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APRESENTAÇÃO

É com imensa satisfação que apresentamos este projeto editorial, fruto de um esforço inigualável de 
todos os autores dele participam, pois, se assim não fosse jamais seria possível sua conclusão, razão pela qual de 
início agradecemos aos renomados autores que compõem este livro, parabenizando-os pelo elevado empenho e 
dedicação ímpares com que atuaram durante a empreita.

Essa obra foi construída, em razão da realização do V CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS 
DA PERSONALIDADE E VI CONGRESSO DE NOVOS DIREITOS E DIREITOS DA PERSONALIDADE 
realizado no ano de 2019 pela Universidade Cesumar – UNICESUMAR.  Contamos com a participação 
de autores oriundos de escolas doutrinárias de diversas escolas do Brasil, em especial do Programa de Pós 
Graduação Stricto Sensu (em nível Doutorado e Mestrado) da Universidade Cesumar – UNICESUMAR.

Destaque merece o fato de que a obra é publicada no contexto de redes de excelência. Importante mencionar 
à participação do Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICETI), cuja representatividade denota 
a qualidade da obra, pois trata-se de um Instituto de elevada envergadura acadêmica, que, através de uma 
alicerçada ascensão na área da pesquisa têm atestado seu compromisso com a pós graduação stricto sensu no 
Brasil e no exterior.

Assim, muitas das reflexões exploradas nos textos deste livro traduzem experiências profissionais 
ponderadas e debatidas nos mais diversos cenários acadêmicos, ora por debates mais profundos desenvolvidos 
nos centros de excelência de cada autor, ora apresentados por meio de palestras e conferências realizadas em 
diversos países. O resultado é uma simbiose, própria dos dias atuais, que resulta das pesquisas aprofundadas. 

Deste modo, buscou-se desmistificar eventuais distanciamentos entre tantas linhas de pesquisa envolvidas 
em razão da elevada diversificação de programas de mestrado e doutorado que encontram aqui representando, 
sendo então diagnosticada a aproximação dessas linhas em uma obra que representa a elevada qualidade 
acadêmica de seus autores.

A obra fornece, portanto, subsídios doutrinários para a exegese jurídica tendo como valor axiológico os 
“direitos sociais e sua relação com os direitos da personalidade”.

Convidamos à leitura!

Organizadores
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A VERDADE E A JUSTIÇA NOS PROCESSOS DIANTE DAS 
MUDANÇAS SOCIAIS E A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS

TRUTH AND JUSTICE IN PROCESSES BEFORE SOCIAL CHANGES AND THE EFFECTIVENESS OF 
FUNDAMENTAL RIGHTS

Cristiane Bergamin
Advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Estado do Paraná, sob o n. 25.454. Mestranda pelo Programa de Mestrado 
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RESUMO

As alterações sociais exigem novas 
possibilidades de abertura dos procedimentos 
judiciais que efetivam os direitos conquistados, 
além de reconsiderar conceitos históricos do 
direito. Este estudo revela para as novas formas 
do Judiciário atuar frente às necessidades da 
sociedade pós-moderna, passando pela sociedade 
civil (tradicionalista/moderna), estendendo-se para 
a sociedade pós-moderna, e os respectivos direitos 
já postos, os novos direitos, e suas consequentes 
efetividades. No que tange aos processos estes se 
desviam, pela especialidade das demandas, criando 
Tribunais próprios para solucionar determinadas 
questões sociais, que atendem às normas pontuais, 
com enfoque norteador dos ditames constitucionais. 
E a indagação pertinente está na efetividade dos 
direitos do cidadão, que busca, nesta sociedade 
contemporânea a realização de seus direitos, incluídos 
os direitos que são próprios da sua personalidade, 
pela trilha das demandas individuais e coletivas.

PALAVRAS-CHAVE

Sociedade. Cidadão. Processos. Justiça. Verdade. Constituição. 

Efetivação dos direitos fundamentais sociais.

ABSTRACT

Social changes require new possibilities to open 
judicial procedures that enforce the rights conquered, 

in addition to reconsidering historical concepts of law. 
This study reveals for the new forms of the judiciary to 
act on the needs of postmodern society, passing through 
civil society (traditionalist / modern), extending to 
postmodern society, and the respective rights already 
put, the new rights, and its consequent effectiveness. 
Regarding the processes, they deviate, by the special 
nature of the demands, creating their own Courts to 
solve certain social issues, which meet the specific norms, 
with a guiding approach to the constitutional dictates. 
And the pertinent question is the effectiveness of citizens’ 
rights, which seeks in this contemporary society the 
realization of their rights, including the rights that 
are proper to their personality, through the path of 
individual and collective demands.

KEYWORDS

Society. Citizen. Processes. Justice. Truth. Constitution. 

Implementation of fundamental social rights.

INTRODUÇÃO

A sociedade se constrói na realidade conjunta, 
que interliga a sociabilidade e as normas que regram 
o ordenamento jurídico e social, que reconhece 
no Direito a fonte própria de suas conquistas, 
pelas necessidades e essências do próprio ser e das 
modificações que sofre no decorrer dos séculos.

O Direito evolui à medida que a sociedade o 
faz, de forma que houve modificação considerada no 
centro das relações jurídicas, deixando de se perseguir 
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unicamente os “bens”, mas passando a alcançar 
“os sujeitos”, pelo fenômeno da personalização do 
Direito. Os princípios constitucionais, e mesmo 
os encartados nas regras infraconstitucionais 
específicas, se concentram na eticidade, boa fé e 
operacionalidade, de forma a alcançar os objetivos 
sociais, a vida mais protegida para o homem, que 
se reconheceu, a partir dos direitos individuais 
e sociais como cidadão. Os microssistemas, que 
se iniciaram na Europa fragmentaram o Direito, 
cirando a intercomunicação entre os sistemas 
jurídicos, setorizando as demandas. As leis brasileiras 
passaram a ter aplicação de forma mais aberta, 
complementando-se os dispositivos codificados, 
observando os princípios gerais constitucionais, e 
pela Constituinte de 1988 os temas fundamentais 
foram regrados no texto normativo constitucional, 
que passa a nortear as relações sociais, considerando 
que houve modificação de interesses na passagem da 
sociedade civil para a sociedade contemporânea.

Os contratos sociais passaram a preservar a 
autonomia de vontade regrada pela ética social, pelo 
respeito à dignidade humana, não prevalecendo 
apenas os valores pecuniários, saltando do Direito 
Romano, em que a propriedade estava para usar, 
dispor e fruir, pelo pensamento de um direito 
absoluto, egoísta, passando pelas invasões bárbaras, 
que permeou poder econômico pelo poder político, 
surgindo os castelos, dos reis, que serviam de defesa 
às invasões.

Nos castelos havia quatro classes dominantes, 
propriamente na França, nobreza, clero, burgueses e 
povo, sendo os burgueses ricos, mas desprovidos de 
propriedades, realidade que exacerbou a revolução, 
pela união das classes burguesa e pobres. E neste 
passo novamente a propriedade passa a ser de caráter 
econômico, nomeando-se o então Ditador Napoleão 
Bonaparte, surgindo o Código Civil de 1804, que 
defendia a propriedade como bem inviolável a 
qualquer pretexto.

Neste contexto de modificação social surge 
então o marxismo, o nacionalismo, socialismo, e na 
Igreja reaparece a Teoria da Humanização, com São 
Thomas de Aquino (séc. XIII). No campo das artes 
Vangog pinta telas retratando as condições sociais.

Aparece a Constituição Mexicana, a primeira 
a reconhecer que a propriedade gera obrigações, 
de caráter funcional. No Brasil, aparece o Código 
Civil, vencendo à época o Código Bevilaqua, código 
este machista, adotando os ditames arcaicos, que já 
estavam decaindo na Europa, da propriedade única 

e exclusivamente gerar direitos, sendo que somente 
em 1946, com a Constituição, a propriedade atinge 
a função social, aparecendo o Estatuto da Terra, 
em 1964, e atualmente positivada na Constituição 
Federal de 1988, pelo artigo 170, III, Princípio da 
Livre Iniciativa combinado com o artigo 5, XXIII, 
pelo entendimento da propriedade atingir sua função 
social, alargando os pensamentos para o resignificado 
de novos direitos, os direitos fundamentais. Nascem 
as possibilidades jurídicas do direito de propriedade 
não estancar os novos direitos, entendidos pelos 
sociais, permitindo a órgãos como Ministério 
Público, Ministérios Governamentais, e até mesmo 
Ongs a exigir a chamada FUNCIOANALIZAÇÃO 
da propriedade.

No século XIX, a partir do Ideal Liberal, os 
direitos da personalidade se baseiam no domínio 
da natureza, o homem dominador, chefe de família 
patriarcal, no centro do poder, sendo sua vontade 
preponderante, a partir da sua essência, com 
influência jus naturalis ainda muito expressiva, sendo 
Estado Moderno pautado na imagem de Deus, 
garantia judaico cristã, e indisponibilidade do Estado 
Civil, sendo toda a lógica da economia e capacidade 
civis ligadas ao nascimento e concretização da Ordem 
Estatal.

Na modernidade do Séc. XX surge a lógica 
do descarte, tudo é passageiro, frenético, o homem é 
ser de mera vida, sem sentido, sendo que os direitos 
permeiam pela Princípio da Ponderação, e os 
Tribunais passam a ser locais de decisão entre a vida 
e a morte, entre os direitos e as reais possibilidades, 
entre a garantia dos direitos fundamentais, seja pela 
individualidade, ou também pela coletividade e as 
efetivações de fato.

E para avançar o tema, a sociedade moderna 
passa em menos de meio século, para a sociedade 
pôs moderna, extensão e evolução do ser humano 
a um modo de vida cada vez mais atrelado à lógica 
da aquisição de bens e serviços sem ponderação 
das necessidades fáticas, em decisões massificadas, 
impostas pelas regras ditadas, como cultura ao corpo, 
vida com maior qualidade, aquisição de bens, que 
alcançam os caminhos do homem mais pelo sentido 
da competição do que pelo trilhar da solidariedade, 
do respeito, o que ponta a questão de que os direitos 
individuais e coletivos sociais esbarram a efetividade 
pelas formas de procedimentos, adotados pelas 
regras codificadas e atuações dos tribunais, ou 
esbarram em problemas sociais, ocasionados pela 
crise da humanidade que está à procuração de uma 
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acomodação social, que lhe foi retirada pela nova 
ordem, se considerada e evolução tecnológica, as 
formas de reocupação do globo terrestre, no sentido 
das evasões humanas, a produtividade dos alimentos 
e os problemas da água potável, as redes sociais, 
massificação das ideias, mudanças nas formas de 
trabalho, entre tantos outros pontos da vida que se 
esvai rapidamente.

1 VERDADE E JUSTIÇA

Os conceitos de verdade e justiça 
primeiramente remete ao entendimento da teoria do 
conhecimento, ou seja, buscar como se processa o 
conhecimento e qual o método mais adequado para 
alcançá-lo.

O método é o momento abstrato da pesquisa, 
um momento da análise de um autor que escreve 
a teoria do seu discurso. O problema social é um 
problema que se recobre da judicialidade, de forma 
que um problema social passa a ser uma questão 
jurídica. No primeiro momento se busca a resolução 
do problema com a solução pela verdade. Num 
segundo momento passa à solução até a inversão 
da verdade. E no terceiro momento ainda se busca 
a solução da própria verdade. Este conceito se tem 
pela aplicabilidade da epistemologia, que é um 
estudo crítico dos princípios, hipóteses e resultados 
das ciências já constituídas, e que visa a determinar 
os fundamentos lógicos, o valor e o alcance de seus 
objetivos.

A verdade não existe, mas apenas uma relação 
da verdade, pois se traduz na relação do poder de 
traduzir a verdade imposta, na medida em que a 
verdade é uma construção imperada pelo poder de 
decisão. A verdade então passa a ser um processo.

A investigação acerca da verdade dos fatos 
discutidos no processo está intimamente relacionada 
com a produção probatória a ser efetuada por aqueles 
que demandam judicialmente com objetivo de 
convencimento do magistrado. Nota-se ainda, na 
opinião de Marinoni (2009, p. 27) que a verdade é 
fator de legitimação do processo.

Observa-se que a investigação dos fatos no 
processo de conhecimento ocupa parte substancial 
do procedimento e das regras que disciplinam o 
tema, pois a correta aplicação do direito tem por 
pressuposto o adequado conhecimento dos fatos.

A busca da certeza do direito é um ideal do 
racionalismo iluminista, aquele mesmo racionalismo 
que influenciou decisivamente na Revolução 

Francesa. Predominava naquele momento histórico, 
uma desconfiança com relação à magistratura em 
razão dos compromissos desta classe com o Antigo 
Regime, mais exatamente com seu representante, 
o rei. Tal fato conduziu ao movimento das grandes 
codificações, com a pretensão de abranger todos os 
aspectos da vida em sociedade por meio da lei.

Sustentava-se desta forma que impedindo a 
lacuna normativa, não haveria possibilidade de o juiz 
prolatar uma decisão que não estivesse estritamente 
em conformidade com a manifestação popular, 
considerando que a lei emana do povo por meio de 
seus representantes legitimamente indicados. Tal fato 
estaria limitando ao juiz um papel de “boca da Lei”, 
ou seja, o executor das diretrizes do Legislativo.

Daí o esforço racionalista em obter um direito 
determinável e previsível, impedindo o arbítrio 
judicial. A função jurisdicional deveria limitar-se 
a aplicação do texto legal. O “juízo de subsunção” 
representa esta ideia: tomar os fatos do mundo físico 
e a ele dar a regra abstrata e hipotética, na qual se 
busca uma adequação mecânica da vontade da lei.

 Neste aspecto observa-se Chiovenda (1998, 
p. 18):

(...) toda norma encerrada na lei representa 
uma vontade geral, abstrata, hipotética, 
condicionada à verificação de determinados 
fatos que, em regra, podem multiplicar- se 
indefinidamente. Toda vez que se verifica o 
fato ou grupo de fatos previstos pela norma, 
forma-se uma vontade concreta da lei, ao 
tempo em que dá vontade geral e abstrata 
nasce uma vontade particular que tende a 
atuar no caso determinado. 

Verifica-se então a imprescindibilidade da 
descoberta da verdade em relação aos fatos narrados 
por cada parte, para que o magistrado possa prestar 
o serviço jurisdicional de forma justa. Neste ponto 
narra Calamandrei (1997, p. 121):

(...) a querela entre os advogados e a 
verdade é tão antiga quanto a que existe 
entre o diabo e a água benta. E, entre as 
facécias costumeiras que circulam sobre 
a mentira profissional dos advogados, 
ouve-se fazer seriamente esta espécie de 
raciocínio: Em todo processo há dois 
advogados, um que diz branco e outro 
que diz preto. Verdadeiros, os dois 
não podem ser, já que sustentam teses 
contrárias; logo, um deles sustenta a 
mentira. Isso autorizaria considerar que 
cinquenta por cento dos advogados são 
uns mentirosos; mas, como o mesmo 
advogado que tem razão numa causa 
não tem em outra, isso quer dizer que 
não há um só que não esteja disposto 
a sustentar no momento oportuno 
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causas infundadas, ou seja, ora um 
ora outro, todos são mentirosos. Esse 
raciocínio ignora que a verdade tem três 
dimensões e que ela poderá mostrar-
se diferente a quem a observar de 
diferentes ângulos visuais. No processo, 
os dois advogados, embora sustentando 
teses opostas, podem estar, e quase 
sempre estão, de boa-fé, pois cada um 
representa a verdade com a enxerga, 
colocando-se no lugar de seu cliente. 

Entretanto, em essência seja no processo, seja 
em outros campos científicos, jamais se poderá afirmar, 
com segurança absoluta, que o produto encontrado 
efetivamente corresponde à verdade. A verdade é 
um conceito absoluto, e por certo inatingível pelo 
ser humano, tendo em vista que está se encontra no 
todo e não em parte, conforme afirmativa de Neves 
(2013, p. 411). Poderíamos traduzir a afirmativa 
do doutrinador nos seguintes termos: tomemos 
por hipótese que “A” é “A” por que não é “B”, isto 
quer dizer que para conhecermos a respeito de “A”, 
impõem-se conhecer não apenas tudo acerca de “A” 
mas torna-se imprescindível conhecer também tudo 
aquilo que for “não A”. Desta forma, aferimos que a 
verdade em relação à determinada coisa não aparece 
até que possamos conhecer todas as demais coisas.

Assim percebeu Reale (1983, p. 17), em 
seu estudo a respeito do tema, deduzindo assim o 
conceito de quase-verdade, em substituição ao da 
verdade, considerando que esta seria imprestável e 
inatingível:

(...) se a verdade, numa síntese talvez 
insuficiente, não é senão a expressão rigorosa 
do real, ou, por outras palavras, algo que 
logicamente redutível a uma correlação precisa 
entre o ‘pensamento e realidade’, tornando este 
segundo termo em seu mais amplo significado, 
e não apenas como ‘realidade fatual’, forçoso 
é reconhecer que a adequação entre o mundo 
dos conceitos e o da realidade, mesmo nos 
domínios das ciências consideradas exatas, 
deixa-nos claros ou vazios que o homem 
não pode deixar de pensar. No fundo é esta 
a distinção kantiana essencial entre ‘conhecer 
segundo conceitos’ e ‘pensar segundo ideias’, 
isto é, acrescento eu com certa elasticidade, 
‘pensar segundo conjecturas’. De mais a mais, 
discutem até hoje os filósofos e cientistas 
no que tange à definição de verdade, e os 
conceitos que se digladiam não são mais que 
conjecturas, o que demonstra que a conjectura 
habita no âmago da verdade, por mais que 
nossa vaidade de homo sapiens pretenda 
sustentar o contrário.

