto uma norma pereça em favor de outra.49   

 

A dificuldade que o intérprete/aplicador do Direito encontra é saber ponderar estes 

direitos fundamentais, porque não há como prever uma regra específica para a solução. A 

análise de cada caso, utilizando os princípios de cada instituto, dos princípios constitucionais, 

dos princípios gerais do Direito e do uso do princípio da proporcionalidade é que se poderá 

resolver os problemas que venham a surgir.  

 

Por isto a aplicação do princípio da proporcionalidade é fundamental para resolver 

os conflitos entre direitos fundamentais, pois esta é a melhor maneira de preservar a 

convivência de normas de mesma grandeza. O princípio da proporcionalidade tem por 

objetivo solucionar uma tensão existente entre normas de direitos fundamentais dando 

preferência a uma delas no caso concreto50. 

 

É importante destacar que a aplicação do principio da proporcionalidade atinge a 

tensão das normas em relação ao “peso” que elas vão apresentar no caso concreto, não as 

atingindo no campo da validade, pois as duas normas de Direito são válidas, porém no exame 

do caso em concreto somente uma delas é que pode preponderar.  Como observa Wilson 

Steinmetz “a ponderação concreta de bens, na colisão de direitos fundamentais, realiza-se 

mediante o controle de proporcionalidade em sentido amplo, de modo especial ou 

propriamente dito por meio do principio da proporcionalidade em sentido estrito”.51 

 

48 STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e principio da proporcionalidade. Porto 
Alegre. Livraria do Advogado, 2001, p.63 

49  op.cit. p.69 
50 Neste sentido STEINMETZ faz a seguinte observação “a colisão de direitos fundamentais e bens 

constitucionalmente protegidos, na qual a realização ou otimização de um implica a afetação, a restrição ou 
até mesmo a não realização do outro; (2) a inexistência de uma hierarquia abstrata, a priori, entre os direitos 
em colisão; isto é, a impossibilidade de construção de uma regra de prevalência definitiva ex ante, 
prescindindo das circunstâncias do caso concreto”.Ob. Cit, p. 142. 

51 Ob. cit., p.144.  
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E quando se fala em principio da proporcionalidade, está a se falar dos três 

princípios parciais que o compõe: o princípio da adequação, o princípio da necessidade 

(exigibilidade ou indispensabilidade) e principio da proporcionalidade em sentido estrito. O 

principio da adequação obriga que a restrição ao Direito fundamental seja adequada e idônea 

ao fim proposto dentro dos fundamentos do interesse público. O principio da necessidade 

busca a utilização do meio menos gravoso para atingir seu objetivo e o principio da 

proporcionalidade em sentido estrito é aplicado após a verificação da adequação e da 

necessidade, tendo em conta que este visa o equilíbrio e balanceamento dos bens no caso 

concreto causando efeitos mínimos aos demais direitos52. 

 

É interessante pontuar que a própria Carta dos Direito Fundamentais da União 

Européia, publicada no jornal oficial das Comunidades Européias, em 18 de dezembro de 

2000, consagra o uso do princípio da proporcionalidade53 para  dirimir eventuais tensões ou 

conflitos que possam restringir um Direito de mesma grandeza.  

 

As normas internacionais dos Direitos do Homem, se ainda não tiverem sido 

incorporadas internamente, podem entrar em conflito com normas internas sobre Direitos 

Fundamentais, previstas nas Constituições de cada pais, sendo necessário ter-se em mente que 

se está diante de um norma com força cogente e, que, eventualmente, pode ser limitada pelo 

princípio da proporcionalidade, sem haver desrespeito ao Tratado que o pais é signatário. 

