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Resumo: O presente artigo tem o objetivo de compreender a importância da implementação 

dos Direitos Humanos para a integração de um bloco econômico, tomando como base de 

estudo a União Européia. Aborda-se o surgimento da importância direcionada aos direitos 

humanos no mundo e, em especial, na Europa, analisando as suas influências para o atual 

tratamento no direito comunitário. Em pós, são analisados os principais órgãos jurídicos, a 

Corte Européia de Direitos Humanos e o Tribunal de Justiça da Comunidade Européia, 

essenciais à vinculação e efetivação das normas estipuladas pela União. Por fim, apresentam-
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se alguns casos concretos resolvidos por aqueles órgãos a fim de vislumbrar na prática os 

benefícios e as reações internas do efeito direto concedido pela União Européia. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. União Européia. Direito Comunitário. Direito da 

Integração. Direito Internacional. 

INTRODUÇÃO 

 Desde a antiguidade, nos primeiros passos de correlação entre os países, o homem 

já percebia a importância de se unir buscando outras riquezas em troca das produzidas em seu 

Estado.  

De lá para cá o Direito Internacional sofreu grandes mudanças. A consolidação 

Européia trouxe como principal inovação a aplicação do Direito Comunitário, criando normas 

autônomas de convivência e relação internacional, as quais possuem primazia sobre o direito 

interno dos Estados que a ela aderem. 

Dentre estas normas, tiveram especial importância as de proteção aos direitos 

humanos, igualando o entendimento em todos os estados membros e com efeito imediato para 

a invocação por cidadãos de tais normas, vinculando assim os órgãos jurídicos internos. 

 Percebendo a relevância da proteção aos direitos humanos, e o rápido 

desenvolvimento integracionista da União Européia como grande emblema de defesa frente à 

globalização, o presente artigo tem como objetivo explanar como o tratamento dos direitos 

humanos, percebendo os motivos de seu surgimento e a forma de implementação no direito 

comunitário, contribuem para o avanço à união política e contribuem para uma sociedade 

mais igualitária. 

 Considerando que a mera normatização não garante o avanço ante comentado, 

analisamos aqui também os instrumentos de implementação criados pela União Européia, 

quais sejam, a Corte Européia de Direitos Humanos e o Tribunal de Justiça das Comunidades 

Européias. 

 Por fim, serão analisados casos concretos para vislumbrar na prática a atuação dos 

referidos órgãos. 

 

1. TRATAMENTO COMUNITÁRIO DOS DIREITOS HUMANOS 



	  
	  

Os direitos humanos possuem sua origem na compreensão, pelo homem, de 

proteção e vínculo de seu grupo, tribo ou clã. Aos poucos, a noção e intenção de proteção 

foram se expandindo, passando para grupos maiores, cidades, países, e hoje, com a 

globalização, atinge patamar universal com a elaboração de pactos e tratados internacionais 

visando à proteção dos chamados direitos básicos do indivíduo. 

Segundo Alciléia Lima, “Os direitos humanos, de origem em tempos remotos, são 

entendidos como um conjunto de normas que visam a defender a pessoa contra os excessos do 

poder cometidos pelos órgãos do Estado” (Lima, 2007, p. 13) 

Esta evolução no território europeu foi uma das mais avançadas, no qual a partir 

da Idade Média já se vislumbravam alguns esboços, apesar de ser claro que o chamado 

Direito comunal europeu, pautado na liberdade e na igualdade, era oposto à 

compartimentalização social e às servidões feudais comuns naquela época. (Lima, 2007, p. 

15) 

A Idade Média foi realmente o grande período de quebras dos paradigmas 

absolutistas, em uma ruptura com os princípios tradicionais em prol do início do debate 

acerca da proteção de direitos humanos. Faz prova de tal afirmação a Declaração das Cortes 

de Leão, na Península Ibérica, em 1188, e a criação da Carta Magna, na Inglaterra, em 1215. 

(Lima, 2007, p. 15) 

Depois destes documentos, muitos outros foram criados e aos poucos o conceito 

de direitos humanos foi se materializando. Em 1689, foi promulgado o Bill of Rights, na 

Inglaterra, o qual trouxe a garantia de uma das liberdades civis através da separação dos 

poderes, e a proibição de penas cruéis, já visando os direitos fundamentais. Somente uma 

década após, em 1789, o continente europeu conseguiu tipificar as novas dimensões jurídicas 

em relação aos direitos na visão do povo, com a promulgação da Declaração de Direitos da 

Revolução Francesa.(Lima, 2007, p.16) 

Contudo, o ideal humanitário, especialmente liberal, pregado em todo o 

continente europeu, foi gravemente afetado pelas grandes guerras, desde o início do século 

XX, onde o terror cegou todos os sonhos humanitários e transformou em trevas o iluminismo 

disseminado pelos jovens. 