Afirma Didier (2012, p. 69) com acerto:

A verdade real é algo inatingível; não deixa de 
ter um caráter místico. É utopia imaginar que 

se possa, com o processo, atingir a verdade real 
sobre determinado acontecimento, até porque 
a verdade sobre algo que ocorreu outrora é 
ideia antiética. Não é possível saber a verdade 
sobre o que ocorreu (...). O algo pretérito está 
no campo ôntico, do ser. A verdade, por seu 
turno, está no campo axiológico, da valoração 
(...).

Neste ponto, ilustrativa a lição de Marinoni 
(2010, p. 33), o qual afirma na hipótese de uma 
pessoa que tenha ouvido determinada versão a 
respeito de um fato por meio de doze mil testemunhas 
presenciais, terá doze mil probabilidades, iguais a 
uma forte probabilidade, que não equivale à certeza 
absoluta.

Cada ato processual tem um propósito, ou 
como prefere Dinamarco (2009, p. 615) um “escopo 
específico”, e todos esses atos conjuntamente têm o 
objetivo de produzir uma tutela jurisdicional justa, 
mediante um processo seguro. A instrumentalidade 
das formas está relacionada com a “liberdade 
das formas” e a “não taxatividade das nulidades” 
(DINAMARCO, 2009, p. 615) como elementos de 
um sistema com base na razão e na consciência dos 
objetivos a serem perseguidos.

Por outro lado, o formalismo processual 
assume importância na medida em que impede o 
exercício de arbitrariedades por parte do magistrado 
no decorrer do processo, uma vez que o procedimento 
está previamente delimitado, organizando o processo 
judicial de forma a fazer coincidir autoridade e justiça 
(OLIVEIRA, 1997, p. 9).

A estrutura do próprio processo está imersa 
em opções de valores inerentes a sociedade em que 
emerge, em razão de ser fruto da produção humana 
e, portanto dependente das opções políticas e sociais 
que singularizam determinada época. Desta forma, 
como afirma Oliveira (1997, p. 97) , o formalismo 
tem inerentemente um fim útil. Ou seja, são os 
valores adotados de natureza política, com conexão 
intima as formas e o objetivo da administração da 
justiça. Eventualmente refletem as estratégias de 
poder, com direcionamento a determinada finalidade 
governamental.

O fim perseguido é a garantia para a 
realização da justiça material e por consequência o 
apaziguamento entre os litigantes, e por outro lado 
promoção da segurança jurídica do sistema social, 
a efetividade e organização do processo. Observa 
Oliveira (1997, p. 97) que, a segurança jurídica e a 
efetividade da decisão estão em equilíbrio dinâmico, 
verificando-se em um conflito de proporcionalidade, 
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ou seja, quando se permite uma maior efetividade 
proporcionalmente ocorrerá uma menor segurança e 
vice versa.

Atribui Oliveira (1997, p. 97) ao magistrado, 
o dever de influir no equilíbrio através de técnicas 
hermenêuticas de ponderamento, determinando 
quais os valores que deverão prevalecer, considerando 
os fins a atingir no processo judicial. Assume um 
papel constitucional como intermediário para 
assegurar um rito revestido das garantias formais e 
por outro lado possibilitar um mecanismo eficiente 
e funcional, efetuando a entrega da prestação 
jurisdicional em razoável espaço de tempo e acima 
de tudo, com justiça.

Seguindo ainda a lição de Oliveira (1997, p. 
86), afirma que o devido processo legal representa a 
expressão constitucional do formalismo processual, 
na qual estariam em seus extremos o informalismo 
em excesso e em outra extremidade o excesso de 
formalismo, anota ainda que ambas as posições podem 
conduzir à desordem do processo e à insegurança 
do direito. Admite por sua vez Bedaque (2006, p. 
429) que um sistema informal não é desejável, 
sugerindo que o sistema da legalidade das formas seja 
“temperado” pelos princípios da instrumentalidade 
do processo, da ausência de prejuízos e da economia 
processual.

Indica Gomes (1995, p. 65) a respeito da 
instrumentalidade do processo, que este é um 
instrumento meio de atuação do poder jurisdicional, 
destinado a realização de suas finalidades jurídicas, 
políticas e sociais. Desta forma, sustenta que 
o magistrado ao conduzir o processo deve ser 
considerado como partícipe ativo da relação 
processual.

Complementando a afirmativa do 
doutrinador, Didier (2009, p. 65) esclarece que a 
instrumentalidade do processo pauta-se na premissa 
de que o direito material coloca-se como valor que 
deve presidir a criação, a interpretação e a aplicação 
das regras processuais.

Em relação à economia processual, verificamos 
que a Emenda Constitucional 45/2004, acrescentou 
ao artigo 5º o inciso LXXVIII: “a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantem a 
celeridade de sua tramitação”. Deve-se interpretar a 
determinação normativa no sentido de perseguir os 
melhores resultados possíveis, com a maior economia 
de esforços, despesas e tempo possível, tudo isto de 
forma eficiente (GONÇALVES, 2012, p. 66).

Por outro lado, o excesso de formalismo, é 
alvo de pertinente crítica de Bedaque (2006, p. 101). 
Afirma que, a presença de um verdadeiro culto ao 
formalismo e ao exagerado apego a técnica, a ponto 
de ocorrer um desprezo ao direito substancial, com o 
objetivo de alcançar um resultado que possivelmente 
o direito material não concederia a parte, ou seja, 
ignora-se o direito substancial com vistas a observar 
a forma procedimental.

Apresenta desta forma Bedaque (2006, p. 129) 
como exemplo de formalismo excessivo a questão 
da preclusão. Por óbvio o doutrinador reconhece 
a importância do instituto como mecanismo para 
assegurar a simplificação, a rapidez e eficiência do 
processo, que poderiam comprometer a segurança e 
celeridade do instrumento. Todavia “Não se justifica 
interpretar as regras instrumentais com rigor formal 
exagerado, de modo a comprometer o próprio 
resultado pretendido. Sempre que isso ocorre, os 
meios transformam- se em óbices” (BEDAQUE, 
2006, p. 129).

Defende Bedaque (2006, p. 128), a 
possibilidade de permitir a apresentação de elementos 
aptos a dirimir a lide, ainda que intempestivamente, 
apenas com a ressalva que ocorra antes da sentença. 
Sustenta a possibilidade de o magistrado dar 
efetividade ao processo judicial, principalmente na 
eventualidade da preclusão “proporcionar tutela 
jurisdicional a quem não tem direito a ela, deverá o 
juiz afastá-la”. Há que se considerar que entendimento 
em contrário estaria privilegiando o formalismo em 
detrimento a eventual direito substancial.

Admite Bedaque (2006, p. 129) por sua vez, 
que não ignora a importância do procedimento para 
conformação do processo, pois sua ausência poderia 
conduzir ao arbítrio judicial. O procedimento é o 
meio pelo qual o legislador assegura o exercício da 
jurisdição, pautado pelas garantias constitucionais 
e permite a efetiva participação dos interessados na 
resolução do conflito.

O procedimento deverá ser informado pelas 
faculdades e deveres das partes e do magistrado, em 
mútua e recíproca relação (DINAMARCO, 2002, p. 
157), conduzindo a dinâmica dialética do processo, 
na qual a simetria, mútua implicação e substancial 
paridade das posições subjetivas conduzirão a 
uma intervenção não episódica, no exercício de 
um conjunto de controles, reações e escolhas e de 
submissão aos controles e reações da outra parte.

Desta forma afirma Dinamarco (2002, 
p. 157) que o processo judicial é expressão da 
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democracia e, portanto participativo. Afirma que 
a efetiva participação inclui uma postura ativa 
do magistrado no processo, seja na iniciativa de 
produção probatória, seja na direção do processo e 
no diálogo com as partes. Neste sentido, sustenta 
Oliveira (1997, p. 124):

A solução exequível estampa-se na adoção do 
princípio da instrumentalidade das formas, 
dando-se pela validade do ato processual 
sempre que atingir sua finalidade essencial, 
preservadas as garantias constitucionais do 
processo.

Por sua vez afirma Marinoni (2010, p. 
152) que o sistema processual não se limita 
adequar as características dos direitos materiais, 
mas deve considerar as diferentes posições sociais 
dos litigantes. Afirma que a Constituição Federal 
assumiu o compromisso no artigo 3º, III de reduzir 
as desigualdades sociais e regionais. Assim: “Os 
procedimentos, como todos os atos do Poder Público, 
devem estar em conformidade com o princípio da 
igualdade. O legislador infraconstitucional é obrigado 
a desenhar procedimentos que não constituam 
privilégios, bem como, para atender aos socialmente 
mais carentes, a estruturar procedimentos que sejam 
diferenciados, na medida em que a diferenciação 
de procedimentos é uma exigência insuprimível 
para um ordenamento que se inspira na igualdade 
substancial”.

Nesta linha de argumento, considerando 
que a Constituição Federal tem por fundamento a 
eliminação de desigualdades nos termos expressos 
no artigo em comento, não há possibilidade de 
admitir um procedimento processual que permita 
ou potencialize uma posição de desigualdade. 
Para que seja observado o princípio de acesso à 
justiça, eventualmente se verificando situações 
de direito substancial ou posições sociais a exigir 
um tratamento diferenciado, o Estado Juiz deverá 
intervir oferecendo um tratamento diferenciado no 
procedimento com o fim de se permitir uma tutela 
jurisdicional que ao final se revele justa, em razão de 
efetivamente entregar o direito a quem a possua.

Para Oliveira (1997, p. 138), “se o juiz 
preservar as garantias das partes, vedado não lhe é 
adotar um ponto de vista mais maleável, adaptando 
o rigor formal ao caso, quando necessário para vencer 
o formalismo”. Como decorrência para assegurar tais 
garantias, há que se permitir o fortalecimento dos 
poderes do órgão judicial, a ponto de se impor ao 
juiz não apenas a faculdade, mas o dever de advertir 

os litigantes das irregularidades e lacunas de seus 
pedidos e alegações, no exercício de uma função 
supletiva e auxiliar.

Não se trata de defender um poder ilimitado 
ao órgão judicial, permitindo ao magistrado que de 
forma discricionária determine a regra processual a 
ser aplicada. Tal possibilidade poderia conduzir a 
um processo substancialmente desprovido de forma, 
observando tão somente a livre discricionariedade do 
magistrado, com prejuízo à igualdade substancial das 
partes e afronta ao princípio da certeza jurídica, além 
de eventual desprezo ao nexo entre o direito material 
e o processual.

A solução para enfrentamento da questão 
indicada por Oliveira (1997, p. 138) perpassa pela 
colaboração processual em que partes litigantes e 
o magistrado estariam vinculados, considerando 
todos em posição igualitária de diálogo para o 
desenvolvimento processual com vias de alcançar o 
processo justo.

Objetiva-se, conforme Mitidiero (2009, 
p. 71), perseguir um “ponto de equilíbrio” na 
organização do formalismo processual, amoldando 
em uma “comunidade de trabalho” entre os sujeitos 
do processo.

A questão vincula-se acerca da efetiva 
participação no curso do processo judicial pelo 
qual as partes interessadas no processo assumem 
compromisso de auxiliar o magistrado, exigindo-se 
uma releitura do princípio do contraditório, cuja 
efetividade não se limita ao debate entre as partes, 
mas concreto exercício do direito de oferecer as 
respectivas argumentações, colaborando diretamente 
na formação da convicção do magistrado.

Observa-se que o formalismo no processo 
possui sua devida importância, entretanto este 
não poderá ser uma justificativa a impedir, no 
enfrentamento de excepcionalidades no caso 
concreto, que o magistrado possibilite a acomodação 
do procedimento no propósito de proporcionar 
um equilíbrio entre as partes, sempre mediante o 
contraditório com vias de assegurar um processo 
justo.

Foucault (2002, p. 17) ao relacionar a verdade 
e o conhecimento, sustenta que a princípio não há 
uma relação necessária entre o conhecimento e as 
coisas a conhecer, em outras palavras, o que se sabe 
a respeito acerca de alguma coisa não é próprio de 
sua essência. O conhecimento não está relacionado 
a essência do homem, pois é algo inventado: “(...) o 
conhecimento não é instintivo, é contra- instintivo, 
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assim como ele não é natural é contranatural” 
(FOUCAULT, 2002, p. 17). Assim, temos “(...) uma 
natureza humana, um mundo, e algo entre dois que 
se chama o conhecimento, não havendo entre eles 
nenhuma afinidade, semelhança ou mesmo elos de 
natureza”.

Tudo o que foi concebido pelo intelecto 
humano tem como objetivo último alguma relação 
de poder. A dominação de uns sobre os outros. Estas 
invenções incluem o conhecimento, a religião, os 
ideais, etc. Aquilo que revelar mais nitidamente as 
relações de poder é o que tende a estar mais próximo 
da verdade. Por consequência, o conhecimento 
produzido no campo do direito não é algo supra 
social ou natural.

Segundo a concepção de Foucault (2002, p. 
57) o direito é a institucionalização da guerra, pois 
“(...) entrar no domínio do direito significa matar o 
assassino, mas mata-lo segundo certas regras, certas 
formas”, por meio de procedimentos, argumentos e 
normas, ocorrendo o embate de duas verdades, pelo 
qual um terceiro, alheio à controvérsia servirá como 
mediador, proferindo o veredicto de qual verdade 
prevaleceu.

Deve-se observar que não se trata de averiguar 
qual a verdade é efetivamente verdadeira, mas de 
determinar qual a verdade que efetivamente irá 
prevalecer (2002, p. 13):

A hipótese que gostaria de propor é que, no 
fundo, há duas histórias da verdade. A primeira 
é uma espécie de história interna da verdade, a 
história de uma verdade que se corrige a partir 
de seus próprios princípios de regulação: é a 
história da verdade tal como se faz na ou a 
partir da história das ciências. Por outro lado, 
parece-me que existem, na sociedade, ou pelo 
menos, em nossas sociedades, vários outros 
lugares onde a verdade se forma, onde um 
certo número de regras de jogo são definidas 
– regras de jogo a partir das quais vemos 
nascer certas formas de subjetividade, certos 
domínios de objeto, certos tipos de saber – e 
por conseguinte podemos, a partir daí, fazer 
uma história externa, exterior, da verdade.

 Observa-se que para Foucault a verdade 
engendraria em seu interior relações de poder 
e dominação, consequência de um contexto 
determinado não sendo desta forma possível de 
reconhecimento universal.

Por sua vez, Habermas (2007, p. 62) sustenta 
que a verdade deverá ser construída pelo consenso no 
sentido normativo, segundo regras de justificação, 
regras pragmáticas, constitutivas do diálogo ou da 
comunicação argumentativa. A obra em questão 

é fruto de uma série de comentários proferidos 
no Centro Pompidou, em 31 de janeiro de 2001, 
a respeito de outra obra de sua autoria: “Verdade 
e Justificação”. Sustenta Habermas que, sendo 
a linguagem e a realidade fatos indissociáveis, a 
verdade de uma afirmação somente será justificada 
por meio de outras afirmações consideradas, por sua 
vez, como verdadeiras, o que aponta para a ideia de 
verdade como coerência.

Além disso, aduz que a verdade precisa 
transcender qualquer contexto de justificação, 
de modo que, considerando-se verdadeira certa 
proposição, deve assim ser tida para qualquer 
público, e não apenas para o qual foi originalmente 
pensada, satisfeita as condições de uma discussão 
livre, permitindo iguais oportunidades para seus 
interlocutores. Afirma Habermas (2010, p. 10):

(...) o discurso prático pode, assim, ser 
compreendido como uma nova forma 
específica da aplicação do imperativo 
categórico. Se aqueles que participam de um 
tal discurso não podem chegar a um acordo 
que atenda aos interesses de todos, ao menos 
que façam o exercício de ‘adotar os pontos 
de vista uns dos outros’, exercício que leva 
ao que Piaget chama de uma progressiva 
‘descentralização’ da compreensão egocêntrica 
e etnocêntrica que cada um tem de si mesmo e 
do mundo. (...) Os participantes, no momento 
mesmo em que encetam uma tal prática 
argumentativa, têm de cooperar uns com os 
outros; e mais ainda, têm de estar dispostos 
a deixar-se afetar e motivar em suas decisões 
afirmativas e negativas, por essas razões e 
somente por elas.

Seguindo a lição de Marinoni (2010, p. 33), 
a reconstrução de um fato ocorrido no passado, 
invariavelmente será influenciada por aspectos 
subjetivos daqueles que assistiram, ou ainda, daquele 
que deverá receber e valorar a evidência concreta no 
processo judicial. O sujeito que recebe a informação, 
tornado irrelevante se o seu conhecimento deu-se 
por meio da presença pessoal ou se este ocorreu por 
outro meio, inevitavelmente o conteúdo será alterado, 
em razão de seu absorvimento efetivar-se mediante 
seus filtros pessoais, adicionando desta forma uma 
particularidade pessoal que modifica a realidade.