 

3 – A Constituição Portuguesa e as regras de incorporação dos 
direitos do homem 
 

52 Ob. cit., p.149. 
53 Neste sentido  dispõe o artigo 52° - “1. Qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades reconhecidos 

pela presente Carta deve ser prevista por lei e respeitar o conteúdo essencial desses direitos e liberdades. Na 
observância do princípio da proporcionalidade, essas restrições só podem ser introduzidas se forem 
necessárias e corresponderem efectivamente a objectivos de interesse geral reconhecidos pela União, ou à 
necessidade de protecção dos direitos e liberdades de terceiros. 2. Os direitos reconhecidos pela presente 
Carta, que se baseiem nos Tratados comunitários ou no Tratado da União Europeia, são exercidos de acordo 
com as condições e limites por estes definidos. 3. Na medida em que a presente Carta contenha direitos 
correspondentes aos direitos garantidos pela Convenção europeia para a protecção dos direitos do Homem e 
das liberdades fundamentais, o sentido e o âmbito desses direitos são iguais aos conferidos por essa 
convenção, a não ser que a presente Carta garanta uma protecção mais extensa ou mais ampla. Esta 
disposição não obsta a que o Direito da União confira uma protecção mais ampla”. 
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Muitos países demonstram-se preocupados com a incorporação dos documentos 

internacionais sobre direitos humanos no direito interno. Alguns têm posicionamento mais 

conservador sobre o tema, exigindo um processo legislativo para tornar as normas 

internacionais válidas no pais, outros admitem a recepção automática dos Tratados em que 

foram signatários e, ainda, uma tendência atual de dar tratamento constitucional a estas regras. 

 

 A Constituição da república Portuguesa, em seu artigo 8º 54, dispõe sobre a recepção 

automática das normas de direito internacional e o artigo 16º 55 deixa claro que o legislador 

constituinte elaborou uma cláusula aberta que autoriza a inclusão de direitos fundamentais 

advindos de documentos internacionais, bem como obriga que a Constituição seja interpretada 

de acordo com os ditames da Declaração Universal dos Direitos do Homem.  

 

Da análise do artigo 8º pode-se concluir que as normas de Direito Internacional 

público tem um valor infra constitucional, pois embora façam parte integrante do Direito 

Português, somente após a publicação é que passam a ser exigidas no plano interno. 

 

No entanto, o artigo 16º, nº 2 da Constituição obriga que as normas constitucionais 

sejam interpretadas à luz da Declaração Universal dos Direitos do Homem, o que confere a 

este instrumento internacional um valor hierárquico superior sob o ponto de vista 

hermenêutico. 

 

O nº 2, do artigo 16º da Constituição mostra a intenção do legislador constituinte 

português em dar a possibilidade de inclusão de outros Direitos Fundamentais, além daqueles 

previstos na Carta Magna, tendo em vista que a norma constitui uma diretriz para a 

interpretação de todas as regras no ordenamento jurídico português. 

 

54 Artigo 8º - 1. As normas e os princípios de direito internacional geral ou comum fazem parte integrante do 
direito português.2. As normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas ou aprovadas 
vigoram na ordem interna após a sua publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o Estado 
Português.3. As normas emanadas dos órgãos competentes das organizações internacionais de que Portugal seja 
parte vigoram directamente na ordem interna, desde que tal se encontre estabelecido nos respectivos tratados 
constitutivos.4. As disposições dos tratados que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas 
instituições, no exercício das respectivas competências, são aplicáveis na ordem interna, nos termos definidos 
pelo direito da União, com respeito pelos princípios fundamentais do Estado de direito democrático. 
55 Artigo 16º - 1. Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes 
das leis e das regras aplicáveis de direito internacional.2. Os preceitos constitucionais e legais relativos aos 
direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem. 
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Nos termos da Constituição portuguesa, pode-se afirmar que a Declaração Universal 

apresenta um viés dual, porque pode ser entendido como uma norma de direito interno, bem 

como pode ser apreciado como norma de direito internacional, haja vista o disposto no nº 2, 

do artigo 16º. 

 

Vislumbra-se, no ordenamento português, um quadro singular no que diz respeito a 

interpretação, aplicação e integração das normas jurídicas, pois o artigo 16º, nº 2, as normas 

constitucionais devem ser apreciadas de acordo como os preceitos exarados pela Declaração 

Universal, quando, normalmente, ocorre o contrário. 