Havia uma evidente sensação de fracasso, traduzida pelo Holocausto, 
Hiroshima-Nagasaki, Gernica, entre outras. Chegava-se à metade de um 
século em que o tema dos Diretos Humanos se encontrava 



	  
	  

irremediavelmente abalado, inclusive no que diz respeito às péssimas 
condições de vida impostas, sobretudo, às populações dos Estados que foram 
palco dos conflitos. (Ferreira, 2004, p.275) 

 

Foi, no entanto, apenas após os estragos da Segunda Guerra Mundial, 

especialmente na área do nosso objeto de estudo, a Europa, com a depredação de todos os 

direitos fundamentais do indivíduo, onde se perdeu a noção de valoração humana em prol de 

valores egoísticos e equivocados, que a sociedade tomou consciência da necessidade da 

proteção jurídica a caráter internacional e sua respectiva urgência na vinculação e 

formalização rígida de garantia desses direitos. Mas para que isto fosse possível era 

necessário que o Direito Internacional sofresse uma acentuada mudança. 

 

[...] Superou o positivismo voluntarista sempre superveniente à ordem estatal 
(paradigma interestatal), adotou os “valores comuns superiores” do 
jusnaturalismo e passou a reconhecer a pessoa humana como titular de 
direitos no âmbito internacional. Dessa forma, o Direito Internacional passou 
por processo de humanização, o que, também se verificou no Direito 
Constitucional. (Soriano, 2011). 

 

Neste período pós-guerra, como explica Batista (1997, p. 111), a Europa 

institucionalizou três esforços de cooperação: no plano de defesa, com a implementação de 

diversos tratados como o de Dunquerque (1947), de Bruxelas (1948) e o Tratado da 

Organização do Atlântico Norte (1949); no plano econômico, no qual ratificou-se, por 

exemplo, o Tratado de Organização Européia de Cooperação Econômica, com o qual o 

Estados Unidos firmou compromisso em auxiliar economicamente a reconstrução da Europa e 

de suas relações de comércio internacional; e no plano político em que o plano econômico 

para reconstrução da destruição ocasionada pelos regimes totalitários acabou por influenciar 

na redemocratização européia. 

No âmbito internacional, teve fundamental importância a Declaração Universal de 

Direitos Humanos em 1948. Apesar de haver sido um pacto meramente orientador, não 

vinculando juridicamente os Estados ratificantes, abriu as portas para a ampla normatização 

atual de direitos humanos, além de abranger as principais necessidades humanas e direcionar 

a efetivação de tais direitos.(Lima, 2007, p. 17) 



	  
	  

Finda a Segunda Guerra, vigente a Declaração de Direitos Humanos e criada a 

Organização das Nações Unidas (ONU), a Europa ingressou num período de união em prol da 

concretização dos direitos humanos e reconstrução de suas democracias, celebrando em 1948 

o Tratado de Bruxelas, assinado por cinco Estados: Bélgica, França, Holanda, Luxemburgo e 

Reino Unido, o qual previu a criação de um Conselho Consultivo, passando a ser integrado 

por mais 5 países no ano seguinte, tornando-se o Estatuto do Conselho da Europa, o qual 

dispõe em seu artigo 3º: 

Todos os Membros do Conselho da Europa reconhecem o princípio do 
primado do Direito e o princípio em virtude do qual qualquer pessoa 
colocada sob a sua jurisdição deve gozar dos direitos do homem e das 
liberdades fundamentais, comprometendo-se a colaborar sincera e 
ativamente na prossecução do objetivo definido no capítulo I. (Europa, 
1978) 

 

Neste movimento de unificação, promulgou-se a Convenção Européia dos direitos 

do homem, em Roma elaborado em 4 de abril de 1950, mas entrando em vigor apenas em 3 

de setembro de 1953, com o intuito de se criar uma “carta comum de direitos e liberdades que 

resuma os valores políticos e culturais das democracias ocidentais.”(Lima, 2007, p. 33) 

 

Considerando que a finalidade do Conselho da Europa é realizar uma união 
mais estreita entre os seus Membros e que um dos meios de alcançar esta 
finalidade é a protecção e o desenvolvimento dos direitos do homem e das 
liberdades fundamentais (Europa, 1950). 