Afirma Grau (2011, p.288) que compreender 
algo é uma experiência ínsita do próprio ser e “por isso 
mesmo resultará sempre inútil, em qualquer ‘ciência 
compreensiva’, qualquer tentativa de separação entre 
a racionalidade e personalidade da compreensão”, 
não sendo possível separar o objeto que se conhece 
do sujeito. Portanto, inevitavelmente a decisão estará 
imbuída das idiossincrasias daquele que decide.
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A doutrina processual efetua uma distinção 
acerca da verdade. Em relação ao processo penal 
estar-se-ia lidando com a verdade substancial, 
enquanto que no processo civil bastaria a verdade 
formal, aquela refletida no processo e juridicamente 
apta a sustentar a decisão judicial, entretanto não 
necessariamente se revela em conformidade com a 
realidade fática. Em síntese verifica-se uma verdade 
que se revela não exigente com os fatos.

A premissa a fixar tais distinções, fundamenta-
se na argumentação de que no âmbito civil estariam 
envolvidos bens jurídicos de menor relevância, 
satisfazendo-se com um menor grau de certeza, 
enquanto que no processo penal o fato de implicar 
diretamente na liberdade individual, justificaria a 
busca da verdade verdadeira.

Ou seja, a justificativa encontra-se 
invariavelmente em relação aos valores protegidos 
em um ou outro tipo de processo, considerando-
se mais valioso aqueles tratados na esfera criminal 
do que em relação aos tratados na esfera cível, em 
razão de substancialmente o processo penal influir 
diretamente na liberdade pessoal do reclamado. 
Quanto à relevância da liberdade como direito 
fundamental, não se pretende suscitar qualquer 
questionamento acerca de sua importância. Todavia, 
se faz necessário observar que entre os direitos 
fundamentais não se revela uma hierarquia inerente 
entre si, muito menos se pode sustentar a existência 
de direitos fundamentais absolutos.

Deve-se considerar como superada a distinção 
acerca da verdade formal e verdade substancial, 
seguindo a lição de Neves (2013, p. 412). A verdade 
formal seria uma verdade processual, para o qual 
no processo civil seria suficiente, enquanto que no 
processo penal dever-se-ia perseguir a efetiva verdade, 
ou seja, a verdade real. Entretanto deve-se considerar 
que a verdade é una (NEVES, 2013, p. 412), seja 
no campo civil, seja no campo penal. Ainda que 
o significado das expressões “verdade formal” e 
“verdade material” estejam referindo-se a satisfação 
decorrente do esgotamento dos meios de busca da 
verdade, não deve ser admissível a manutenção dos 
termos.

Não há substancialmente qualquer diferença 
entre os objetos tutelados pelo direito penal a 
ensejar a distinção de tratamento. O argumento 
que o direito penal tutela a liberdade não deve ser 
considerado como suficiente para sua manutenção, 
uma vez que o direito civil também tutela direitos 
fundamentais do ser humano, tais como os direitos 

da personalidade, o pátrio poder e tantos outros com 
caráter indisponível.

O argumento de que não raras vezes a pena 
suportada pelo reclamado poderá apresentar-
se de cunho eminentemente patrimonial, como 
a condenação limitada ao pagamento de multa. 
Outras vezes, a possibilidade de imposição de 
restrição de direitos, como frequentar determinado 
lugar, a prestação de serviços comunitários ou 
mesmo encontrar-se com determinadas pessoas. Ou 
seja, o valor liberdade não estaria sendo ameaçado 
em nenhum destes casos. Necessário observar as 
afirmativas de Haddad (2012, p. 93):

A real distinção entre a verdade material 
e formal não se fundamenta no estado ou 
grau de convicção atingido pelo juiz, nem 
na profundidade do esclarecimento dos 
fatos, muito menos no percentual de esforço 
empregado pelo magistrado para elucida- lo, 
os quais seriam mais intensos no processo 
penal. Se assim fosse, bastaria ao magistrado 
não se acomodar e se irresignar com o material 
probatório até então coletado no processo civil 
para converter a verdade formal em material. 
A verdade material não significa que se trate 
de verdade mais completa em comparação a 
formal, mas sim, que não disponibilizados 
mais instrumentos para se alcança-la. A 
verdadeira diferença tem como fulcro a maior 
disponibilidade de meios para conseguir o 
esclarecimento dos fatos.

Considera-se também o fato do legislador 
efetuar a previsão em relação a crimes de menor 
potencial ofensivo, com enquadramento na Lei 
9.099/95, de método de solução consensual de litígio, 
em consonância com o artigo 76, § 4º da mencionada 
lei, aplicando-se a transação penal. Em relação a este 
instituto, sustenta Cambi (2001, p. 73) que neste caso 
ocorreu uma mitigação em relação ao conceito da 
verdade material, podendo-se considerar tal fato, em 
sua opinião, uma tendência do próprio direito penal.

Em síntese a verdade formal deve ser 
considerada como um arremedo da verdade, pela qual 
se valoriza determinados requisitos da formalidade 
processual, relevando-se o conteúdo material da 
prova. Neste aspecto, verifica-se maior interesse 
na aparência que se representa em detrimento ao 
produto final demonstrado. A existência de uma 
verdade formal implica no reconhecimento que a 
decisão judicial não está fundamentada na verdade, 
mas em uma não verdade, permitindo supor a 
existência de uma verdade perfeita (MARINONI, 
2010, p. 32).

A construção da certeza utilizando-se a 
verossimilhança, ou seja, é uma ideia que se atinge 
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a partir daquilo que normalmente acontece. É 
essa ilação lógica do usual que permite ao sujeito 
reconhecer como verossímil algo que, segundo 
critérios adotados pelo homem médio, prestar-
se-iam para adquirir a certeza quanto a certo fato. 
Evidentemente a verossimilhança estará submetida a 
critérios nitidamente subjetivos e variáveis, de acordo 
com o sujeito cognoscente (MARINONI, 2010, 
p. 37). Entretanto, a utilização da verossimilhança 
como solução, argumenta Neves (2013, p. 412) 
deve ser considerado como o caminho incorreto. 
Rebatendo a  posição de Marinoni (2010, p. 37), 
sustenta:

O que se deve buscar é a melhor verdade 
possível dentro do processo, levando-se 
em conta as limitações existentes e com a 
consciência de que a busca da verdade não é 
um fim em si mesmo, apenas funcionando 
como um dos fatores para a efetiva realização 
da justiça, por meio de uma prestação 
jurisdicional de boa qualidade. Ainda que 
se respeitem os limites impostos à busca 
da verdade, justificáveis à luz de valores e 
garantias previstos na Constituição Federal, 
o que se procurará no processo é a obtenção 
da verdade possível. Por verdade possível 
entende-se a verdade alcançável no processo, 
que coloque o juiz mais próximo possível do 
que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, 
o que se dará pela ampla produção de provas, 
com respeito às limitações legais.

Ao contrário da Teoria pura do Direito, 
de Kelsen, em 1943, que preconizou a separação 
do direito do conceito abstrato da verdade e da 
justiça, com o positivismo jurídico. As normas 
constitucionais, garantidoras dos direitos da 
personalidade, em resguardar as garantias individuais 
e direitos fundamentais, inclusive os sociais, 
demonstram as relações das vontades.

O direito e justiça não traduz uma correlação 
necessária, ao passo que a normatividade sempre exige 
a participação de pessoas, que nunca traduzirão a 
razão, pois são eivados da subjetividade, e a solução 
pela verdade sempre é buscada, e nunca será uma 
solução única, porque os vencidos nunca aceitarão a 
verdade pelo senso do entendimento, mas apenas na 
obediência às normas invocadas, e aos procedimentos 
adotados pelos julgadores. Uma decisão judicial jamais 
esgota uma verdade, mas convenciona uma verdade.

Do Direito não é pensado sem o Estado, 
nem como a justiça sem o poder, ao passo que não 
se pensa justiça sem construção dos enunciados 
normativos na dimensão de uma moralidade política 
pressuposta. A verdade está na coerência do que se 
constrói, na reconstrução do objeto. E do século XX 

até a atualidade é de destacar que a democracia tem 
alcançado a esfera da justiça, porque a evolução da 
sociedade capitalista trouxe ao mesmo tempo sérias 
desigualdades sociais estruturais, que traz maior luta 
pela justiça social.

Como bem aponta filósofo Fernando 
Figueiras, em Análise Social. Estado, justiça e 
reconhecimento:

Do ponto de vista da teoria política normativa, 
esse deslocamento da democracia em direção 
a justiça abriu novas vias de reflexão a respeito 
de valores e normas fundamentais, os quais 
organizam as sociedades democráticas e as suas 
instituições. Desta forma, o debate da teoria 
política contemporânea é, por definição, o 
debate sobre o tema da justiça e o modo pelo 
qual as instituições podem concretizar esse 
fim normativo. A justiça, por conseguinte é 
o horizonte de possibilidades da reflexão em 
teoria politica, havendo uma aproximação 
necessária ao tema do direito e à especulação 
sobre procedimentos básicos para a resolução 
dos conflitos sociais, culturais, políticos e 
econômicos.

3 O PROCESSO DA SOCIEDADE CIVIL E O 
PROCESSO DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

A Revolução Francesa promulga a era das 
codificações, sempre na ideia de que o ordenamento 
jurídico dos Países deveria estar em códigos, tendo 
como centro do positivismo a codificação civil, por 
gerar a confiança pretendida para à época. Tanto 
que estudar o direito era estudar o código, de forma 
que conhecer o código civil era o que bastava para 
conhecer o ordenamento jurídico.

As constituições existentes serviam para regara 
as situações do Poder, regular o Estado, ao passo 
que as codificações civis serviam como normativa 
necessária para as resoluções dos problemas sociais. 
Os códigos eram como constituições do povo. Mas 
em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos, 
foi elencado pelo texto os direitos fundamentais, e a 
preocupação com a dignidade da pessoa.

Os macros sistemas, que antes era fechado, 
abre-se a nova ordem de microssistemas, atendendo 
ao fenômeno da repersonalização jurídica. E os 
processos mudam a forma de visualizar os direitos e 
garanti-los tomam outras formas, agora como núcleo 
central os dispositivos constitucionais, que norteiam 
a aplicabilidade de todas as leis, resguardando os 
direitos do cidadão como primordial, invocando 
sempre os princípios que regem a boa-fé, a coletividade 
em primeiro grau, os direitos fundamentais, sejam 
individuais ou coletivos.
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Os processos passam a ser construídos através 
de uma racionalidade para preservar os novos 
direitos, mas sem, contudo banalizar a dignidade 
da pessoa humana, sendo este o centro dos direitos 
fundamentais.

Os processos passam a ser abertos, convivendo 
com o modelo fechado por algumas vezes, mas 
sempre fazendo uma filtragem no ordenamento 
jurídico a partir dos ditames constitucionais, e 
não ao contrário, ou afastando os dispositivos 
constitucionais das demais normatizações. E 
ainda, ressaltando que há situações que carecem 
do ordenamento posto, deixand0s-e margem ao 
intérpretes analisar e entender as demandas sociais, 
utilizando-se dos princípios preconizados na ordem 
constitucional.

Os processos da individualização massificam as 
ideias, uma vez que não mais debates, nem tampouco 
inserções em lutas, de forma que a sociedade presencia 
dia a dia a troca do ideal do progresso pelo ideal de 
melhorias partilhadas para a sobrevivência, em grau 
mais qualitativo, da espécie. Desde as necessidades 
consumistas, os ditames ditatoriais da sociedade 
de consumo assumem papel preponderante da 
forma como se estabelecem os entendimentos dos 
direitos, os devidos reconhecimentos e significados, 
e a efetividade dos mesmos. A sociedade assume 
papel de mudança continua, em tempo frenético, 
que inibe críticas mais segura, e estabelecimentos 
de procedimentos mais seguros, até porque não se 
tem a certeza, não definitiva, mas certa da era do 
trabalho duradouro. Tudo se muda ao tempo da 
velocidade dos megabits, das fibras óticas, das novas 
possibilidades tecnológicas.

Esta modernidade liquida não pode mais 
contar com as possibilidades de um processo de 
sociedade civil, fechado, que não esteja apto, ou pelo 
menos, acomodando-se as necessidades emergentes 
dos homens, em suas demandas sociais individuais, 
ou naquelas que alcançam toda a coletividade.

Neste compasso, os tribunais se reorganizam, 
aparecem as justiças especializadas, no sentido 
da competência restritiva as matérias, e desta 
forma, pretender solucionar, com maior eficácia, a 
efetividade de fato dos direitos do homem. Erich 
Fromm trouxe em seus trabalhos de psicanálise, que 
o homem contemporâneo possui um sentimento 
de solidão insegura, permeado pela sua falta de 
um quadro de pertencimento, pela ausência de 
referência estrutural, de falta de pertença de afiliação. 
Nesta ordem, a lógica da passagem do processo de 

sociedade civil para o processo da sociedade moderna 
traz arraigado o fato de se explorar os direitos da 
personalidade e as correspondentes efetividades, 
ao menos, como sempre pretende o ordenamento 
jurídico, para regular o caos de se sentir perdido, 
chamando atenção a banalização das demandas 
propostas por milhares de vezes, pelo processo da 
judicialização dos direitos, quando o Estado deixa de 
cumprir com os direitos já dispostos, falindo muitas 
vezes o sistema próprio de regulador da convivência 
social,

e de acomodar os anseios sociais.
Do código napoleônico aos direitos 

fundamentais, os processos atendem às sociedades 
civis, que se pautavam em positivismo jurídico, 
chegando às sociedades modernas, pela aplicabilidade 
imediata dos direitos individuais e sociais, até seu 
último estágio, que é a efetividade dos direitos 
fundamentais constitucionais, por uma interpretação 
aberta e norteadora.

As ações afirmativas surgem em decorrência 
do princípio da Igualdade, para diminuir as 
desigualdades sociais, a exemplo dos sistemas de 
cotas, adotados em vários países, são exemplos de 
processos abertos que buscam efetivar os direitos 
sociais.

Os tribunais especializados, em matérias 
fragmentadas, como a justiça especializada do 
trabalho, os juizados especiais de pequenas causas 
também são formas de traduzir maior justiça social.

E alguns órgãos governamentais, como 
Procon, audiências de conciliação junto ao Ministério 
Público do Trabalho, promovem ações mais rápidas 
visando a solução dos litígios e defesas de interesses 
privados que envolvem os direitos individuais, e 
muitas vezes coletivos.

A atuação do Ministério Público, seja no 
âmbito do direito comum, ou ainda, no âmbito 
do direito federal, como no âmbito do trabalho, 
desenvolve importante papel neste novo processo da 
sociedade moderna, sendo estes exemplos brasileiros.

CONCLUSÃO

Esta abordagem do processo da sociedade 
civil para o processo da sociedade contemporânea 
permite entender que à medida que a sociedade 
se modifica sem dúvida que emergem novas 
necessidades de regular o convívio social. Que força 
normativa da Constituição tem papel fundamental 
na garantia dos direitos fundamentais, prevalecentes 
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diante dos direitos das coisas na sociedade moderna 
e pós-moderna. Que o direito da personalidade vai 
perseguindo a efetividade dos direitos dispostos na 
ordem constitucional, capazes ao menos de elevar 
o homem diante dos duros traços do capitalismo 
incerto, que acarreta mazelas sociais gritantes, 
extensas desigualdades sociais, além de toda a crise 
humanitária preconizada pelas evasões territoriais 
desta época.

Neste transpasse social, do civilismo para um 
processo aberto, a razão e sensibilidade são sensos das 
circunstâncias, e assim, o direito está atento as novas 
formas da experiência de viver, de se sociabilizar, 
de ser persistir no caminho da existência, sempre 
traduzindo a justiça mais justa, pela aplicabilidade 
da equidade, não sendo possível jurisprudência de 
qualidade sem atores sociais prudentes.

As constituições passam a ser abertas, regadas 
pelos princípios, e no âmbito da democracia não 
há tudo previamente definido, mas se constrói 
mutuamente à medida que as novas necessidades 
sociais surgem sempre pautadas na proteção do ser 
humano, diante das estruturações das economias 
locais e mundiais.

A sociedade caracterizada pelas relações entres 
os homens e não pelo homem por si só requer do 
processo legislativo as regulações das situações que 
vem de encontro às realidades sociais, e do judiciário 
a aplicabilidade de uma justiça efetiva, que construa 
verdades mais expressivas possíveis, para fins de 
alcançar resultados produtivos, garantidores da 
ordem pós-moderna de proteção ao cidadãos, seus 
anseios individuais e coletivos.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São 
Paulo: Malheiros Editores. 2008. Tradução Virgílio 
Afonso da Silva.

AMENDOEIRA JUNIOR, Sidnei. Manual de Direito 
Processual. São Paulo: Editora Saraiva. 2012.

AMENDOEIRA JUNIOR, Sidnei. Poderes do Juiz e 
Tutela Jurisdicional. São Paulo: Editora Atlas. 2006.

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Nova 
Cultural. 1991. Tradução de José Américo Motta 
Pessanha.

BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito 
Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Editora 
Saraiva. 2009.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes 
Instrutórios do Juiz. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais. 2011.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e Processo. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2011 A.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar 
e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência. São 
Paulo: Malheiros Editores. 2006.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade 
do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros 
Editores. 2006 A.

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: Malheiros Editores. 2004.

BONAVIDES, Paulo. A Constituição Aberta. São Paulo: 
Malheiros Editores. 1996. 

CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um 
advogado. São Paulo: Martins Fontes Editores. 1997. 
Tradução Eduardo Brandão.