 

Este cenário proporciona uma situação peculiar, pois a Declaração Universal não está 

sujeita às regras de controle constitucional ao contrário do que se passa com as demais normas 

de direito internacional. É o que se deduz da análise do artigo 8º, nº 1, isto porque a 

declaração Universal tem um valor supra constitucional. 

 

Entretanto a Declaração também deve ser vista como um conjunto de normas que se 

traduzem em princípios gerais do direito no plano internacional. Desta forma, é necessário 

que se faça uma leitura conjunta dos artigos 8º, nº 1 e 16º, nº1 da Constituição, pois aí reside o 

padrão adotado por Portugal para a aplicação das normas internacionais sobre direitos do 

homem que foram incorporadas internamente. 

 

 No plano jurídico interno a interpretação de uma norma jurídica constitucional à luz da 

Declaração Universal poderia ser contrária a outras disposições normativas constitucionais o 

que geraria um desconforto na aplicação do direito. 

 

 Nestes casos é de ponderar se a interpretação contraria deve ser afastada ou se deve ser 

mantida. Sem dúvida trata-se de tema tortuoso, que não será discorrida no presente trabalho, 

até porque não se encontrou consenso na doutrina portuguesa acerca da solução a ser utilizada 

para a solução do conflito56. 

 Como o legislador constituinte português deixou claro que os preceitos constitucionais 

devem ser interpretados de acordo com o disposto na Declaração Universal, resta claro que se 

56 Para melhor análise do tema ver: MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Direitos 
Fundamentais. V. IV, Coimbra, 2008. 
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houver algum caso de colisão entre as normas deve prevalecer a interpretação dada pela 

Declaração, pois assim está disposto o artigo 16º, nº 2. 

 

 A incorporação dos direitos do homem na Constituição da República Portuguesa para 

além de obrigar uma interpretação das regras constitucionais de acordo com a Declaração, 

também preceitua a admissão de outros direitos fundamentais ainda que não constantes no 

texto constitucional.  

 

 Desta forma, a prevalência das regras que visam proteger os direitos do homem e que 

foram consagradas pela Declaração Universal, foram incorporadas no Ordenamento Jurídico 

luso, que dá um tratamento supraconstitucional ao instrumento internacional mencionado.  

 

4 – A Constituição Brasileira e as regras de incorporação dos direitos 
do homem 

 
A Constituição Federal brasileira apresenta um extenso rol de direitos fundamentais 

no artigo 5º, sendo considerados cláusulas pétreas nos termos do artigo 60, § 4º 57, 

estabelecendo no § 1º 58 do artigo 5º a aplicação imediata destes preceitos, tudo isto porque o 

artigo 1º, inciso III59 da Constituição Federal consagrou o princípio da dignidade da pessoa 

humana como fundamento da República Federativa do Brasil. 

Este dever de respeito aos dispositivos da Declaração Universal, no plano interno, 

decorre da disposição constante nos parágrafo 2º60, do artigo 5°, da Constituição Federal que 

admite o reconhecimento de outros direitos e garantias, decorrentes dos princípios adotados 

pela Constituição e pelos Tratados Internacionais firmados, destacando que um dos princípios 

57 Artigo 60, § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: IV - os direitos e 
garantias individuais. 
58 Artigo 5º, § 1º - “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.” 
59 Artigo 1, III – “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - 
a dignidade da pessoa humana; 
60 Artigo 5º, § 2° – "Os direitos e as garantias, expressos nesta Constituição, não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte".  
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da  Constituição  brasileira  é  o da prevalência dos direitos humanos, o propósito de 

integração entre os povos, previsto no artigo 4º, incisos II, IX, e parágrafo único61. ´ 

Ademais, com a Emenda Constitucional n° 45, o artigo 5° ganhou um reforço com a 

inclusão do parágrafo 3°62, pois, uma vez preenchida as condições exigidas, os Tratados de 

direitos humanos aprovados ganham o status de emenda constitucional. Recentemente, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal63 se pronunciou acerca do tema, adotando a linha de 

raciocínio de que os Tratados de Direitos Humanos têm o caráter supralegal, estando acima da 

legislação ordinária e abaixo da Constituição Federal, tendo aplicação imediata. Embora se 

trate de um precedente, a decisão do Plenário dá forças para se alcançar o caráter vinculativo 

das normas, constantes na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e que foram 

assumidas pelo Estado brasileiro. 