 

Esta Convenção foi complementada por diversos protocolos, adicionando direitos, 

modificando processos, ou incluindo instrumentos. Dentre esses, ressalta-se aqui a relevância 

do Protocolo 2, o qual instituiu a Comissão e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. 

A União Européia adotou ainda, mais recentemente, em 7 de dezembro de 2000, a 

Carta dos Direitos Humanos Fundamentais da União Européia, considerada por diversos 

autores como o texto mais desenvolvido de direitos humanos, vinculando atualmente os 

Estados-membros e os Estados candidatos à adesão junto a União Européia, já que foi 

integrada no Tratado de Lisboa, em seu artigo 6º. (Lima, 2009, p. 76) 

Importante enfatizar que, no caso acima apresentado, a norma do Direito 

Comunitário prevalece sobre a do Direito Interno, passando este a ser utilizado apenas 



	  
	  

subsidiariamente no caso de lacunas. Sendo fundamental esta noção, para unificar a garantia 

desses direitos em toda a Europa. 

Nesses termos, com a formulação de novos valores, adveio uma cultura de 

necessidade de preservação dos direitos humanos, compreendidos como: 

Por direitos humanos ou direitos do homem são, modernamente, entendidos 
aqueles direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, 
por sua própria natureza humana, pela dignidade que a ela é inerente. São 
direitos que não resultam de uma concessão da sociedade política. Pelo 
contrário, são direitos que a sociedade política tem o dever de consagrar e 
garantir. (Herkenhoff, 1994, p. 30-31). 

No mesmo sentido, Dallari compreende que os direitos humanos “são 

considerados fundamentais porque sem eles a pessoa humana não consegue existir ou não é 

capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida.”(Dallari, 1998, p.7). 

A fundamentalidade de tais direitos fez com que estes se tornassem, como citado 

acima, critério de admissão de um Estado-membro na União Européia, tipificado pelo artigo 

49 do Tratado da União Européia (Ramos, 2008, p. 147). Ou seja, para que um Estado consiga 

ingressar na União Européia é necessário que cumpra o requisito de efetivar os direitos 

humanos. 

Entende-se que a efetividade das normas de Direitos Humanos na União 
Européia se faz presente quando há, não só a adesão dos Estados-candidatos 
União Européia, aderindo assim, por conseqüência, as suas normas, mas 
também, quando ocorre a aplicação e a utilização desses preceitos pelos 
órgãos do referido bloco, buscando sempre a sua efetivação da melhor forma 
possível para todos os cidadãos da União Européia. (Lima, 2009, p.78) 
 

Exemplificando esta situação, a Turquia apresentou em 1959 sua candidatura à 

Comunidade Econômica Européia, sendo apenas em 1999 considerada pelo Conselho da 

Europa como candidato à União Européia. 

Desde então, a Turquia teve várias metas a cumprir e vários âmbitos para efetuar 

mudanças e se modernizar, mas atualmente a principal questão que é apresentada como 

impasse para o ingresso da Turquia na União Européia é sua proteção aos Direitos Humanos, 

pois sua Constituição não faz qualquer menção a eles, e até hoje, nenhuma proposta para 

cumprir esse objetivo foi apresentada, não havendo nem ratificado nenhum dos três 

protocolos relativos à Convenção Européia sobre os Direitos do Homem. 



	  
	  

Como bem assevera Cristiane Helena, “para ter a sua candidatura efetivada, a 

Turquia deve aprimorar a estabilidade das instituições que garantem a democracia, o Estado 

de Direito, os Direitos Humanos e o respeito e proteção às minorias.”(Lima, 2009, p.79) 

Mais delicada é a situação de um Estado-membro da União Européia que viole os 

direitos humanos. Com a primeira previsão apenas em 1996 no tratado de Amsterdã, o 

sistema de sanções hoje adotado é aquele definido no Tratado de Nice, com as pequenas 

alterações do Tratado da União Européia e do Tratado de Lisboa. As sanções aos países 

membros são aplicadas como explica Ramos: 

 

O sistema de sanções do Tratado de Nice divide-se em quatro etapas, 
consecutivas e progressivas, que partem da prevenção, constatação da 
violação, imposição de sanções e terminam no levantamento das 
mesmas.(Ramos, 2008, p. 149) 

 

Sendo feito um exame da situação de risco pelo Conselho de Ministro, por 

proposta de um terço dos Estados, ou do Parlamento, ou por provocação da Comissão, sendo 

devidamente alertado o Estado sobre a possibilidade de sofrer as citadas sanções. 