CAMBI, Eduardo. A Prova Civil. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2006.

CAMBI, Eduardo. Direito Constitucional à Prova no 
Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 
2001.

CHIOVENDA, Guiseppe. Instituições de Direito 
Processual Civil. Campinas: BookSeller. 1998. Tradução 
Paolo Capitadino.

COUTURE, Eduardo Juan. Introdução ao Estudo do 
Processo Civil. Belo Horizonte: Editora Lider. 2003.

DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual 
Civil volume 1. Salvador: Editora JusPodivm. 2009.

DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual 
Civil volume 2. Salvador: Editora JusPodivm. 2012.

DINAMARCO, Cândido Rangel. Litisconsórcio. São 
Paulo: Malheiros Editores. 2009.

DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade 
do Processo. São Paulo: Malheiros Editores. 2002.

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito 
Processual Civil – volume 1. São Paulo: Malheiros 
Editores. 2009.

DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos 
do Processo Civil – volume 1. São Paulo: Malheiros 
Editores. 2002 A.

FOUCAULT, Michael. A verdade e as formas jurídicas. 
Rio de Janeiro: Nau Editora. 2002. Tradução Roberto 
Cabral de Melo Machado.

GOMES, Sergio Alves. Os Poderes do Juiz na Direção 
e Instrução do Processo Civil. Rio de Janeiro: Editora 
Forense. 1995.

GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito 
Processual Civil Esquematizado. São Paulo: Editora 
Saraiva. 2011.



12

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 02 – DIREITOS SOCIAIS

GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de 
Direito Processual Civil. São Paulo: Editora Saraiva. 
2012.

GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito 
Pressuposto. São Paulo: Malheiros Editores. 2011.

GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a 
Interpretação/Aplicação do Direito. São Paulo: Malheiros 
Editores. 2006.

HABERMAS, Jurgen. A Ética da Discussão e a Questão 
da Verdade. São Paulo: Martins Fontes Editor. 2007. 
Tradução Marcelo Brandão Cipolla.

HENRIQUES FILHO, Ruy Alves. Direitos 
Fundamentais e Processo. Rio de Janeiro: Editora 
Renovar. 2008.

HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Editora Martins 
Fontes. 2003. Tradução de João Paulo Monteiro.

KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. São 
Paulo: Edições Profissionais. 2003.

MARINONI. Luis Guilherme et all. Prova. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais. 2010.

MARINONI. Luis Guilherme et all. Técnica Processual 
e Tutela de Direitos. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais. 2010 A.

MARINONI. Luis Guilherme et all. Manual de 
Processo de Conhecimento. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais. 2006.

MARQUES, Cláudia Lima et all. Manual de Direito do 
Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 
2010.

MITIDIERO, Daniel. Colaboração no Processo Civil. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2009.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de 
Direito Processual Civil. São Paulo: Editora Método. 
2013.

OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. Do formalismo no 
processo civil. São Paulo: Editora Saraiva. 1997.

OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. et al. Curso de 
Processo Civil. São Paulo: Editora Atlas. 2012.

OLIVEIRA, Rafael Sérgio de Lima. Coordenadores. 
Poder Judiciário, Direitos Sociais e Racionalidade 
Jurídica. Ed. São Paulo: Elsevier, 2011.



GT 02 – DIREITOS SOCIAIS

ASPECTOS JURÍDICOS DA HERANÇA DIGITAL

LEGAL ASPECTS OF DIGITAL HERITAGE

Andryelle Vanessa Camilo Pomin
Mestre em Ciências Jurídicas. Professora do curso de graduação em Direito da Unicesumar. Pesquisadora do CNPQ em Novos 

Direitos e Direitos Especiais. Conselheira OAB subseção de Maringá. Advogada militante. Endereço Eletrônico: <andryellecamilo@
gmail.com>.

Milene Correia Meurer
Acadêmica do curso de graduação em Direito da Unicesumar. Conciliadora nomeada pelo TJPR. Endereço Eletrônico: 

<milenemeurer@hotmail.com>.

RESUMO

Marcada por uma era digital, a sociedade 
atual é visivelmente dependente do acesso à internet. 
Números demonstram que cerca de 70% da 
população brasileira utiliza redes sociais diariamente. 
Fotos, filmagens, sites, conversas, uma infinidade 
de bens armazenados digitalmente são considerados 
herança digital. Estabelecer os legitimados a suceder, 
ou os privilegiados pelo testamento é dizer que a 
personalidade morre com o autor da herança digital, 
mas que seus efeitos permanecem. Por ser a herança 
digital fundamental na vida das pessoas, é dever do 
ordenamento jurídico estabelecer os limites para que 
a sucessão ocorra sem ferir os direitos pertencentes 
ao de cujus.

PALAVRAS- CHAVE

Bens digitais. Propriedade. Sucessão.

ABSTRACT

Marked by a digital age, today’s society is visibly 
dependent on internet access. Numbers show that about 
70% of the Brazilian population use social networks 
daily. Photos, footage, websites, conversations, a 
plethora of goods are digital. Establishing the legitimate 
as a substitute, or the privileged by the testimony, says 
that the person is more the author of the digital heritage, 
but that their enemies remain. Digital inheritance is 
fundamental in people’s lives, is the legal power should 

set the boundaries for a succession of children and 
adolescents belonging to de cujus.

KEYWORDS

Digital Goods. Property. Succession.

INTRODUÇÃO

Estre trabalho buscou esclarecer algumas 
dúvidas relacionadas à propriedade digital do de 
cujus. Além de uma breve apresentação sobre alguns 
institutos básicos do direito brasileiro, como direito 
a propriedade, a sucessão e as espécies de bens 
existentes no ordenamento jurídico.

Os artigos que regulam esses institutos e 
direitos estabelecidos na legislação mostram que 
a interpretação da letra da lei nem sempre é clara 
e objetiva, e que em alguns casos surgem dúvidas 
quanto aos bens digitais, que formariam uma 
herança digital.

Enquadrar a herança digital em uma das 
modalidades de bens, é dizer que a propriedade 
digital pode e deve estar presente quando houver a 
transmissão de uma herança, e que neste sentido, 
os arquivos podem possuir valoração intelectual e 
econômica.

Para tanto, analisar-se-á os projetos de lei que 
tramitaram no Congresso Nacional e que foram 
recentemente arquivados, e as novas propostas 
que acrescem de forma significativa um capitulo 
específico ao Código Civil, sobre o tema herança 
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digital, destacando-se sua eficácia e/ou suas principais 
brechas para aqueles que utilizam a rede mundial 
de computadores, revelando a importância de uma 
redação que seja ainda mais completa, para que não 
ocorra conflito de interesses.

Neste contexto, também pretende-se 
demonstrar que a herança digital pode atingir uma 
quantidade significativa de bens e ser parte do 
patrimônio de um número cada dia mais elevado 
de pessoas, já que marcada por uma era digital a 
sociedade evolui de forma desenfreada e o acesso a 
internet é uma realidade. Delimitar o direito dos 
herdeiros sem ferir os interesses do de cujus, não é 
tarefa fácil.

Nesta perspectiva, os elementos e exemplos 
que seguem na pesquisa responderão algumas das 
dúvidas pertinentes ao tema herança digital.

1 ASPECTOS GERAIS DO DIREITO À 
PROPRIEDADE E DO DIREITO SUCESSÓRIO

O direito a propriedade é um instituto jurídico 
estabelecido no Art 5° da Constituição Federal do 
inciso XXII ao XXXI. Estes definem de forma mais 
abrangente as regras de direito a propriedade. A 
redação é composta pelas suas principais funções, 
quais sejam o direito a propriedade respeitada à 
função social; os limites estabelecidos ao Estado 
na intervenção da propriedade particular; e, 
especificamente, o direito à transmissão e à herança.

Para Cézar Fiúza, propriedade pode ser 
definida como “a situação jurídica consistente em 
uma relação dinâmica entre uma pessoa, o dono, e 
a coletividade, em virtude da que são assegurados 
àquele os direitos exclusivos de usar, fruir, dispor e 
reivindicar um bem, respeitados os direitos coletivos” 
(FIUZA, 2009, p. 752).

Desta forma, é importante mencionar que o 
direito a propriedade é denominado um direito real, 
inserido no rol do Art 1.225, do Código Civil, que 
estabelece “são direitos reais: I - a propriedade; II - a 
superfície; III - as servidões; IV - o usufruto; V - o 
uso; VI - a habitação; VII - o direito do promitente 
comprador do imóvel; VIII - o penhor; IX - a 
hipoteca; X - a anticrese; XI - a concessão de uso 
especial para fins de moraria; XII - a concessão de 
direito real de uso”.

Quanto ao direito à propriedade, o 
ordenamento jurídico estabelece regras para a 
transferência de bens por meio do instituto do direito 
sucessório que, segundo Isabela Calegari, “É o ramo 

do direito onde são previstas as regras referentes à 
transferência dos direitos de propriedade dos bens 
pertencentes àquele que faleceu, visando a proteção 
da família e derivando essencialmente do direito 
romano’’ (CALEGARI, 2017).

Sendo a sucessão, de última sorte, a transferência 
de bens, deve-se compreender e distinguir algumas 
das espécies existentes. A princípio, segundo Silvio 
Rodrigues “Para a economia política, bens são aquelas 
coisas que, sendo úteis aos homens, provocam a sua 
cupidez e, por conseguinte, são objetos de apropriação 
privada” (RODRIGUES, 2003).

Os bens também podem ser classificados de 
variadas formas como em móveis e imóveis (Arts. 79 
e seguintes do Código Civil), fungíveis e consumíveis 
(Art. 85 e 86 CC), divisíveis e indivisíveis (Art. 87 e 
88 do Código Civil), singulares e coletivos (Art. 89 e 
seguintes do Código Civil), dentre outros.

Também podem ser classificados como material 
e imaterial. O desígnio é compreender que ao bem 
material podem ser atribuído valor; tangibilidade; 
exigibilidade, sendo passível de herança. De outro 
modo, o bem imaterial é a propriedade de valores 
não só econômicos, mas também culturais que, por 
possuírem valoração, são passíveis de transmissão, 
inclusive como herança. Os bens digitais são uma 
modalidade de bens imateriais, podendo também 
ser transmitido por herança. E podem ser definidos 
como todo conteúdo digital que uma pessoa possui 
armazenada em sites, redes, blogs, criados ao longo 
de uma vida, e que posteriormente ficará salvo nas 
mais variadas plataformas digitais. Deste modo, em 
alguns casos terão valoração econômica elevada, e 
em todos, valoração cultural, intelectual e pessoal, 
compondo deste modo a herança do de cujus.

No Código Civil o direito de sucessões se 
encontra no Livro V, a partir do Art 1.784 até o Art 
2.027, sendo a sucessão legítima encontrada no Título 
II dos Art. 1.829 a 1.850, e a sucessão testamentária 
no Título III do mesmo Livro, Art.. 1.857 a 1.880. 
São duas as espécies de sucessão: a legítima, prevista 
e determinada em lei, que estabelece a ordem dos 
legitimados à herança; e a testamentária, que tem 
como escopo estabelecer os direitos inerentes aos 
herdeiros do ente falecido.

Quando alguém morre, os bens a ele 
pertencentes devem ser transmitidos por meio da 
sucessão. Ensina Silvio de Salvo Venosa (2014, p. 1):

Quando se fala, na ciência jurídica, em direito 
das sucessões, está-se tratando de um campo 
específico do direito civil: a transmissão de 

https://jus.com.br/tudo/propriedade
https://jus.com.br/tudo/direito-romano
https://jus.com.br/tudo/direito-romano
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bens, direitos e obrigações em razão da morte. 
É o direito hereditário, que se distingue do 
sentido lato da palavra sucessão, que se aplica 
também à sucessão entre vivos. 

Assim, o detentor da herança na transmissão 
de seus bens para seus herdeiros, pode deixar de forma 
expressa por meio do testamento, sua preferência em 
quem vai receber o conteúdo de seu acervo digital, 
desde que, esta parte não seja a relativa aos bens dos 
herdeiros legítimos. Adiante, o entendimento de 
Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 32) a respeito 
da herança:

A palavra ‘herança’ tem maior amplitude, 
abrangendo o patrimônio do de cujus, que 
não é constituído apenas de bens materiais e 
corpóreos, como um imóvel ou um veículo, 
mas representa uma universalidade de direito, 
o complexo de relações jurídicas dotadas de 
valor econômico. 

Ademais, Sílvio de Salvo Venosa (2013, p. 7) 
compreende que:

Destarte, a herança entra no conceito de 
patrimônio. Deve ser vista como o patrimônio 
do de cujus. Definimos o patrimônio como 
o conjunto de direitos reais e obrigacionais, 
ativos e passivos, pertencentes a uma pessoa. 
Portanto, a herança é o patrimônio da pessoa 
falecida, ou seja, do autor da herança. 

Ainda, conforme o entendimento da 
UNESCO:

O Patrimônio Cultural Imaterial ou Intangível 
compreende as expressões de vida e tradições 
que comunidades, grupos e indivíduos em 
todas as partes do mundo recebem de seus 
ancestrais e passam seus conhecimentos a 
seus descendentes’. Desta forma poderíamos 
atribuir ao patrimônio imaterial, como 
sendo um direito superior, visto que, para 
que seja compreendido é necessário uma 
analise conjunta com os valores sociais a ele 
relacionados. (PARIS, 2003)

Marcela Cioccia Neves, em seu artigo 
‘’Herança digital no Brasil: reflexões jurídicas sobre 
uma nova realidade’’, apresentado ao 17º Congresso 
Nacional de Iniciação Científica, esclarece sobre a 
principiologia constitucional aplicável à herança 
digital. Para ela:

Através da herança digital se perpetua a família 
(devido ao seu caráter predominantemente 
econômico) e projeta a memória dos 
antepassados. A herança digital também eleva 
os laços e vínculos familiares, reforçando 
o princípio da solidariedade familiar, pois 
resguarda muitos registros especiais entre 
parentes e amigos. (NEVES, 2017, p.5)

O presente momento histórico está sendo 
marcado pelas constantes mudanças da sociedade. 
Vive-se em um período em que devido à facilidade 
que as redes digitais oferecem, grande parte das 
comunicações pessoais, das transações bancárias, 
compra e venda de produtos, exposições e 
propagandas, e principalmente as criações de perfis 
sociais, são feitos por meio do acesso a internet.

Dados da ABRANET- Associação Brasileira 
de internet, em uma pesquisa feita entre 2016 e 
2017 revelam que:

Aumentou o número de domicílios com 
acesso à internet, passando de 63,6% em 2016 
para 70,5% em 2017. O porcentual consta da 
pesquisa características gerais dos domicílios 
e dos moradores 2017, realizada com base 
em dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
que está sendo divulgada hoje pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2018)

Aprovada em 2014, a Lei do Marco Civil 
da internet Lei nº 12.965 estabelece princípios, 
garantias, direitos e deveres para o uso da Internet 
no Brasil, ou seja, a sociedade vive um período 
digital em que o acesso a internet é cada vez mais 
frequente. Comparar o acesso a internet a um direito 
fundamental, é compreender que o patrimônio 
digital, ou melhor, a herança digital está em 
constante crescimento, e que a ausência de legislação 
torna o tema objeto de constantes e merecidos 
questionamentos. Compreende Moíses Fagundes 
Lara (2016, p. 13) que:

Diante de tantas questões trazidas pela 
Revolução da Informação, o Direito, como 
ciência social, está sendo chamado a atuar na 
mesma velocidade dessa nova era, o que não 
vem acontecendo a contento, pois até bem 
pouco tempo se dizia que a internet era ‘’terra 
de ninguém’’ou ‘’terra sem lei’’,hoje em dia 
não é verdade, pois a ciência jurídica reage 
e inicia o regramento dessa nova sociedade 
virtual que se apresenta. 

De acordo com o autor, a sociedade atual 
inova a cada dia, e a revolução da informação é 
realidade nesta nova era. O acesso a internet cresce 
e neste mesmo ritmo deve caminhar o direito, pois, 
cabe a ele trazer as respostas que surgem com este 
atual momento.

Neste sentido, alguns pesquisadores já 
entendem que a herança digital pode ser definida 
de diversas formas, podendo até ser subdivida 
e fracionada de acordo com o conteúdo que o 
seu titular possuía na internet. Um exemplo é a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.965-2014?OpenDocument
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diferenciação entre ativos e contas digitais; ambos 
compõem a herança, porém possuem características 
totalmente opostas.

Os ativos digitais são compreendidos como 
conteúdos armazenados de forma digital, sendo 
estes as fotografias, as filmagens, as mensagens, as 
conversas, tudo o que não se tem acesso se não por 
meio eletrônico e digital, pelo uso de celular, tablet, 
computador e outros. Já as contas digitais seriam 
os sites que oferecem a possibilidade de criação de 
perfis pessoais, e de interação com outras pessoas, 
como o Facebook e o Instagram. Para Isabela Rocha 
Lima ‘’Os ativos digitais podem ser bens guardados 
tanto na máquina do próprio usuário  quanto por 
meio da internet em servidores com este propósito 
– o chamado armazenamento em “nuvem” (LIMA, 
2013, p. 32). 

