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Este livro foi escrito durante o período em
que o autor passou na Faculdade de Direito da
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos,
como Visiting Scholar, no ano de 2011. Trata-se de
um esforço notável para dar à dignidade humana
uma dimensão jurídica e operacional, capaz de
transformá-la em um conceito que possa ser
utilizado produtivamente por juízes e tribunais.
Luís Roberto Barroso percorre, com domí
nio de causa e desembaraço, a literatura e a juris
prudência de diferentes países do mundo, delas
extraindo alguns consensos relevantes. Em seguida,
com criatividade e ousadia, identifica a natureza
jurídica da dignidade humana e seus diferentes
conteúdos. Ao final, o autor aplica a caracterização
jurídica que elaborou a um conjunto de casos
moral e juridicamente difíceis, que são recorrentes
em diferentes países partes do mundo. O livro
se encerra com uma análise da jurisprudência
brasileira na matéria.
Publicado originalmente nos Estados Unidos,
o presente texto constitui uma preciosa tradução,
devidamente revista pelo autor.

Áreas afins
Direito Internacional Público, Direito Público,
Direitos Humanos, Filosofia.
Público-alvo/consumidores da obra
Estudantes de Graduação,
Pós-Graduação e Profissionais do Direito.
Formato: 14,5x21,5 cm
CÓDIGO: 10000382

B277d

Barroso, Luís Roberto
A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contem
porâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência
mundial / Luís Roberto Barroso ; tradução Humberto Laport de Mello. – 3ª
reimpressão. – Belo Horizonte : Fórum, 2014.
132 p.
Título original: Here, there, and everywhere: human dignity in
contemporary law and in the transnational discourse
ISBN 978-85-7700-639-7
1. Direito constitucional. 2. Direito internacional público. 3.
Filosofia. 4. Direitos humanos. I. Mello, Humberto Laport de. II. Título.
CDD: 342
CDU: 342.1

Informação bibliográfica deste livro, conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT):
BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial.
Tradução Humberto Laport de Mello. 3. reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 2014. 132 p.
Título original: Here, there, and everywhere: human dignity in contemporary law and in
the transnational discourse. ISBN 978-85-7700-639-7.

Escrito durante o período em que o autor esteve na Universidade de Harvard como Visiting Scholar,
no ano de 2011, o presente livro representa um esforço bem-sucedido de dar à ideia de dignidade da pessoa
humana uma dimensão jurídica objetiva e operacional. Com esse propósito, a obra contém um levantamento
amplo da jurisprudência de diferentes países do mundo, assim como de tribunais internacionais, recolhendo
alguns consensos relevantes. O autor examina, também, a natureza jurídica da dignidade humana —
criticando a sua caracterização como um direito fundamental —, bem como identifica seus diferentes
conteúdos, apontando os efeitos jurídicos de cada um deles. Ao final, o autor apresenta um levantamento
crítico da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais superiores brasileiros na matéria.
Reconhecido no Brasil e no exterior como um dos grandes juristas contemporâneos, Luís Roberto
Barroso oferece nesta obra, publicada originalmente em inglês, traduzida para o espanhol e, agora, para a
língua portuguesa, uma visão original e criativa da dignidade humana como instrumento para a resolução
de casos difíceis.
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