Após, caso constatada violação grave e persistente dos direitos humanos pelo 

Conselho de Ministros, através de votação unânime e de composição especial, chefes de 

Estado e de governo, exceto do Estado infrator, o Conselho, em sua composição normal, 

julgará por maioria absoluta quais direitos comunitários do Estado infrator serão suspensos. 

Assim, torna-se notória a importância dos direitos humanos no processo de integração da 

União Européia, e neste contexto, foi vital a criação de órgãos especializados internacionalmente para 

fazer valer a normatividade comum dos direitos humanos e sua implementação em todos os Estados-

membros, como explicitado a seguir. 

 

1. O CONSELHO DA EUROPA E OS DIREITOS HUMANOS 

 
 Vários foram os mecanismos criados no século XX para a proteção da pessoa 

humana. Estes instrumentos refletiram profundamente na comunidade internacional. 

 No âmbito da União Européia, houve a instituição do Conselho da Europa. Esta 

organização é formada por quarenta e sete Estados tem por objetivo defender os Direitos 

Humanos, o desenvolvimento democrático e a estabilidade política – social na Europa. (Lima, 

2009, p.76). 



	  
	  

Lima (2007, p. 31), no seu livro proteção de direitos humanos, ao citar a obra de 

Barreto (1997, p.28), explica que foi o chefe de Estado Winston Churchill quem idealizou a 

formação do conselho: 

 

[...] o embrião dessa organização estava contido no discurso de Churchill de 
1946, para quem a finalidade da criação do Conselho da Europa consistia em 
reunir Estados que aderissem ao Tratado, visando a “salvaguardar e realizar os 
princípios que constituem seu patrimônio comum e facilitar o progresso 
econômico e social.  

 Para alcançar seus objetivos o Conselho da Europa é composto por: uma 

Assembléia Consultiva Parlamentar, formada por deputados dos Estados-Membros, possui a 

função de realizar três sessões públicas ao ano para assim refletir a opinião pública européia; 

o Comitê de Ministros é composto por um representante de cada Estado-Membro e tem como 

função adaptar e ratificar as convenções e acordos; e o Secretariado que suprem as questões 

da seara jurídica, da educação, da cultura, do ambiente, da juventude, dos poderes locais e 

regionais e questões de saúde pública (Lima, 2007, p. 32-33). 

 Além destes órgãos supracitados, o Conselho da Europa também possui a 

Convenção Européia de Direito Humanos que passaremos a analisar a seguir. 

1.1 A CONVENÇÃO EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS 

 O primeiro tratado instituído pelo Conselho Europeu foi Convenção Européia de 

Direitos Humanos (Ferreira, 2004, p.278), fundada em 04 de janeiro de 1950, “é considerada 

como a mais democrática e avançada que existe, constituindo o principal documento do 

continente europeu para a proteção dos direitos humanos” (Lima, 2009, p.76). 

 A Convenção tinha por objetivo instituir uma carta comum que fosse adotada 

pelos integrantes da Comunidade Européia, para assim promover a união entres seus Estados-

Membros, bem como proteger os direitos humanos e acelerar o processo econômico e social. 

 A Convenção institucionalizou três órgãos: a Corte Européia de Direitos 

Humanos, a Comissão Européia de Direitos Humanos e o Comitê de Ministros do Conselho 

da Europa. No presente artigo analisaremos apenas a Corte Européia de Direitos Humanos 

(CEDH). 

2.2 A CORTE EUROPÉIA DE DIREITOS HUMANOS 



	  
	  

 É um órgão internacional permanente com sede localizada em Estrasburgo, sua 

função poder ser resumida ao recebimento de denúncias de violações aos direitos que são 

garantidos e previstos pela Convenção de Direitos Humanos. A Corte é composta atualmente 

por quarenta e sete juízes, número este que corresponde ao número de Estados assinante do 

tratado.  