Ademais, deve-se compreender como as regras 
de direito sucessório poderiam ser aplicadas quando 
o assunto é a herança digital. Neste sentido, aberta 
a sucessão, a propriedade que compõe a herança 
do de cujus deve ser transmitida aos herdeiros por 
meio da sucessão. Sendo essa o instituto que regula a 
transferência do direito de propriedade, e a herança 
digital uma possível composição desta propriedade 
os bens, incluindo os ativos e contas digitais do de 
cujus, seriam transmitidas aos herdeiros legítimos ou 
testamentários.

Nesta toada, esclarecido os conceitos básicos 
sobre as regras de transmissão de herança do 
ordenamento jurídico brasileiro, não restam dúvidas 
da relevância dos bens armazenados de forma digital. 
A propriedade imaterial dos ativos e contas digitais 
podem ser tão importantes quanto a propriedade 
material.

2 HERANÇA DIGITAL

As primeiras discussões a respeito da herança 
digital surgiram a pouco tempo, quando uma mãe, 
após a morte da filha, entrou na justiça contra a 
rede social Facebook para que a conta da mesma 
fosse excluída do site. A partir de então, surgiram 
às primeiras definições e as hipóteses de proteção à 
propriedade digital do de cujus.

Diante das evoluções tecnológicas e frente a 
uma sociedade sedenta por inovações, o convívio 
pessoal vem sendo substituído pela interação e pelo 
contato com o outro pelos meios digitais. Neste 
sentido, o acervo digital é cada vez maior, de um 
número cada vez mais elevado de pessoas. Isabela 

Rocha Lima em trabalho apresentado à Universidade 
de Brasília, faz refletir sobre as seguintes ideias:

O que fazer quando um ente querido falece e 
deixa suas redes sociais disponíveis? Os sites 
de relacionamentos crescem a cada dia e hoje 
praticamente todo mundo tem um perfil 
em pelo menos um deles. E, assim, é cada vez 
mais comum ouvir histórias de enxurradas de 
mensagens nos perfis de pessoas falecidas que 
incomodam a família por ser mórbido ou ficar 
remoendo uma situação que entristece quem 
ficou. (LIMA, 2013, p. 31)

Voltada ao âmbito jurídico, ‘’herança digital’’ 
é a propriedade virtual deixada por alguém que 
morreu. Um conjunto de bens imateriais, como 
sites, redes, ativos, e todo o conteúdo criado por ele 
ao longo de sua vida.

A herança como elemento de direito tem por 
finalidade garantir que as informações privadas da 
conta do então falecido sejam preservadas e mantidas 
sob guarda da família em momento posterior a morte.

Nesta perspectiva, deve-se de forma detalhada 
compreender o que pode compor uma herança 
digital e o quanto o tema pode envolver elementos 
inimagináveis mais muito importantes. Porém, 
estabelecer e delimitar o que poderá compor os bens, 
enquanto propriedade digital, não é tarefa fácil. 
Quando uma pessoa morre, todos os dados digitais 
que ela deixa para trás são sua herança digital ou 
propriedade digital (ativos e contas).

Ativos são fotos, filmagens, conversas, 
mensagens, documentos, postagens feitas em blogs; 
todo o conteúdo imaterial, tudo o que se tem acesso 
somente por meio de uma rede conectada a um 
aparelho eletrônico, como computador, celular e 
tablete. Já as contas, são perfis em sites como as redes 
sociais, de acesso pessoal e protegidos por senha, de 
interação com outras pessoas por meio do acesso 
online.

Todas as fotos, conversas, e-mails, arquivos, 
downloads, documentos armazenados em nuvem, 
contas em sites de relacionamento, contas em redes 
sociais, senhas de internet banking, as próprias 
senhas do celular, do computador, do tablete podem 
compor a herança digital de alguém.

Ao tratar em um artigo científico sobre o tema 
aqui apresentado, a Advogada Natália Maria Frazili 
(2014, p. 1) complementa com os seguintes itens 
pertencentes à herança:

Existem vários exemplos de bens que 
constituem o patrimônio digital de uma 
pessoa, além de livros e coleção de músicas, 
pode-se utilizar como exemplo ainda, filmes, 
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sistemas adquiridos, postagens feitas em 
blogs, documentos, e-mails, domínios de 
internet, códigos fonte, fotos pessoais, filmes 
domésticos, transações bancárias, contratos 
eletrônicos de compra e venda, ou seja, além 
do valor patrimonial, existem outros de valor 
sentimental. 

Ainda, de acordo com as pesquisas realizadas, 
verifica-se que, muitos são os entendimentos de que 
os bens digitais se dividem de forma geral em bens 
suscetíveis de valoração econômica e insuscetíveis 
de valoração econômica. Como exemplo, tem-se o 
estabelecido por Julia Sanzi (2018, p. 1):

Os bens digitais podem ser classificados de duas 
maneiras: suscetíveis de valoração econômica 
(arquivos de música, e-books, jogos e filmes) 
e os insuscetíveis de valoração econômica 
(textos, fotos e e-mails). A maioria desses bens 
tem seu acesso vinculado a um login e senha 
– seja do próprio aparelho, seja da conta do 
usurário. Sendo assim, a disponibilização do 
patrimônio do falecido aos seus herdeiros tem 
se tornado cada vez mais difícil. 

Deste modo, é possível compreender a 
diversidade e variedade de conteúdo que uma pessoa 
pode possuir na internet, e que consequentemente 
irá compor a sua herança digital e a dificuldade em 
transferir e delimitar este patrimônio.

Os bens caracterizados como de valoração 
econômica, podem se tornar reféns de grandes 
disputas pelos seus herdeiros. Pois, já se pensou na 
conta de um blogueiro com milhares de seguidores? 
Sabe-se que muitos deles vivem da exposição de suas 
vidas e contas na internet.

Na atualidade mais de 70% da população 
possui acesso à internet (IBGE, 2018). Partindo 
da premissa de que este número é crescente, as 
propriedades digitais crescem na mesma intensidade e 
a falta de regulamentação torna ainda mais complexo 
delimitar os seus componentes, e estabelecer o direito 
de seus titulares.

Todo o conteúdo digital que uma pessoa 
possui é de sua titularidade devendo, desta forma, 
ser acrescentada quando da divisão de seus bens após 
a morte. Neste sentido, mesmo os bens insuscetíveis 
de valoração econômica direta, não devem ser 
excluídos da sucessão, devendo ser regulamentados 
por meio de políticas de privacidade, termos de uso 
estabelecido pelos sites ou ainda de acordo com a 
vontade do de cujus.

Nesta seara, questiona-se se existe um limite 
que deve ser imposto ao herdeiro que terá acesso a 
conta para manter atualizada?

Conforme Caio Mário da Silva Pereira “A 
personalidade, como atributo da pessoa humana, está 
a ela indissoluvelmente ligada. Sua duração é a da 
vida. Desde que vive e enquanto vive, o ser humano 
é dotado de personalidade”, ou seja, a personalidade 
está diretamente ligada a pessoa. Segundo este 
entendimento:

Os direitos da personalidade são vitalícios, 
extinguindo-se, naturalmente, com a 
morte do titular, confirmando o seu 
caráter intransmissível. Falecendo, pois, 
o titular de um direito da personalidade, 
não haverá transmissão, extinguindo-
se, automaticamente, a relação jurídica 
personalíssima. (2014, p. 180)

A personalidade nasce com o indivíduo e 
morre com ele, sendo desta forma intransmissível 
e irrenunciável. Todo indivíduo que nasce com 
vida possui personalidade, é uma característica e 
um direito inerente à todos. Para Carlos Roberto 
Gonçalves (2014, p. 107):

O conceito de personalidade está 
umbilicalmente ligado ao de pessoa. Todo 
aquele que nasce com vida torna-se uma 
pessoa, ou seja, adquire personalidade. Esta 
é, portanto, qualidade ou atributo do ser 
humano. Pode ser definida como aptidão 
genérica para adquirir direitos e contrair 
obrigações ou deveres na ordem civil. É 
pressuposto para a inserção e atuação da 
pessoa na ordem jurídica. 

O Art 2º da Lei n. 10.406/2002, estabelece: “A 
personalidade civil da pessoa começa do nascimento 
com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, 
os direitos do nascituro”.

Após a morte do titular da herança digital, e 
consequente divisão de seu patrimônio por meio do 
testamento ou da sucessão legítima, seus herdeiros 
terão acesso a todo o seu conteúdo digital. Ou seja, 
sua construção digital criada sob os aspectos de sua 
personalidade será transmitida a um familiar ou 
parente, ou ainda, inexistindo grau de parentesco, 
ficará a vagar nas redes.

Nesta perspectiva, como aplicar o direito 
a personalidade inerente ao de cujus? Suas contas 
pessoais, suas conversas online, mensagens, fotos, 
tudo será transmitido.

Raros são os casos em que o de cujus estabelece 
em testamento antes de sua morte quem será o 
titular de sua herança comum, quanto mais a 
digital. Quem terá acesso livre as suas contas e redes 
pessoais e acesso aos mais variados conteúdos de sua 
propriedade digital? Estes são assuntos que pedem 
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atenção, que crescem em conteúdos, crescem como 
um direito que posteriormente atingirá mais de 80% 
da atual população brasileira conforme demonstram 
os dados da ABRANET.

Os projetos de lei que tramitaram no 
Congresso Nacional são o de nº 4099-B/2012 de 
Autoria do Deputado Federal Jorginho Mello, e o 
de nº 4874/2012 de Autoria do Deputado Federal 
Marçal Filho, eram propostas que delimitariam 
o poder do titular da propriedade digital, pois se 
aprovados, iriam permitir aos herdeiros direito ao 
acesso total dos ativos e contas digitais.

Desta forma, se existir testamento que conste 
os bens do de cujus, com relação a sua propriedade 
digital, a legislação continuará falha sem saber e sem 
poder estabelecer o que deverá prevalecer. Mas, tem-
se que o testamento cerrado, poderá ser uma das 
alternativas para que o ente falecido distribua seu 
acervo digital conforme a sua vontade.

3 DIREITO E HERANÇA DIGITAL

Quando se questiona as diferentes espécies de 
bens, é dever do direito civil enquadrar e se adaptar as 
variáveis que surgem com as evoluções tecnológicas.

Neste sentido, compreender o que a Lei n. 
12.965, de 23 de abril de 2014 denominada de 
Marco Civil da Internet representa, é elevar o acesso 
à internet a um direito fundamental de 4º geração. 
Veja-se alguns dos elementos estabelecidos pela lei:

Art. 4o A disciplina do uso da internet no 
Brasil tem por objetivo a promoção: I - do 
direito de acesso à internet a todos;
II - do acesso à informação, ao conhecimento 
e à participação na vida cultural e na condução 
dos assuntos públicos;
III - da inovação e do fomento à ampla difusão 
de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; 
e
IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos 
que permitam a comunicação, a acessibilidade 
e a interoperabilidade entre aplicações e bases 
de dados.

Deste modo, todos os que ainda não 
possuem acesso a internet, futuramente terão, e, 
consequentemente, construirão uma herança digital. 
Quando passiveis de valoração econômica, o acervo 
digital pode se tornar ainda mais relevante. E ainda 
que não tenham valor econômico, serão dotados de 
um valor sentimental expressivo.

Neste sentido, alguns sites estabelecem 
políticas de privacidade e termos para o uso da 
internet quanto à prestação de serviços digitais:

A Apple afirma, por exemplo, na política de 
uso da Itunes Store, a proibição de vender, 
alugar, emprestar, transferir ou sublicenciar 
o aplicativo adquirido, ou seja, em caso de 
morte ou incapacidade, não há permissão dessa 
transferência de conteúdo. Já a Amazon, apesar 
do usuário pagar pela aquisição do produto, a 
empresa cita que é apenas uma licença de uso e 
não uma compra. (BARRETO, 2016)

Um exemplo prático quanto à concessão do 
direito a transmissão da herança digital, foi o citado 
por Moisés Fagundes Lara (2016, p. 24) em seu livro 
‘Herança Digital’:

Temos como exemplo o caso do militar da 
Marinha Norte americana morto em combate 
no Iraque em 2004, Justin Ellsswarth, seus 
familiares tiveram que iniciar uma batalha nos 
tribunais contra a Yahoo para ter acesso a mais 
de 10 mil páginas de e-mails trocados pelo 
rapaz. [...]. Este é um direito a privacidade, á 
intimidade e à história daquela família que a 
empresa exploradora daquele serviço, de um 
negócio estava violando, pois não dar acesso 
aos documentos de um familiar morto pode 
sim representar o cerceamento de um direito. 

Para o autor, o direito da família seria violado se 
não pudessem ter acesso as mais de 10 mil páginas de 
e-mails trocados com o militar. Neste caso, provável 
haver regulamentação da rede Yahoo relacionada a 
termo de uso e política de privacidade. Mas, como 
afirmar que o desejo do militar era que sua família 
tivesse acesso a sua conta? E se neste caso ele, ao 
preencher os termos de uso do aplicativo, determinou 
que sua conta fosse encerrada e neutralizada após a 
sua morte?

Neste contexto, é difícil estabelecer se os 
direitos da personalidade morrem de fato com seu 
titular quando o assunto é herança digital. Pois, o 
acervo digital permanece ativo, com as imagens, 
textos, mensagens e pensamentos do de cujus.

Neste sentido, é direito da família o acesso às 
senhas, é direito dos sites estabelecerem políticas de 
privacidade, ou ainda, direito do titular de optar pelo 
fim de seu patrimônio digital?

Futuramente, as disposições legais sobre 
a herança digital farão desses questionamentos, 
meios fundamentais para a divisão correta de uma 
propriedade digital. Mas, na atualidade são poucos 
os sites que oferecem meios eficazes de disposição de 
uma conta após a morte de seu usuário. É o caso da 
rede social Facebook, que oferta aos seus adeptos a 
conversão da conta em memorial em caso de morte. 
Como isso funciona? O de cujus no momento da 
criação de seu perfil estabelece um terceiro que 
poderá ter acesso a conteúdos e senhas.
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Veja a resposta da própria rede Facebook 
estabelecida em sua central de ajuda e de fácil acesso 
por seus usuários, com relação à seguinte pergunta: 
O que acontecerá com a minha conta se eu falecer?

Você pode escolher indicar um contato 
herdeiro para cuidar de sua conta 
transformada em memorial ou ter sua conta 
excluída permanentemente do FACEBOOK. 
Se você não optar por ter sua conta excluída 
permanentemente, ela será transformada em 
memorial de forma automática depois que 
tomarmos conhecimento de seu falecimento. 
(FACEBOOK, 2019)

Ou seja, de acordo com o proposto por esta 
específica rede social, o titular da conta pode optar 
que seu perfil permaneça ativo e sob os cuidados de 
um herdeiro, ou que o mesmo seja excluído.

Neste sentido, abre-se margem para 
esclarecer uma das principais questões relacionada 
ao tema herança digital. O que deu início aos 
questionamentos e o fez objeto de constantes e 
importantes perguntas. Para que um assunto se torne 
tema de questionamentos no Congresso Nacional, é 
necessário que as autoridades elaborem projetos de 
Lei, após a criação, esses projetos são enviados para 
análise e possível aprovação.

Esses projetos abrem margem para maiores 
discussões e estudos relacionados ao assunto. O novo 
direito proposto passa a ser visto como relevante e é 
o que está ocorrendo com a herança digital.

Nesta seara, tramitaram no Congresso 
Nacional dois projetos de Lei que, após alguns 
anos em análise para aprovação foram arquivados 
recentemente, mais especificamente em 30 de abril 
do presente ano. Projeto de Lei n. 4099-B/2012 de 
Autoria do Deputado Federal Jorginho Mello; e o 
Projeto Lei n. 4874/2012 de Autoria do Deputado 
Federal Marçal Filho; ambos ofereciam proposta de 
acréscimo ao Art. 1788 da Lei n.º 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002.

Segue abaixo a proposta de alteração elaborada 
pelo Deputado Federal Jorginho Mello sob o seu 
ponto de vista, em reconhecimento a importância do 
tema e a relevância em acrescer ao acervo digital do 
de cujus seus bens e propriedade imaterial:

PROJETO DE LEI Nº 4099 DE 2012
(Do Sr. Jorginho Mello)
Altera o art. 1.788 da Lei n.º 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, que “institui o Código Civil”. 
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º. Esta lei altera o art. 1.788 da Lei 
n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que 
“institui o Código Civil”, a fim de dispor sobre 
a sucessão dos bens e contas digitais do autor 

da herança. Art. 2.º. O art. 1.788 da Lei n.º 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 1.788, ...
Parágrafo único. Serão transmitidos aos 
herdeiros todos os conteúdos de contas ou 
arquivos digitais de titularidade do autor da 
herança.” (NR)
Art. 3.º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Os referidos projetos de Lei foram propostos 
na busca de acrescer um parágrafo único ao Art 1788 
do Código Civil. Ou seja, ‘’todos’’ os conteúdos 
existentes na rede, fotos, conversas, emails, sendo ou 
não da vontade do de cujus, seriam obrigatoriamente 
transmitidos aos seus herdeiros.

Para o Deputado, uma das justificativas para 
elaboração e aprovação do referido projeto, se daria 
em razão da nova realidade tecnológica e nova era 
digital que se vive.