Existem outros documentos internacionais64, conforme mencionou-se alhures, por 

exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela 

61 Artigo 4º – "República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 
[...] II – prevalência dos direitos humanos; [...] IX – cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade. Parágrafo único: A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, 
social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 
nações".  

62 Artigo 5º, §3º -"Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais". 

63 A decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal ocorreu em 03 de dezembro de 2008. Pronunciou-se acerca dos 
status dos tratados internacionais sobre direitos humanos na hierarquia das leis. Os casos, suscitados durante o 
julgamento (Recurso Extraordinário 466343 e 349703 e Habeas Corpus 875887 e 90450), envolviam a discussão 
da constitucionalidade da prisão civil do depositário infiel e o fato de o Brasil ser signatário do Pacto de São José 
da Costa Rica. Nesta decisão, houve um impasse no sentido de se reconhecer a natureza constitucional aos tratados 
internacionais de direitos humanos ou de conferirem uma hierarquia especial, de caráter de supralegal às 
convenções de direitos humanos. Como resultado, além do importante precedente acerca da aplicação imediata do 
Tratado de Direitos Humanos em caráter supralegal, a súmula 619 do Supremo Tribunal Federal foi revogada. 
Ementa: PRISÃO CIVIL - PENHOR RURAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – BENS – GARANTIA – 
IMPROPRIEDADE. Ante o ordenamento jurídico pátrio, a prisão civil somente subsiste no caso de 
descumprimento inescusável de obrigação alimentícia, e não no de depositário considerada a cédula rural 
pignoratícia. Decisão. O Tribunal, por maioria, vencido o Senhor Ministro Menezes Direito, concedeu a ordem de 
habeas corpus, nos termos do voto do Relator, revogada a Súmula 619. Votou o Presidente, Ministro Gilmar 
Mendes. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, neste julgamento, a Senhora Ministra 
Cármen Lúcia. HC 92566 / SP - SÃO PAULO Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO Julgamento:  03/12/2008 
Órgão Julgador:  Tribunal Pleno Publicação DJe-104  DIVULG 04-06-2009  PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-
02363-03  PP-00451Parte(s) PACTE.(S): JOSÉ ARLINDO PASSOS CORREA IMPTE.(S): EDUARDO GOMES 
DE QUEIROZ COATOR(A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

64 É oportuno destacar que o artigo 17°, 2, da Carta dos Direito Fundamentais da União Européia, publicada no 
jornal oficial das Comunidades Européias, em 18 de dezembro de 2000, prevê a proteção do Direito Autoral  
quando dispõe que “2. É protegida a Propriedade Intelectual”. Da mesma forma, o Direito da cultura pode ser 
observado na Carta, nos artigos 11°, 13° e 14°. Artigo 11° - “1. Todas as pessoas têm Direito à liberdade de 
expressão. Este Direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber e de transmitir 
informações ou ideias, sem que possa haver ingerência de quaisquer poderes públicos e sem consideração de 
fronteiras. 2. São respeitados a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social”; Artigo 13° - “As 
artes e a investigação científica são livres. É respeitada a liberdade académica”; e Artigo 14° - “1. Todas as 
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Resolução nº 2.200-A da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, e 

aprovado pelo Decreto Legislativo nº 226, de 12 de dezembro  de  1991,  assinado  pelo  Brasil  

em 24 de janeiro de 1992, entrando em vigor no Brasil em 24 de fevereiro de 1992, promulgado 

pelo Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992, que prevê no artigo 5º, 1 e 2, o respeito aos direitos 

humanos fundamentais65. 

Ao contrário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais constitui um importante documento legal que o 

Estado brasileiro, por ser signatário e o ter incorporado na legislação infraconstitucional, tem o 

dever de adotar todas as medidas necessárias para a realização destes direitos66. 