 Após a sua entrada em vigor, já foram implementados onze protocolos. Os 

protocolos de nº 01, 04, 06, 07 versam sobre os direitos materiais que complementam a 

Convenção de Direitos Humanos. Os protocolos de nº 02, 03, 05, 08 e 11 organizam e 

reestruturam os procedimentos de controle do órgão (Ferreira, 2004, p. 278). 

 Após o protocolo de nº 11 a Corte permitiu tratar a todos de maneira igual, pois 

possui jurisdição obrigatória seja em ações estatais ou ações providas por particulares. Nesta 

corte é permitido aos indivíduos que tiveram seus recursos internos esgotados para assegurar 

seus direitos, impetrar queixas como legitimados ativos, quando se sentiram prejudicados 

(Ferreira, 2004, p. 279). 

 Quanto à organização da Corte, o próprio órgão é responsável por eleger, um 

Presidente, dois Vices e dois Presidentes de Seção. A Corte possui quatro seções, que contém 

um Comitê composto por três juízes (Ferreira, 2004, p. 280). 

2.3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS 

 O Tribunal de Justiça disciplina questões que envolvem a violação dos Direitos 

Humanos pelos Estados-Membros. André Ramos (2008, p. 159) ao falar deste tribunal 

assevera que “Na proteção de direitos fundamentais, é expressivo o papel do Tribunal de 

Justiça. [...], é evidente que eventuais abusos ou controvérsias serão dirimidos, em última 

analise, pelo Tribunal de Justiça”. 

A grande especificidade da estrutura jurisdicional comunitária, em relação a 
outros sistemas jurisdicionais, localiza-se no caráter inédito de seu 
ordenamento jurídico. Nesse sentido, determinadas características do Direito 
Comunitário, em especial sua primazia perante as normas nacionais, 
inclusive as de status constitucional e a aplicabilidade direta da norma 
comunitária, co-determinam e são, por sua vez, co-determinadas pela 
evolução da jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades 
Européias (Kegel, 2004, p. 155). 

 



	  
	  

 Vale salientar que o Tribunal de Justiça é órgão membro do direito comunitário, 

diferentemente da Corte de Direitos Humanos, uma vez que esta foi promulgada através de 

uma convenção que foi instituída pelo Conselho Europeu que não vincula as normas de 

Direito Comunitário, podendo ser aderida a qualquer momento pelos Estados que desejarem 

ratificar a este pacto.  

 Este Tribunal possui sua auto-organização, atualmente é composto por vinte e sete 

juízes e oito advogados-gerais, que foram designados em comum acordo pelos Governos dos 

Estados Membros. Os integrantes deste Tribunal possuem mandados de seis anos que podem 

ser renováveis. Os juízes devem eleger entre sim um presidente que possuirá um mandado de 

três anos, passível de renovação (Ramos, 2008, p.159-160). 

 Muitos definem o Tribunal de Justiça como o principal motor da integração 

européia, pois ele foi o responsável por estabelecer e fundamentar critérios jurídicos que 

forma a base sólida para o surgimento da integração econômica, política e social européia 

(Kegel, 2004, p.155). 

 Ramos (2008, p. 159-160) enumera quais as principais ações do Tribunal. Em 

primeiro lugar, o Tribunal possui competência para julgar a ação por descumprimento, que é 

um instrumento que permite que seja efetuada a fiscalização para com os Estados membros 

para que seja garantindo o cumprimento de certa obrigação comunitária. Esta ação poderá ser 

intentada pela Comissão ou por Estado-membro. Em segundo lugar está a ação de nulidade, o 

recorrente poderá pedir a anulação de determinada norma comunitária que esta em 

desconformidade a tratados originários. Em terceiro lugar está a ação por omissão, com 

função de fiscalização, quem interpõe essa ação está buscando evitar a inatividade de órgãos 

comunitários. Em quarto lugar está a ação por indenização, que prevê que qualquer individuo 

que se sente lesado poderá processar o órgão responsável pelo ato para fim de obter 

reparação. 

2. JURISPRUDÊNCIA DOS ORGÃOS DA UNIÃO EUROPÉIA EM 

SEDE DE DIREITOS HUMANOS 

Como visto acima, a União Européia encontra na proteção dos direitos humanos 

importante instrumento de integração. 



	  
	  

Neste sentido, é possível encontrar diversas jurisprudências em relação a vários 

direitos humanos, tanto no Tribunal, quanto na Corte européia. Abaixo citaremos alguns casos 

com a finalidade de vislumbrar na prática o já exposto na teoria. 