O Direito Civil precisa ajustar-se às novas 
realidades geradas pela tecnologia digital, 
que agora já é presente em grande parte 
dos lares. Têm sido levadas aos Tribunais 
situações em que as famílias de pessoas 
falecidas desejam obter acesso a arquivos ou 
contas armazenadas em serviços de internet 
e as soluções tem sido muito díspares, 
gerando tratamento diferenciado e muitas 
vezes injustos em situações assemelhadas. É 
preciso que a lei civil trate do tema, como 
medida de prevenção e pacificação de 
conflitos sociais. O melhor é fazer com que 
o direito sucessório atinja essas situações, 
regularizando e uniformizando o tratamento, 
deixando claro que os herdeiros receberão na 
herança o acesso e total controle dessas contas 
e arquivos digitais. Cremos que a medida 
aperfeiçoa e atualiza a legislação civil, razão 
pela qual conclamamos os Nobres Pares a 
aprovarem esta proposição. (BRASIL, 2019)

Estes projetos de lei demonstram que existe 
uma preocupação atual relacionada a regulamentação 
dos arquivos digitais. Pois, a herança digital é um 
assunto que deve ser regulamentado. Estas propostas 
corroboram que as autoridades captam a importância 
desta nova modalidade de direito.

O arquivamento destes projetos, não significa 
que o tema deve ser esquecido, muito pelo contrário, 
demonstra que as autoridades devem continuar em 
busca de respostas, em busca de redações que sejam 
amplas, que tragam características, elementos e 
conteúdos específicos sobre a herança digital.

Neste sentido, tramita a atual proposta 
para alteração do Código Civil, acrescentando-lhe 
um novo capítulo com tratativa específica para a 
herança digital. Este Projeto de Lei tem como escopo 
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acrescentar ao Código Civil o Capítulo II-A e os 
Arts. 1.797-A à 1.797-C.

Um dos aspectos presentes na proposta é 
a caracterização do que viria a compor a herança 
digital, um rol exemplificativo, pois, diante dos 
vários conteúdos passiveis de compor um patrimônio 
digital não é fácil limitar todos os bens que viriam 
a compor a herança. Neste sentido, consideremos a 
proposta para ao Art 1.797- A, do referido projeto 
Lei:

Art. 1.797-A. A herança digital defere-se como 
o conteúdo intangível do falecido, tudo o que 
é possível guardar ou acumular em espaço 
virtual, nas condições seguintes:
I - senhas;
II - redes sociais;
III - contas da Internet;
IV - qualquer bem e serviço virtual e digital de 
titularidade do falecido.

Ainda, estão presentes nos termos da proposta 
uma possível concessão aos bens do de cujus ao seu 
herdeiro após sua morte, em que o mesmo, poderá 
dispor por testamento quem terá direito e acesso ao 
seu patrimônio digital.

As justificativas para o acréscimo ressaltam que 
embora no Brasil o tema ainda seja pouco discutido, 
é necessário que haja alguma regulamentação. E 
ainda, destaca que em outros países a herança digital 
ja é conteúdo presente em diversos testamentos. É o 
que se extrai do parágrafo abaixo transcrito:

O Caderno TEC da Folha de S.Paulo trouxe 
uma reportagem sobre herança digital a 
partir de dados de uma pesquisa recente do 
Centro para Tecnologias Criativas e Sociais, 
do Goldsmiths College (Universidade de 
Londres). O estudo mostra que 30% dos 
britânicos consideram suas posses on-line sua 
“herança digital” e 5% deles já estão incluindo 
em testamentos quem herdará seu legado 
virtual, ou seja, vídeos, livros, músicas, fotos e 
emails. (BRASIL, 2019)

É importante esclarecer, que ainda que fosse 
outro o desfecho destes projetos, eles, por si só, não 
cessariam as dúvidas e as discussões, pelo contrário, 
envolveriam não só herdeiros, sucessores e o de cujus, 
mas namorados, amigos, assessores, assistentes, e 
uma infinidade de outras pessoas que participam da 
vida do falecido.

Destarte, pode-se compreender o quão 
relevante pode ser acrescentar ao Código Civil 
dispositivos para que ocorra a transmissão da 
propriedade digital. É uma iniciativa que deve ser 
estudada, pois diante de todos os argumentos até então 
apreciados é provável que a herança digital nunca 

deixe de existir. Os índices e pesquisas demonstram 
que o acesso a rede mundial de computadores cresce 
constantemente, e é imensurável o quanto esses 
números interferem na construção de patrimônios 
digitais. A transmissão de uma herança digital deve 
ser vista como algo de grande relevância. Quando o 
assunto se tornar tema comum e de conhecimento 
de todos, as regulamentações precisarão existir, e de 
forma a abarcar as várias espécies e modalidades de 
ativos e contas digitais.

A herança digital, embora comum a todos, 
não será igualmente definida, ou seja, cada pessoa 
possuirá uma espécie e uma quantidade de bens 
diferentes dos demais. A herança do de cujus com 
bens caracterizados como de valoração econômica 
não deverá ser tratada como a herança do de cujus 
com bens de valoração apenas intelectual.

Neste sentido, diante das pesquisas realizadas, 
compreende-se que uma das alternativas para que 
o acervo digital do de cujus seja deixado da melhor 
forma, é que o mesmo, estabeleça por meio do 
testamento, quem terá direito a acesso do seu acervo 
digital, pois, se existirem interesses pessoais sobre a 
propriedade digital, nada mais justo que o seu titular 
decida qual fim será dado a ela. Para o advogado 
Cleylton Mendes Passos (2017, p. 2):

No testamento a pessoa pode, por exemplo, 
fazê-lo de forma cerrada (fechada), deixando 
logins e senhas de contas virtuais, definindo 
quem poderá ter acesso a este acervo e o 
que deverá fazer com ele. É o que está sendo 
chamado de Herdeiro Digital. [...] Em relação 
àqueles bens Insuscetíveis de Valoração 
Econômica, inexistindo testamento, 
dependerá da política de privacidade de cada 
uma dessas empresas em que a pessoa deixou 
uma conta, ou ainda, caberá ao herdeiro 
interessado pleitear judicialmente. 

Nesta perspectiva, vale lembrar, que embora 
o testamento possa ser a resposta e a solução para os 
conflitos que surgirão a respeito da herança digital, 
o mesmo ainda é pouco utilizado no ordenamento 
jurídico brasileiro. É o que entende Sylvia Maria Von 
Atzingen Venturoli Auad ‘’O testamento embora 
amplamente utilizado em outros países e encontrado 
no direito sucessório brasileiro como a primeira 
forma de herdar, tem sido pouco empregado no 
cotidiano do brasileiro, muitas vezes até, por 
desconhecimento’’ (AUAD, 2006).

Todos estes questionamentos levam a 
compreender que o ordenamento jurídico brasileiro 
deve responder às perguntas relacionadas ao direito 
digital, e que essas medidas devem ser tomadas na 

https://cleylton.jusbrasil.com.br/


21

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade
V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

GT 02 – DIREITOS SOCIAIS

mesma velocidade com que cresce o número de 
pessoas que possuem uma propriedade armazenada 
digitalmente.

Não restam dúvidas de que a herança digital 
deve ser encarada e estudada de forma aprofundada. 
Embora as hipóteses de sucessão de uma herança 
digital possam ser superficialmente respondidas, a 
relevância está na quantidade de pessoas que serão, 
cedo ou tarde, alcançadas por essa nova modalidade 
de direito.

Desta forma, vale ressaltar que as tentativas 
de decifrar os percalços da herança digital não se 
resumem a estes meros apontamentos. O tema se 
consolida a cada dia e se faz totalmente abstrato, 
podendo variar de pessoa para pessoa e de situação 
para situação.

Não se objetivou até o presente momento 
esgotar o tema, e as respostas não serão tão cedo 
esclarecidas, mas o intuito é popularizar o tema por 
se tratar e um direito do de cujus e de seus familiares.

A propriedade digital de cada de cujus terá 
diversificadas características, envolvendo variados 
herdeiros e interessados, podendo ser de grande 
relevância para o próprio titular. Deixar a herança 
da melhor forma significará em alguns casos, entrar 
em conflito com a própria norma, partindo do 
pressuposto de uma possível aprovação dos projetos 
de lei mencionados. O importante é dar credibilidade 
ao assunto e tratar a herança como algo que se 
constrói ao longo de uma vida, sendo uma forma de 
eternizar lembranças e recordações do falecido.

CONCLUSÃO

A utilização da internet deve ser compreendida 
como um direito fundamental. O Marco civil da 
Internet comprova que as evoluções tecnológicas 
estão em crescimento constante, e que cedo ou 
tarde os acervos digitais serão questionados por um 
número significativo de pessoas.

Há alguns anos, como o acesso a internet 
era privilégio de poucos nem se cogitava a hipótese 
de uma propriedade digital. Mas, agora com uma 
sociedade marcada pela era digital essas definições 
mudam de cenário.

Neste sentido, o direito a propriedade, 
o instituto da sucessão e os bens integrantes da 
propriedade devem caminhar em conjunto com as 
evoluções tecnológicas e devem acrescentar a sua 
redação a propriedade ou herança digital, para que, 
desta forma, em caso de morte de uma familiar, seus 

sucessores saibam como prosseguir com relação aos 
seus bens digitais.

Como o direito brasileiro não regula de forma 
direta a herança digital, não se pode afirmar se os 
projetos de lei, caso aprovados, terão efeitos positivos 
ou negativos com relação aos envolvidos na sucessão. 
Mas, uma das hipóteses é a de que os bens suscetíveis 
de valoração econômica sejam transmitidos aos 
familiares e os insuscetíveis sejam guardados de 
acordo com políticas de privacidade específicas. Ou 
de forma específica, que sejam definidos os herdeiros 
e titulares do direito por meio do testamento.

Uma das principais questões é que o 
ordenamento defina sobre os direitos relativos a 
herança digital sem que ocorra a violação do direito 
a personalidade do de cujus.
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RESUMO

Com a constitucionalização de todo 
ordenamento jurídico, a dignidade humana tomou 
pauta em todos os ramos do direito. E a família 
como um pilar social recebe especial atenção 
normativa, todavia, quem tomou lugar e prioridade 
na proteção foi a criança e também o adolescente. O 
texto constitucional de 1988 deve ir além do que se 
encontra expresso, mas acompanhar as necessidades 
individuais e coletivas, assim, os direitos sociais 
têm por objetivo perfazer os direitos fundamentais 
as pessoas para que estas se desenvolvam. Restando 
configurado que a convivência familiar é de fato 
um direito social da criança e do adolescente, 
visto que este perfaz a concretização de inúmeros 
outros direitos fundamentais e necessários para o 
crescimento de desenvolvimento destes. A temática 
foi abordada de maneira crítica e eficaz em favor 
desse grupo vulnerável, assim, ao final, a conclusão 
objetivou demonstrar a responsabilidade tanto 

estatal como parental em face do não cumprimento 
dos deveres paterno- materno-filial.

PALAVRAS-CHAVE

Cuidado; Desenvolvimento; Direitos da Personalidade; Família.

ABSTRACT

With the constitutionalization of every legal 
system, human dignity has taken over all branches of 
law. And the family as a social pillar receives special 
normative attention; however, the child and the 
adolescent took priority and priority in protection. The 
constitutional text of 1988 must go beyond what is 
expressed, but accompany the individual and collective 
needs, so social rights aim to make the fundamental 
rights of people to develop. Remaining configured 
that family living is in fact a social right of children 
and adolescents, since this makes the realization of 
numerous other fundamental rights and necessary for 
their development growth. The theme was critically and 
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effectively addressed in favor of this vulnerable group, so 
in the end, the conclusion aimed to demonstrate both 
state and parental responsibility in the face of non-
compliance with paternal-maternal-filial duties.

KEYWORDS

Watch out; Development; Personality rights; Family.

INTRODUÇÃO

Este artigo objetiva discutir as questões 
envolvendo o convívio familiar entre os filhos e seus 
pais, bem como a responsabilidade estatal e particular 
envolvendo a efetivação deste direito infanto-juvenil.

Discute-se o comprometimento do Estado e 
da família na proteção da criança e do adolescente 
e de seus direitos, visto que a convivência familiar 
é elemento essencial para o crescimento e 
desenvolvimento infantil, pelo prisma dos princípios 
constitucionais e infraconstitucionais.

Partindo, do preceito de que todo ser humano 
é sujeito de direitos e possui necessidades muito 
além das matérias, as pessoas possuem necessidades 
imateriais, e neste liame é que a proteção da dignidade 
humana tem que ir além das materiais, mais se 
preocupar também com as necessidades imateriais, 
que no caso em analise seria a convivência familiar 
que dá o suporte para o filho desenvolver sua rigidez 
emocional e mental.

A cessação dos vínculos afetivos e físicos entre 
os pais não é justificativa para se cessar a convivência 
familiar entre os filhos e seus genitores, ainda que 
estes não vivam na mesma residência.

O caminho percorrido para atingir o objetivo 
deste trabalho foi discutir, na primeira parte, os 
princípios constitucionais e infraconstitucionais 
envoltos a família e a criança e ao adolescente; na 
segunda parte foi abordado o direito de convivência 
familiar e o seu viés social, para assim entender na 
terceira parte a atual concepção da proteção do 
infante e a necessidade da efetivação de seus direitos, 
e finalmente, na quarta parte discutir-se sobre os 
deveres do Estado em face da família e das crianças e 
dos adolescentes e os meios passíveis de efetivação do 
direito à convivência familiar.

Por fim, encerrar-se-á a pesquisa cientifica 
com a conclusão de que não cabe somente aos pais 
protegerem os interesses dos filhos, mas conforme 
o art. 226 da CF, cabe o Estado e toda a sociedade 
a proteção do menor. Contudo, a atual cultura de 
irresponsabilidade parental e patrimonialização 

das relações, não se consegue conscientizar de que 
a rigidez psíquica e emocional é tão importante 
quanto do bem-estar físico e alimentar, e só irá se 
alcançar a efetivação dos inúmeros direitos infanto-
juvenis, com o cumprimento da convivência familiar 
e do exercício de uma parentalidade responsável.

1 DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E 
INFRACONSTITUCIONAIS INCIDENTES NA 
FAMÍLIA

Os princípios vão além de meras 
recomendações morais, eles são os pilares que 
sustentam todo o sistema jurídico, são “as linhas 
mestras, os grandes nortes, as diretrizes magnas do 
sistema jurídico” (ATALIBA, 1985, p.6). Assumem 
verdadeiro status de normas jurídicas, e impõem a 
sua aplicabilidade no caso concreto, e assim, os 
realizando na maior medida que por possível, “[...] 
dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. 
[...]” (ALEXY, 2008, p. 90). 

Afirma Paulo Lôbo que, “o princípio não é 
uma recomendação ética, mas diretriz determinante 
nas relações da criança e do adolescente com seus 
pais, com sua família, com a sociedade e com o 
Estado” (LÔBO, 2008, p. 55).

Existe uma distinção entre os princípios e as 
regras, os primeiros são dotados de um alto grau de 
generalidade, e ainda são mandatos de otimização 
(ALEXY, 2008, p. 84). Conforme pontifica 
Maria Berenice Dias (2017, p. 48), “devem ter 
conteúdo de validade universal. Consagram valores 
generalizantes e servem para balizar todas as regras, 
as quais não podem afrontar as diretrizes contidas 
nos princípios”.

A Constituição Federal de 1988 em seu texto 
traz princípios que são gerais, incidentes em todos 
os ramos do direito, como é o caso do princípio 
da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da 
liberdade, da proteção da criança e do adolescente 
(MORAES, 2019, p. 17). Mas também prevê outros 
princípios específicos do direito de família.

Referidos princípios desencadearam uma 
modificação na interpretação e nas normas de Direito 
Civil, em especifico no Direito de Família. Conforme 
Carlos Alexandre Moraes (2019, p. 17), “alterou a 
forma de administração da família, estabeleceu a 
igualdade entre os cônjuges e companheiros, o dever 
de solidariedade entre seus membros, a igualdade 
entre os filhos, a proteção integral e o melhor interesse 
da criança, a proteção do idoso, entre outros”. A 
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título de exemplo, hoje se verifica também o da 
paternidade responsável e planejamento familiar e o 
princípio da liberdade de constituir uma comunhão 
de vida familiar (GONÇALVES, 2015, p. 21-25). 

O constitucionalismo almejou, através dos 
princípios fundamentais, o verdadeiro significado 
de arranjo familiar, que se estabelece por meio da 
organização e união de desejos e afetos, afim de uma 
comunhão de vida. Assim, veem o princípio jurídico 
da afetividade, com a “função de reestruturação 
da família, pois é o propulsor que insere a pessoa 
humana à frente nas relações familiares trazendo 
o afeto como o pilar que sustenta a entidade” 
(CARDIN; MORAES, 2018, p. 986). 

Vejamos que, a família pela perspectiva 
funcionalizadora e principiológica, tem como 
principal papel, garantir a realização da personalidade 
de seus membros. E neste viés que se vê a importância 
da família para com seus integrantes, assim, quando 
se está diante de um abandono afetivo, do genitor em 
face de seu filho, que além de violar direitos, normas 
e princípios, também causa um dano à personalidade 
da criança, na medida em que se atinge a integridade 
psicofísica deste.

O afeto se perfaz como um dos principais 
pressupostos para o desenvolvimento e crescimento 
de qualquer pessoa (DELGADO, 2006). E cabe a 
família, principalmente os genitores possibilitar 
e conceder a assistência necessária para isto, pois a 
família é

[...] considerada a primeira instituição 
educadora que tem a função de disseminar 
seu legado sociocultural para construir, desde 
a infância dos indivíduos, os comportamentos 
desejáveis para sua inserção na sociedade, além 
de atribuir a cada um seu posicionamento 
social de acordo com a sua etnia, religião, 
valores entre outros. (DE SOUZA; FELIPE; 
GRADIM, 2019) 

Dessa forma, pode-se concluir que os 
princípios sejam eles gerais ou específicos server 
com norma a ser aplicada e respeitada, tendo que 
ao máximo tentar no caso concreto amoldar todos 
os princípios, na proporção que é possível, visto que 
todos são importantes para a ordem democrática e 
proteção da pessoa humana.