Este Pacto, além de ter a força vinculativa, reitera e ratifica os direitos consagrados na 

Declaração Universal e na mesma ordem de importância.  

pessoas têm Direito à educação, bem como ao acesso à formação profissional e contínua. 2. Este Direito 
inclui a possibilidade de frequentar gratuitamente o ensino obrigatório. 3. São respeitados, segundo as 
legislações nacionais que regem o respectivo exercício, a liberdade de criação de estabelecimentos de ensino, 
no respeito pelos princípios democráticos, e o Direito dos pais de assegurarem a educação e o ensino dos 
filhos de acordo com as suas convicções religiosas, filosóficas e pedagógicas”. Embora não tenha aplicação 
na ordem jurídica Brasileira, trata-se de um importante instrumento jurídico internacional que, a exemplo, 
dos outros dá tratamento de Direito humano ao Direito da cultura e ao Direito Autoral . Lembrando, ainda, 
que o preâmbulo da Carta reforça a proteção do Direito da cultura, do Direito Autoral  com o objetivo de 
proteger os direitos fundamentais, com base na evolução da sociedade, do progresso social e da evolução 
científica e tecnológica. Assim dispõe o preâmbulo: “Consciente do seu património espiritual e moral, a 
União baseia-se nos valores indivisíveis e universais da dignidade do ser humano, da liberdade, da 
igualdade e da solidariedade; assenta nos princípios da democracia e do Estado de direito. Ao instituir a 
cidadania da União e ao criar um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, coloca o ser humano no 
cerne da sua acção.(...)Para o efeito, é necessário, conferindo-lhes maior visibilidade por meio de uma Carta, 
reforçar a protecção dos direitos fundamentais, à luz da evolução da sociedade, do progresso social e 
da evolução científica e tecnológica. A presente Carta reafirma, no respeito pelas atribuições e competências 
da Comunidade e da União e na observância do princípio da subsidiariedade, os direitos que decorrem, 
nomeadamente, das tradições constitucionais e das obrigações internacionais comuns aos Estados-Membros, 
do Tratado da União Europeia e dos Tratados comunitários, da Convenção europeia para a protecção dos 
direitos do Homem e das liberdades fundamentais, das Cartas Sociais aprovadas pela Comunidade e pelo 
Conselho da Europa, bem como da jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e do 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem”. 

65 Artigo 5º – "1. Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a 
um Estado, grupo ou indivíduo qualquer Direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou de praticar quaisquer 
atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou as liberdades reconhecidos no presente Pacto, ou impor-lhes 
limitações mais amplas do que aquelas nele previstas. 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos 
direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer país em virtude de leis, convenções, 
regulamentos ou costumes, sob o pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor 
grau". 

66 Neste sentido, Flávia Piovesan destaca: “Prevê o Pacto que os direitos sociais, econômicos e culturais 
apresentam realização progressiva. Vale dizer, são direitos que estão condicionados à atuação do Estado, que 
deve adotar todas as medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, 
principalmente nos planos econômicos e técnicos, até o máximo de seus recursos disponíveis, com vistas a 
alcançar progressivamente a completa realização desses direitos (art. 2°, parágrafo 1° do Pacto). 
(PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e Propriedade Intelectual: proteção internacional e constitucional. In: 
CARVALHO, Patrícia Luciane de (Org.). Propriedade Intelectual – estudos em homenagem à professora 
Maristela Basso. Curitiba: Juruá, 2008. p. 22). 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.76 a 98 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                                                                                                                                                                     



A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A INCORPORAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL  
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                                                                  96 
 

Os direitos fundamentais estariam situados exclusivamente no elenco do artigo 5° da 

nossa Constituição Federal?  

A resposta a tal questionamento é negativa, pois existem outros direitos 

fundamentais previstos ao longo da Constituição Federal e são considerados assim porque, 

uma vez atendidos os critérios deste conceito (Direito fundamental), estão abarcados, ainda 

que fora deste elenco.  

Ingo Sarlet aponta quais os critérios que definem se o direito, posto no ordenamento 

constitucional, é fundamental, sendo estes a vinculação dos princípios da dignidade da pessoa 

humana e verifica se os direitos em questão dão ao indivíduo, de forma isolada ou coletiva, 

determinadas posições subjetivas e, por fim, a função protetiva deste direito67.  