3.1. Caso Taylor vs. Reino Unido 

No caso apresentado, o Senhor Taylor, que tinha 62 anos, e reclamava pelo direito 

de pagamento do combustível de inverno concedido no Reino Unido para os beneficiários da 

seguridade social. 

No entanto, citado país dispunha que o benefício deveria ser concedido apenas 

para mulheres acima de 60 anos, e homens com mais de 65 anos. 

Taylor ingressou, portanto, com uma queixa ao Tribunal de Justiça Europeu, 

alegando que o Reino Unido não estava cumprindo com a diretiva do Conselho de Ministros 

da União Européia, a qual se referia à realização do princípio da igualdade. 

O governo do Reino Unido alegou que as diferenças no requisito pelo sexo se 

justificava, pois o Estado concedia as pensões de aposentadoria em idades diferentes para 

homens e mulheres. 

Após análise, o Tribunal de Justiça determinou o pagamento do combustível de 

inverno ao senhor Taylor, visto que este deve ser concedido por ser idoso, e não pelo tempo 

que recebeu o benefício da previdência. Sendo tal regulamento discriminatório e, portanto, 

contrário ao direito humano de igualdade. 

Abaixo segue resumo da decisão original: 

Taylor v United Kingdom Case 
European Court of Justice, Case-382/98, 16 December 1999 
Keywords: Equality and non discrimination - social security rights 
Facts: Regulations entitled receipt of a winter fuel payment for those on 
social security benefits, but only for women aged 60 or over and men aged 
65 and over. Mr Taylor was 62 and brought a complaint on the basis that the 
regulation did not comply with the European Union Council Directive on the 
progressive implementation of the principle of equal treatment for men and 
women in matters of social security (“Directive”). The High Court of 
England referred the interpretation of the Directive to the European Court of 
Justice (ECJ). 
Decision: The ECJ determined that the winter fuel payment was covered by 
the Directive since it provided protection against the risks of old age. The 
Court ruled that the regulations were discriminatory. The application of 
different ages, according to sex, could only be justified for non-contributory 



	  
	  

benefits where it was designed to ensure consistency between retirement 
pension schemes and other benefits. The United Kingdom argued that the 
differences in age requirements could be justified on the basis that state 
retirement pensions were granted at different ages for men and women 
(Pensions are largely exempted from the Directive). The Court found that the 
basis for the payment was old age and not the consistency of retirement 
schemes (Cohre, 2003, p. 76). 
 

3.2. Caso Hannover vs. Alemanha	  

 No caso apresentado à Corte Européia de Direitos Humanos proferiu sentença 

declarando que a orientação do Tribunal Constitucional Federal Alemão é contrária à 

aplicação do artigo 8º da Convenção Européia de Direito Humanos, a qual aduz acerca do 

direito fundamental à privacidade. 

 No caso em tela, a princesa Caroline Von Hannover, do Principado de Mônaco, 

tentou por diversas vezes impedir a publicação de fotos suas em atividades cotidianas em 

tablóides alemães. Sem obter sucesso nas suas tentativas, a princesa levou o caso ao Tribunal 

Constitucional Federal Alemão. 

 Não recebendo naquele Tribunal proteção adequada aos seus direitos, e frente ao 

efeito imediato das normas convencionadas pela União Européia, Caroline ingressou com 

pleito na Corte Européia de Direitos Humanos. 

 A Corte considerou que o Tribunal alemão não estava protegendo de maneira 

satisfatória a privacidade da princesa e defendeu a necessidade de uma ponderação na 

veiculação de fotos jornalísticas, utilizando-se do seguinte critério: os eventos da vida 

cotidiana de uma pessoa pública, a princípio, não devem ser objetos de publicação, pois a 

veiculação de fotos do seu coti 

diano só seria justificável se trouxesse uma contribuição para um “debate de interesse geral” e 

não para satisfazer uma mera curiosidade do público. 

 Após análise, não restava dúvidas ao Tribunal de Justiça a aplicação do artigo 8º 

da Convenção, sendo claro observar a necessidade de equilibrar a proteção da vida privada 

recorrente contra a liberdade de expressão da imprensa que também tem previsão legal pela 

Convenção. 

 A Corte entendeu ainda que muitas fotos foram tomadas em um clima de 

perseguição e sem o conhecimento ou consentimento da autora e que em vários momentos as 



	  
	  

fotos registravam momentos exclusivos da princesa Caroline e que sua vida privada não 

possuía nenhuma contribuição para um debate de interesse público. 