No entanto, para o desenvolvimento desta 
pesquisa, o que deve ser entendido é que muitas 
das vezes os mandamentos principiológicos irão se 
sobressair a letra fria da lei, afim de dar a devida 
proteção e respaldo a pessoa humana, preservando o 
seu núcleo, que é a sua dignidade.

2 DO DIREITO DE VISITA E DE CONVIVÊNCIA 
FAMILIAR EM FACE DOS DIREITOS SOCIAIS

O rompimento afetivo entre as pessoas, 
cônjuges, companheiros ou apenas namorados, não 
pode significar a separação destes para com seus 
filhos. “Em outras palavras, separam-se os pais, mas 
não estes em relação a seus filhos menores de 18 
anos” (LÔBO, 2008, p. 168). 

O ECA – Estatuto da Criança e do 
Adolescente, promulgado em 1990, rompeu com as 
antigas concepções, colocando-se os menores de 18 
(dezoito) anos como sujeitos de direitos e alvos das 
políticas públicas e legislativas para a sua proteção 
integral. E entre os diversos direitos já consagrados 
da pessoa humana, as crianças e os adolescentes 
possuem outros direitos atinentes somente a elas, 
como é o caso da convivência familiar e comunitária.

O posicionamento de que a criança é 
sujeito de direitos e em formação, redirecionou 
a primazia para ela, especialmente pelo princípio 
constitucionalmente consagrado da “prioridade 
absoluta (art. 227 da Constituição) de sua dignidade, 
de respeito, de sua convivência familiar, que não 
podem ficar comprometidos com a separação de seus 
pais” (LÔBO, 2008, p. 168). 

Prevê o art. 1.583, § 5º, do Código Civil 
que o genitor não guardião possui a obrigação de 
supervisionar a vida do filho, de maneira a preservar 
os interesses deste. “As visitas têm a concreta 
finalidade de favorecer as relações humanas e de 
estimular a corrente de afeto entre o titular e o 
menor, porém, o mais valioso é o interesse da criança 
e do adolescente” (MADALENO, 2019, p. 476). E é 
exatamente por meio desta convivência entre genitor 
e a sua prole, que se consegue exercer essa supervisão 
de interesses.

O direito de visitas se perfaz para o menor 
independentemente do tipo da guarda fixada. 
Estabelecendo dias em que o genitor que não possuí 
a guarda física, de conviver, estar em companhia de 
seu filho (BAPTISTA, 2008, p. 57). 

O ECA (1990) reafirma que é um direito 
fundamental das crianças e dos adolescentes poder 
conviver com seus genitores, com seus familiares e 
pessoas com quem tenham algum tipo de vínculo 
afetivo. Tem o direito de conviver e não apenas visitar 
aquele genitor que não coabita na mesma residência 
que o infante. Pois o termo visita é algo esporádico, 
não duradouro, informal. (LÔBO, 2008; DIAS, 
2017; MADALENO, 2019) 
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Com o advento da Lei n. 11.112/2005, 
houve uma mudança nas questões atinentes ao 
regime de visitas, da convivência familiar do genitor 
não guardião com o filho, estendendo-se ainda este 
direito aos avós, tios e outros.

As visitas se constituem antes de tudo, em 
um direito da criança ou do adolescente, de 
manter integral comunicação com o genitor 
que não ficou com sua custódia, e para com 
todas as demais pessoas que têm ou tiveram 
um enorme significado na sua vida e formação 
pessoal. [...] constitui-se, em realidade, de um 
dever que os genitores devem exercer a fim de 
atender aos superiores interesses da criança e 
adolescente preconizados pelo artigo 227 da 
Constituição Federal. (MADALENO, 2019, 
p. 481)

O direito de convivência familiar 
amplamente conhecido como regime de visitas 
pode também ser entendido como “a forma pela 
qual os cônjuges ajustarão a permanência dos filhos 
em companhia daquele que não ficar com a sua 
guarda, compreendendo encontros regularmente 
estabelecidos, repartição de férias escolares e dias 
festivos” (LÔBO, 2008, p. 173-174). 

Tamanha é a importância do convívio familiar 
para a criança que a Corte alemã decidiu ser cabível 
a responsabilização civil ao pai que não cumpre as 
visitas determinadas anteriormente fixadas, visto 
o dano causado ao estado de saúde psicofísica e a 
formação da personalidade do filho (DETHLOFF, 
2005). 

Os pais na atual lógica do Direito, são investidos 
de responsabilidade em face dos seus filhos, tanto nas 
questões morais como legais, por toda a infância e 
adolescência, e posteriormente estes filhos se tornam 
responsáveis por amparar os seus pais na velhice. A 
violação destes deveres, das normas que prescrevem 
tal responsabilidade, se torna passível de processo 
judicial. Ocorre assim uma transformação de uma 
sociabilidade familiar regida pela lógica da tradição 
para se tornar uma sociabilidade regida pelas leis. 
(MOREIRA; BEDRAN; CARELOS, 2011, p. 165)

Mas mesmo com a determinação legal, o que 
se perfaz no mundo fático é a irresponsabilidade 
parental, o descaso com os deveres que os pais têm 
em face dos seus filhos. A convivência em sua grande 
parte das vezes é realizada de forma esporádica, a livre 
arbítrio do genitor não guardião, que deixa assim, o 
infante e a concretização de seus direitos a mercê da 
vontade e desejo de seus pais.

Vale lembrar que, a prestação do Estado em 
face da sociedade irá variar conforme a necessidade 

especifica de cada cidadão, mas levando-se sempre 
em observância a universalidade da demanda. E 
por este motivo que se clama uma ação estatal para 
a proteção das crianças e dos adolescentes e de seus 
direitos que estão sendo transgredidos pelas pessoas 
que mais deveriam tutela-los.

São fatores importantes para a saúde 
pública o crescimento e desenvolvimento infantil, 
visto que é neste estágio da vida que os processos 
patológicos começam a se manifestar, além de ser 
também o melhor momento para iniciar medidas 
de prevenção e promoção da saúde, e assim 
proteger e cuidar da criança e do adolescente (DE 
SOUZA; FELIPE; GRADIM, 2019). E por este 
motivo que a Constituição de 1988 trouxe, em seu 
arcabouço normativo e principiológico, de maneira 
expressa, em seu art. 6.º que, são direitos sociais, 
“a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e a infância, e a assistência 
aos desamparados” (BRASIL, 1988). Nos termos 
descritos por Mariana Camila Silva Catão (2012, p. 
9):

Os direitos sociais constituem-se como 
prestações positivas por parte do Estado e 
direcionadas ao indivíduo. Por tal motivo, 
estão vinculados à destinação, distribuição 
e criação de bens materiais, o que revela sua 
dimensão econômica. Desta feita, a efetivação 
dos referidos direitos enseja o gasto de recursos 
públicos, fato que os coloca numa posição 
de dependência em relação às circunstâncias 
econômicas do Estado. Com base nesse 
contexto é que se dá a construção teórica da 
reserva do possível [...].

O ideário democrático se vincula 
intrinsecamente com a concepção de direitos sociais, 
e estes direitos não são algo pronto e acabado, eles 
são elementos necessários para o desenvolvimento 
humano e de sua personalidade, uma conquista de 
incessantes de lutas políticas (MIRANDA, 2000, p. 
21). 

Os direitos socais, basicamente são direitos 
fundamentais que precisam ser prestados pelo 
Estado e que têm grande importância para a vida da 
pessoa, se perfazendo estes direitos por meio de atos 
normativos, que necessitam de auxilio pecuniário, a 
título de exemplo se tem as políticas públicas, que 
sempre pressupõem certo grau de investimento dos 
recursos públicos para sua realização e alcance o 
objetivo almejado. (MENDES, 2014, p. 627-640) 

Portanto, pode-se entender a convivência 
familiar como um direito social da criança e do 
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adolescente, que deve também ser garantido pelo 
Estado, e este direito não só concretiza a si mesmo 
quando exercitado pelos genitores, como também 
perfaz outros direitos do filho, como o direito 
ao livre desenvolvimento, o direito à integridade 
psicofísica, entre outros, mas principalmente o 
direito à dignidade e a uma vida digna.

Desta feita, fica o Estado como sendo um 
dos responsáveis pela concretização do direito 
à convivência familiar em face da criança e do 
adolescente, por meio da concretização deste direito 
social infanto-juvenil. Mas não cabe somente a 
ele esse dever, restando também responsabilizado 
outros atores, a exemplo da sociedade e da família. 
(SIQUEIRA; ROSSINHOLI, 2014, p. 66)

Todavia, quando os outros atores demonstram 
total irresponsabilidade frente as suas obrigações, 
o Estado tem o poder-dever de tomar uma atitude 
afim de garantir a efetivação de maneira satisfatória 
dos direitos sociais, e “no mesmo plano, desenvolver 
políticas públicas e coletivas adequadas para tais fins, 
porém, o que se vê é algo bem diferente acontecendo”.

Por isso, o que se pode evidenciar é que 
incumbe também o Estado o cumprimento da 
convivência familiar dos genitores em face dos filhos, 
mas a obrigação principal é exatamente destes, dos 
pais que geraram este novo ser humano. A nova 
ordem democrática de direito, impôs obrigações 
parentais, e não a de amar, mas sim de assistir os 
filhos em inúmeras esferas de sua vida.

3 AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES E 
A PROTEÇÃO INTEGRAL DESTE GRUPO 
VULNERÁVEL

O ECA é o documento legal mais especifico e 
protetivo existente no território nacional, e é regido 
pelos princípios do melhor interesse, paternidade 
responsável e proteção integral, que tem como 
intuito fornecer meios e condições das crianças e 
dos adolescentes chegarem a maioridade de forma 
saudável e plena, como sujeitos que determinam a 
sua própria vida, para que consiga a partir de então 
usufruir de forma mais harmônica possível de seus 
direitos fundamentais. (TEIXEIRA; SÁ, 2004, p. 
26) 

O princípio do melhor interesse da criança 
– incluído posteriormente o adolescente, nos 
termos da Convenção Internacional dos Direitos da 
Criança – é o princípio que assegura a este grupo 
uma prioridade em face de todas as outras, e tal 

diferenciação se perfaz pelo fato destas, estarem em 
situação de vulnerabilidade, crescimento e estágio de 
desenvolvimento de sua personalidade.

Conforme Paulo Lôbo (2008, p. 53), os 
interesses das crianças e dos devem estar em posição 
de prioridade, “pelo Estado, pela sociedade e pela 
família, tanto na elaboração quanto na aplicação dos 
direitos que lhe digam respeito, notadamente nas 
relações familiares, como pessoa em desenvolvimento 
e dotada de dignidade”.

Este princípio é um reflexo do atual 
posicionamento doutrinário dos direitos do infante 
em conjunto com os direitos humanos em sua 
totalidade. Neste liame, diz Miguel Cillero Bruñol 
(1997) que, as crianças são parte da humanidade, 
possuem direitos como qualquer outra pessoa, mas 
em razão do estágio da vida em que se encontram, os 
seus interesses são colocados como sendo superiores 
em relação a uma “consideração primordial”. 
Serve este princípio principalmente como meio 
de interpretação e de resolução de conflitos entre 
direitos.

A maior vulnerabilidade e fragilidade deste 
grupo de pessoas menores de 18 (dezoito) anos, se 
encontra pelo fato destas se encontrarem em estágio 
de desenvolvimento humano, que justifica, assim, 
serem destinatários de um especial tratamento (DIAS, 
2017, p. 57). Por este fato que também se perfaz a 
necessidade da observância do melhor interesse destas 
pessoas, para não ter o perigo de infringir normas 
constitucionais e infraconstitucionais, incidir na 
ilegalidade.

O que realmente caracteriza o melhor interessa 
dos filhos vai muito além de questões financeiras. “O 
que de fato interessa ao menor é a preservação de 
sua estrutura emocional” (BAPTISTA, 2008, p. 40), 
e isto só é alcançando quando os pais despendem 
certo cuidado e proteção ao filho, que se traduz nos 
atuais dias como o exercício de uma parentalidade 
responsável.

Mesmo que no texto constitucional, mas 
especificamente em seu art. 5.º não foi elencando, 
são direitos fundamentais os direitos inerentes de 
toda criança e adolescente (SARLET, 2014, p. 134). 
E não só os direitos fundamentais, mas os direitos da 
personalidade e os direitos sociais destas pessoas, são 
de extrema importância para a formação destes como 
cidadãos. O cenário legislativo e principiológico 
parece “desenhar a ágora ideal para a defesa do 
caráter dúplice ou híbrido desses direitos. (DE ASSIS 
ZANINI et al., 2018, p. 217)
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Contudo, a proteção não deve se dar de 
maneira setorizada e parcial, mas sim de maneira 
integrada e unitária, e assim, deixa para o passado 
a dicotomia direito público e direito privado, e 
colocando-se de forma solida a dignidade humana 
acima delas (TEPEDINO, 2006, p. 57), visto que a 
dignidade é o valor fonte a ser preservado e protegido 
pelo ordenamento jurídico.

O princípio da parentalidade responsável 
previsto constitucionalmente no art. 226 não 
se limita ao cumprimento do dever dos pais de 
garantirem uma assistência material aos seus filhos. 
Abrange inúmeras outras assistências, sejam elas 
morais, educacionais, espirituais, sexuais e afetivas, 
e havendo o descumprimento deste dever jurídico 
pode ocasionar em um dano a pessoa do filho, 
repercutindo em uma pretensão indenizatória. Neste 
entendimento, Paulo Lôbo (2008, p. 284-285) diz 
que:

O art. 227 da Constituição confere à criança 
e ao adolescente os direitos “com absoluta 
prioridade”, oponíveis à família – inclusive ao 
pai separado –, à vida, à saúde, à educação, ao 
lazer, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar, que são direitos de conteúdo moral, 
integrantes da personalidade, cuja rejeição 
provoca dano moral.

Neste entendimento, cabe a família em 
primeiro momento promover o bem-estar e conceder 
assistência aos filhos, mas em segundo momento 
é dever do Estado dar meios suficientes para que 
os genitores exerçam os seus deveres parentais de 
forma responsável, através de políticas públicas 
que incentivem e eduquem a sociedade sobre a 
impotência de uma parentalidade ativa e responsável.

O ECA prevê a centralidade da família. Ela 
tem o dever de garantir e promover os direitos 
de suas crianças e seus adolescentes, mas 
também é, ela própria, portadora de direitos, 
entre eles o de receber do Estado os meios 
materiais para exercer o seu papel de cuidar e 
educar seus filhos. Prover tais recursos é uma 
estratégia da política pública para diminuir as 
situações de vulnerabilidade e de risco social 
e pessoal, mas, ao mesmo tempo, é um dever 
do Estado, regulado pela instância jurídica. 
Nesse sentido, as famílias em situação de 
vulnerabilidade e de risco social e pessoal são 
as principais destinatárias das políticas sociais. 
(MOREIRA; BEDRAN; CARELOS, 2011, 
p. 165)

O atual desafio é transformar a população 
infanto-juvenil em verdadeiros sujeitos de direito, 
além da letra fria da lei, mas na realidade social, 
“deixar de ser tratada como objeto passivo, passando a 

ser, como os adultos, titular de direitos juridicamente 
protegidos” (PEREIRA, 2000, p. 36).

O grande problema de uma efetiva prestação 
estatal para com a família está ligada no fato de 
que a sociedade não vislumbra a importância de 
uma proteção emocional e psíquica da criança e do 
adolescente.

4 DO DEVER DO ESTADO NA PROTEÇÃO 
DA FAMÍLIA E DA PROMOÇÃO DE UMA 
PARENTALIDADE RESPONSÁVEL

Observa-se, que os direitos sociais sejam 
aqueles expressos ou implícitos, estes devem ser 
levados a sério, pelo Estado e pela sociedade, e 
assim concretizados no mundo fático eu não ficar 
a penas no mundo das ideias, pois “não podemos 
nos conformar com o status quo; nosso desafio é 
construir uma ordem constitucional que seja mais 
justa e livre em comparação àquela que nos foi 
legada” (ACKERMAN, 2006, p. 6). 

Com o surgimento do Estado de Bem-Estar 
Social (Welfare State), houve a inauguração de novas 
frentes do direito, como por exemplo o direito do 
consumidor, o direito do trabalho, ambiental, entre 
outros (BORGES, 2007, p 74). Abandonando-
se então a concepção separatista do direito, que 
entendendo este como sendo algo unitário e 
interligado, visto que tais matérias se encontram em 
interseção tanto com o direito público como privado.

Com isso, está dicotomia entre esfera pública 
e esfera privada perde espaço para uma verdadeira 
intersecção que dificulta a delimitação de fronteiras 
(DE ASSIS ZANINI et al., 2018, p. 211). O Direito 
se constitui como uma unidade, a divisão feita entre 
público e privado só persiste em face de questões 
didático. A separação em compartimentos estanques 
colocando- se uma total separação entre as normas 
e princípios é errônea e equivocada, pois o Direito 
como um todo se comunica entre si (DINIZ, 
2008, p. 256), ainda mais neste novo cenário 
constitucionalizado.