Os artigos, constantes da Constituição brasileira, do Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais e da Declaração Universal dos Direitos do Homem reforçam 

o caráter da necessidade de coalizão e agregação entre os povos, o que implica o 

reconhecimento de que as decisões, tomadas acerca dos direitos humanos fundamentais 

transcendem o território nacional.  

Lembrando, sempre, que estes direitos já nasceram mundializados, quer dizer, a 

proteção destes é interesse da humanidade, sendo dever dos países signatários de documentos 

internacionais sobre os direitos do homem de respeitá-los no plano internacional e, em 

especial, dentro do ordenamento jurídico de seu país.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A dignidade da pessoa humana foi uma conquista para a sociedade, sendo tratada 

como um valor e um princípio pelos principais documentos internacionais e nacionais, que 

buscam um tratamento uniformizado que seja capaz de respeitar o homem como um ser capaz 

de praticar os seus atos de sua vida de forma independente, livre e igualitária. 

 

A Carta Internacional dos Direitos Humanos demonstrou a necessidade de que 

houvesse um respeito à dignidade das pessoas na ordem internacional, desenvolvendo, assim, 

67 SARLET, Ingo. Eficácia dos direitos fundamentais. 3. ed. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2003. p. 
121. 
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junto aos Estados Membros, instrumentos internacionais sobre os direitos do Homem, em 

especial, a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e os 

Pactos Internacionais sobre os direitos do homem. 

 

Por sua vez, os Estados – Membros tiveram que incorporar no plano interno todos os 

preceitos decorrentes de Tratados Internacionais sobre direitos humanos de que fossem 

signatários, em especial, porque as normas de direitos do homem são cogentes. 

 

Observa-se que, a par da importância da matéria, existe uma imprecisão terminológica 

na doutrina e na legislação para referir àqueles direitos que chancelam a dignidade da pessoa 

humana. Opta-se por uma expressão que procura abarcar a essência dos textos legais, qual 

seja, a de direitos humanos fundamentais, pois estes estão regulados na ordem jurídica 

internacional e nacional. 

 

 Assim, quando se fala em direitos humanos fundamentais já existe subliminarmente a 

noção de incorporação das normas de direitos do homem no direito interno. Via de regra estes 

preceitos estão constitucionalizados, como é o caso do direito português e brasileiro, que 

especificam os direitos fundamentais, além de admitir a possibilidade de surgimento e 

reconhecimento de outros direitos de mesma grandeza. 

 

 Quando se vislumbra esta situação, é indispensável destacar a possibilidade de 

surgirem tensões internas entre normas de direitos humanos fundamentais. Para a solução 

destes conflitos vem se utilizando o princípio da proporcionalidade que não anula 

definitivamente determinado direito humano fundamental, apenas pondera que naquela caso 

especial a outra norma de mesma grandeza deve prevalecer. 

 

 Os artigos 8º e 16º da Constituição da República Portuguesa dão as diretrizes 

essenciais sobre o tratamento que o legislador constituinte deu acerca da incorporação das 

normas internacionais sobre os direitos do homem. As normas constitucionais devem ser 

interpretadas e aplicadas à luz da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

 

 Da mesma forma o artigo 5º, §§ 1º, 2º e 3º da Constituição Brasileira, alem de 

apresentar um extenso rol de direitos fundamentais, deixa claro que as normas sobre direitos 

humanos têm aplicação imediata, não excluindo da apreciação outros Tratados e Acordos 
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internacionais sobre direitos humanos que ainda não tenham sido incorporados como lei 

ordinária, bem como confere tratamento de emenda constitucional quando estes tiverem sido 

aprovados com três quintos dos membros do Senado e Câmara dos Deputados, 

respectivamente.   

 

 Como se pôde verificar a dignidade da pessoa humana está constitucionalizado no 

ordenamento luso-brasileiro, que incorporou os preceitos internacionais sobre os direitos do 

homem em seus direitos internos. 
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