 Em sua decisão foi reiterada a importância da proteção à privacidade, utilizando a 

idéia do desenvolvimento da personalidade de todo ser humano. Assim, mesmo que seja 

considerada a discricionariedade dos magistrados alemães, ficou claro para a Corte que o 

Tribunal alemão não ponderou de forma justa e equilibrada os interesses dos particulares em 

questão. 

 Desta forma, entendeu-se, com já exposto, pela violação do artigo 8º da 

Convenção, votando os juízes de forma favoravel ao pedido da princesa, como se vislumbra 

abaixo com uma parte da decisão.	  

  

The Court reiterated the fundamental importance of protecting private life 
from the point of view of the development of every human being’s 
personality and said that everyone, including people known to the public, 
had to have a “legitimate expectation” that his or her private life would be 
protected. The criteria that had been established by the domestic courts for 
distinguishing a figure of contemporary society “par excellence” from a 
relatively public figure were not sufficient to ensure the effective protection 
of the applicant’s private life and she should, in the circumstances of the 
case, have had a “legitimate expectation” that her private life would be 
protected.	  
Having regard to all the foregoing factors, and despite the margin of 
appreciation afforded to the State in this area, the Court considered that the 
German courts had not struck a fair balance between the competing interests. 
Accordingly, it held that there had been a violation of Article 8 of the 
Convention and that it was not necessary to rule on the applicant’s complaint 
relating to her right to respect for her family life (Echr, 2003). 

 

3. CONCLUSÃO 

  

 A formação do conceito direitos humanos, iniciado há 250 anos, permitiu a 

formação de um sistema de valores que possuem como idéia central a vida e a dignidade do 

homem.  

 Ao estudarmos os direitos humanos, torna-se notório a percepção de sua evolução. 

O homem passou a ter direito a construir uma vida com liberdade, igualdade e dignidade, mas 

para isso que isso acontecesse era necessário que as normas internas do Estado sofressem 



	  
	  

algumas modificações para que posteriormente estas normas pudessem ser concretizadas no 

direito internacional.  

 Os direitos humanos têm como principal função assegurar a individualidade do 

homem e do grupo social ao qual pertence, por esta razão afirma-se que os direitos humanos 

não são estáticos, pois geralmente se constituem como uma maneira de resposta a uma 

situação de ameaça e opressão ao homem.  

 Até a Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos eram previstos apenas por 

normas internas dos Estados, sendo excepcionalmente relevantes internacionalmente apenas 

quando um estado desejava proteger seu cidadão que estava em outro país.  

 Foi o genocídio praticado pelo regime nazista contra o povo judeu na Europa que 

revelou não só grave violação aos direitos humanos, mas também mostrou às conseqüências 

externas deste regime. Esta época foi marcada pelo fluxo migratório da população para outros 

estados em razão das ações violentas do governo de Hitler. 

 Após os horrores da Segunda Guerra mundial, a comunidade internacional sentiu a 

necessidade de criar normas de direitos humanos assegurando a sociedade livre e democrática, 

mas para que isso fosse concretizado, os Estados deveriam cooperar em todas as áreas de via 

internacional. Para tanto diversos pactos, protocolos e declarações foram elaborados tendo a 

Europa grande destaque no cenário mundial, pois percebeu que para que fosse possível 

normatizar esses direitos precisaria passar por um processo de integração, o qual a época era 

almejado pelo bloco europeu. Não restam dúvidas de que essa codificação foi muito eficiente 

e proporcionou um grande avanço para a aplicabilidade das normas de direitos humanos. 

 No entanto regulamentar normas não era suficiente para assegurar a proteção, para 

efetivação deste direito, fez necessário que estrutura institucional européia criasse órgãos que 

pudessem vincular os Estados e fiscalizar a implementação, bem como aplicar sanções aos 

países que descumprissem as normas da Convenção Européia dos Direitos Humanos, desta 

forma adquiriria a efetividade no âmbito internacional, regional e interno. 

 A União Européia conseguiu alcançar um excelente patamar no que diz respeito a 

proteção dos direitos humanos, mas existem alguns impasses, atualmente estes Tribunais 

encontram alguns problemas de competência, mas suas decisões ainda possuem primazia 

sobre as normas internas dos Estados-membros.   
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