Em verdade, se vivencia uma harmonização 
entre as dessemelhanças, e assim, uma 
complementariedade entre os ramos do direito, visto 
a unicidade do sistema jurídico, mas isso não obsta 
o reconhecimento de que as esferas em que o direito 
é categorizado são compostas “por normas com 
algumas características mais fortes de direito público 
ou de direito privado, com objetivos e princípios 
específicos” (BORGES, 2007, p. 90).
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Assim, independentemente da esfera em 
que se esteja a criança e o adolescente devem ser 
tutelados de forma integral seja pelo Estado por 
meio da efetivação dos direitos fundamentais e 
socais, e protegidos pela família que deve garantir o 
respeito e pleno desenvolvimento da personalidade 
deste infante ali inserido. É indiscutível com os 
atuais valores democráticos de que as crianças e os 
adolescente são sujeitos de direitos, inclusive direitos 
sociais, verdadeiros destinatários das políticas socais 
(MOREIRA, 2011, p. 168).

De forma concomitante, deve o Estado e as 
famílias agirem como agentes da política social, afim 
de realizar ações efetivas e adequadas para a proteção, 
promoção e desenvolvimento saudável deste grupo 
vulnerável que é os menores de idade.

O poder público se encontra ligado de forma 
intrínseca para com os direitos fundamentais, 
não apenas na concretização destes, mas também 
na proteção contra qualquer violação ou ameaça, 
e conforme ensina Sarlet, esta posição estatal se 
configura como uma “dupla eficácia vinculante dos 
direitos fundamentais”. (SARLET, 2007, p. 289) 

É importante salientar que a responsabilidadee 
do Estado em face dos direitos fundamentais se 
desdobra a toda administração pública, “desde o 
legislador aos tribunais e à administração, desde os 
órgãos do Estado aos órgãos regionais e locais, desde 
os entes da administração central até as entidades 
públicas autônomas” (ABRAMOVICH; COURTIS, 
2009, p. 9). Não havendo qualquer dúvida de que 
esta vinculação obriga a administração pública a 
proteger os direitos fundamentais, por meio de leis 
específicas, intepretação e aplicação de forma que 
tutele e não viole o núcleo existencial da pessoa 
humana.

O Estado como a principal agente social, tem 
o dever de harmonizar seus objetivos em face das 
“necessidades trazidas pelo âmbito social e buscar, 
através de métodos eficazes, a efetivação de direitos 
sócias, inclusive ao que tange a dignidade da pessoa 
humana, observado a possibilidade de realização de 
tal feito. (SIQUEIRA; PETRI, 2017, p. 197).

Todavia, quando se fala sobre a atuação 
estatal direcionada a família, é exigido cautela, pois 
ao mesmo tempo em que precisasse proteger os 
integrantes e principalmente a criança quando há 
situações potencialmente lesivas, também é necessário 
deixar estes se desenvolver livremente. A partir do 
momento que se coloca a criança e ao adolescente 
como pessoas em situação de vulnerabilidade, 

surge para o Estado a obrigação de realizar uma 
intervenção comedida para proteger estas pessoas e 
seus direitos que são desprotegidos naturalmente. 
“Emerge então a necessidade do ‘Estado presente’, 
que interfere no particular para a sua prevenção e o 
pleno desenvolvimento da personalidade humana.” 
(CARDIN; MORAES, 2018, p. 987).

A prestação do Estado deve ocorrer de forma 
que supra as necessidades sociais, efetivando-se 
os mandamentos constitucionais, no que atine 
o perfazimento dos direitos sociais, nos termos 
apontados por José Joaquim Canotilho (2013, p. 
541):

A despeito das dificuldades que aí se impõem, 
consta-se uma forte tendência doutrinaria e 
jurisprudencial no sentido do reconhecimento 
de um direito subjetivo ao mínimo existencial, 
concebido como garantia (fundamental) 
das condições materiais mínimas a vida 
com dignidade, isto é, uma vida saldável e, 
portanto, com certa qualidade. Para além desse 
parâmetro, a afirmação de posições subjetivas 
passiveis de exigibilidade judicial diretamente 
decorrente da norma constitucional dependerá 
sempre das circunstancias do caso concreto – 
o que não exclui, contudo, uma presunção 
em favor da maximização das normas de 
direitos sociais e, pois, da admissão de direitos 
fundamentais subjetivos.

Os direitos sociais, tendem a ter certa 
dificuldade de aplicabilidade e efetivação, pois estes 
dependem quase diretamente da disponibilidade de 
recursos financeiros. E mesmo que se tenha algumas 
desventuras, o Estado possuí a posição de garantidor, 
e assim cabe a este criar e disponibilizar formas 
adequadas de distribuição de seus recursos, afim de 
possibilitar condições ou capacidade as pessoas de 
garantirem e tutelarem seus direitos (SIQUEIRA; 
PETRI, 2017, p. 200). Nos termos do entendimento 
de Janaina da Silva Rabelo (2012, p. 5):

[...] a cláusula da reserva do possível não pode 
ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de 
exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 
constitucionais, notadamente quando, dessa 
conduta governamental negativa, puder 
resultar nulificação ou aniquilação de direitos. 
Ademais, a mera alegação de inexistência de 
verbas orçamentárias para a implementação 
dos direitos sociais não é motivo suficiente 
para caracterizar a impossibilidade material ou 
jurídica desses direitos [...]

No caso da convivência familiar como um 
direito social da criança e do adolescente, este não 
exige de forma direta de recursos financeiros, mas tão 
somente de uma atitude ativa e responsável de seus 
genitores. O que se clama do Estado é a promoção 
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de politicas públicas afim de educar a sociedade de 
uma parentalidade responsável e de que os deveres 
parentais vão muito além dos alimentares e materiais, 
mas principalmente educacionais, espirituais, sexuais 
e afetivos.

A parentalidade responsável é tida 
como um princípio do Direito de Família, 
previsto constitucionalmente no § 7º do art. 
227 da Constituição Federal, e na legislação 
infraconstitucional evidenciasse nos arts. 3º e 4º do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e no inc. IV 
do art. 1.566 do Código Civil.

É possível conceituar a parentalidade 
responsável como uma obrigação imposta por lei 
e pelos valores sociais em face dos genitores de 
promover uma real e concreta assistência moral, 
afetiva, intelectual e material aos filhos.” (CARDIN; 
RUIZ, 2009). A parentalidade responsável pode 
ser entendida nos termos expressos por Hildeliza 
Lacerda Tinoco Boechat Cabral (2012, p. 58) 
como:

[...] a dinâmica de relacionamentos entre 
pessoas comprometidas, assentada sobre 
a afetividade, concebida como dever de 
colaboração entre parentes e buscando o 
cumprimento da função social da família. 
Como via de consequência direta, gera efeitos 
jurídicos em três dimensões: pessoal, social e 
patrimonial.

A UNICEF no ano de 1959, por meio da 
Declaração Universal dos Direitos das Crianças, 
proveu em seu texto alguns direitos da criança. Entre 
estes, pode-se colocar o da não descriminação, em 
de ser criada em ambiente digno e adequado para 
a sua saúde física, mental, psicológica e intelectual. 
Pertence também a criança o direito de receber 
especial proteção contra atos de negligência, 
abandono, crueldade e exploração.

O intento da legislação é estimular uma 
parentalidade ativa e responsável, pois somente 
com a concretização desta é que todos os direitos 
fundamentais, da personalidade e existenciais 
da criança e do adolescente irão ser efetivados e 
respeitados. E é por meio da convivência familiar 
(visitas) que se consegue construir um ambiente 
saudável para o crescimento e desenvolvimento 
do filho, pois o rompimento afetivo dos genitores 
não quer dizer o rompimento da unidade familiar. 
(MADALENO, 2019) 

No momento em que se entende a 
convivência familiar como um direito social, cabe o 
Estado promover políticas públicas que efetivem os 

princípios do Estado. Neste entendimento, Carlos 
Vasconcelos Rocha (2001, p. 11) descreve que:

As políticas públicas referem-se a decisões 
governamentais projetadas para atacar 
problemas que podem estar relacionados, 
por exemplo, a política externa, saúde 
pública, proteção do meio ambiente, crime 
e desemprego, entre outros. Seus efeitos 
são direta ou indiretamente válidos para a 
sociedade, ou seja, têm poder vinculatório.

Logo não pode o Estado se omitir em relação 
as famílias e as relações advindas deste instituto, pois 
mesmo que exista limites na atuação estatal dentro do 
seio familiar, este não pode permitir que os genitores, 
as pessoas que mais deveriam primar pelo bem-estar 
do filho, ser o seu principal violador e transgressor. 
E é por meio das políticas públicas que se evidencia 
a possibilidade de o Estado mudar o atual cenário de 
irresponsabilidade parental.

Todavia, o que se observa é a inexistência de 
uma coesão e harmonia entre a gestão das políticas 
públicas voltada para a família, uma vez que se 
mantem inerte frente as atitudes irresponsáveis do 
pais que não cumprem com seu dever parental, 
principalmente nhoque atine a convivência 
familiar com a prole, “transfere o impacto negativo 
diretamente aos que precisam do respaldo estatal 
para garantir o acesso aos direitos fundamentais, 
sobretudo sociais quais sejam a [...] proteção à 
maternidade e a infância [...]”.(SIQUEIRA; PETRI, 
2017, p. 201)

Destaca-se por fim que, o Estado em sua 
posição de garante, fazer valer indiscriminadamente 
da clausula da reserva do possível, para se eximir de 
suas obrigações em face da sociedade. Faz latente e 
imediato a “efetivação dos direitos sociais, donde sua 
aplicação é eminente e imediata, tendo em vista a 
importância e a urgência que esta implica aqueles 
que dela necessitam”. (SIQUEIRA; PETRI, 2017, p. 
199-200) 

As crianças principalmente são o futuro da 
sociedade, e se estas não crescerem de forma saudável 
tendo seus direitos garantidos e efetividades, não 
só estas irão sobre um dano, mas toda a sociedade 
a longo prazo, por este motivo é que a convivência 
familiar atrelado à parentalidade responsável é tão 
importante e urgente.

CONCLUSÃO

O presente artigo buscou abordar o instituto 
familiar denominado Direito de Convivência 
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Familiar (visitas) sob a perspectiva dos Direitos 
Sociais, concluindo que ainda há muitas questões 
a serem entendidas e debatidas, pois a sociedade 
ainda não se encontra em um estado de maturação 
suficiente para entender a importância do convívio e 
afeto em face da criança e do adolescente.

Em razão da família ser um pilar social, nos 
termos do artigo 226 da Constituição Federal de 
1988, incumbe-se também ao Estado procurar 
meios e ferramentas para efetivar o bem-estar 
destes indivíduos, principalmente das crianças 
e dos adolescentes inseridos neste ambiente. No 
mesmo sentido, deve ocorrer uma ação estatal para 
facilitar a concretização dos direitos infanto-juvenis, 
principalmente na conscientização social sobre a 
importância do convívio e de uma parentalidade 
responsável, pois com a concretização deste direito 
consequentemente irá se efetivar muitos outros.

Dai, a exigibilidade do direito à convivência 
familiar deve observar dois pontos: a) a obrigação 
estatal com a concretização deste; e b) a obrigação 
dos demais atores que possuem responsabilidades 
quanto a criança e ao adolescente.

Pode-se concluir também que a tutela da 
pessoa humana, dos seus direitos da personalidade, 
é acima de tudo uma proteção à direitos privados, 
enquanto os direitos fundamentais e sociais estão 
no âmbito do direito público. Todavia, não se pode 
fragmentar todo um sistema jurídico e até mesmo a 
pessoa humana, visto que é imprescindível uma visão 
unitária para a solução do problema apresentado, 
superando-se esta setorização. A dignidade humana 
é base de todo o Estado Democrático de Direito e 
não exclusivamente de uma seara pública ou privada.

Por outro lado, avanços e estudos, devem 
ser feitos, em face desta temática, lembrando- se 
sempre que qualquer matéria que verse sobre criança 
e adolescente vem acompanhada dos princípios 
e normas protetivas destas pessoas em processo 
de desenvolvimento. Não se pode mais admita a 
perpetuação de uma cultura irresponsável parental e 
educacional, é preciso redesenhar o cenário afetivo e 
de convívio, pois este é o principal direito que tutela 
e promove os outros direitos do filho.
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RESUMO

O presente trabalho tem como escopo a 
demonstração do direito á alimentação saudável e à 
nutrição balanceada de todos os indivíduos dentro 
do território nacional, sendo dado um maior enfoque 
aos pacientes portadores de doenças auto imune, haja 
vista suas necessidades especiais em decorrência da 
doença, que por meio da nutrição tem os sintomas 
atenuados e uma prevenção da aparição de novas 
doenças, devendo o tratamento ser disponibilizado 
pelo aparelhamento estatal, principalmente sendo 
ofertado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

PALAVRAS-CHAVE

Direito à Alimentação. Dignidade Humana. Sistema Único de 

Saúde.

ABSTRACT

The present work aims to demonstrate the 
right to healthy food and balanced nutrition for all 

individuals within the national territory, with a greater 
focus on patients with autoimmune diseases, given 
their special needs due to the disease , which through 
nutrition has attenuated symptoms and a prevention of 
the appearance of new diseases, and the treatment must 
be made available by the state equipment, mainly being 
offered by the Unified Health System - SUS.

KEYWORDS

Right to Food. Human dignity. Health Unic System

INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é traçar a linha histórica 
da alimentação e nutrição no Estado brasileiro, 
procurando pontuar e descrever as diferenças, os 
conceitos pesquisados em cada época, e a evolução 
da alimentação e nutrição até os dias de hoje no 
campo científico, como, também, demonstrar que 
há diferenças nas necessidades nutricionais de cada 
indivíduo, tendo um maior enfoque nos pacientes 
acometidos por doenças auto imunes, que devem 
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ser tratados de forma a prevenir novos sintomas da 
doença, como, também, como meio de remediar o 
aparecimento de novas enfermidades.

Deve-se ressaltar que o significado de campo 
científico utilizado neste artigo segue a orientação 
teórica da Sociologia Reflexiva, de Pierre Bourdieu 
(1930-2002) em simultâneo, os conceitos de 
paradigma e comunidade científica são oriundos da 
Filosofia Idealista, de Thomas Samuel Kuhn (1922-
1996).

Para Kuhn, paradigmas são as realizações 
científicas universalmente reconhecidas que, durante 
algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares 
para uma comunidade de praticantes de uma ciência. 
Ou ainda, conforme esclarece o próprio autor: um 
paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade 
partilham e, inversamente, uma comunidade científica 
consiste em homens que partilham um paradigma.

Rompendo com a noção kuhniana de 
comunidade científica, fora adotada a concepção 
de campo científico proposta por Bourdieu, que 
pontua como um espaço de luta pelo monopólio da 
competência científica que é socialmente reconhecida a 
um agente determinado, ou seja, a capacidade técnica 
e o poder social de falar e intervir legitimamente em 
matéria de ciência. Desta forma, para Bourdieu, o 
campo científico constitui um módulo particular 
caracterizado pela luta concorrencial enfrentada 
entre cientistas e/ou instituições científicas em torno 
da posse do capital científico - uma espécie de capital 
simbólico, não monetário, e que se transforma 
em autoridade ou competência científica para os 
praticantes da ciência.

Deve-se destacar que o presente artigo 
compactua com a ideia de que na atualidade, 
o campo da Alimentação e Nutrição estaria 
vivenciando uma era pósgenômica, ou seja, sendo 
um campo multidisciplinar, englobando diversos 
assuntos e temas a serem discutidos, constituído pela 
integração de dimensões biológicas, sociais, estatais 
e ambientais. Dentro deste campo mais amplo está 
contido o campo específico da NUTRIÇÃO, que 
é um ramo pertencente ao direito inerente do ser 
humano a alimentação, haja vista que a alimentação 
é um campo extremamente amplo, aonde engloba 
não só o acesso da população a alimentos, mas sim, 
saúde coletiva e individual, acesso a alimentação 
de qualidade, e, também a nutrição feita de forma 
correta respeitando as necessidades básicas de cada 
indivíduo.

No campo da nutrição é dado enfoque ao 

paciente acometido de patologia auto imune porque 
este necessita de tratamentos diferenciados no quesito 
da nutrição, e o Estado deve fazer o acompanhamento 
de tal não só para a melhoria da qualidade de 
vida do indivíduo, mas, também, como forma de 
prevenção de novos sintomas e novas patologias. 
Ademais, quando o Estado atua de forma correta e 
preventiva dentro dessa minoria acaba por diminuir 
a movimentação da máquina estatal posteriormente, 
haja vista que deixará de utilizar a previdência social 
(auxilio doença, aposentadoria por invalidez), e 
tratamentos mais morosos e de capital mais elevado, 
haja vista que com o tratamento nutricional adequado 
há a prevenção e manutenção da doença auto imune, 
sendo assim acaba por economizar ao Estado tempo 
e capital. Desta forma, o presente artigo visa explorar 
os campos apresentados a cima.

1 QUANTO A HISTÓRIA DO DIREITO A 
ALIMENTAÇÃO NO BRASIL 1930 À 1963

A primeira emergência do direito à alimentação 
e o estudo desta como meio imprescindível para 
o desenvolvimento saudável do ser humano se 
deu na década de 1930, no final do primeiro 
governo de Getúlio Vargas, no início vinculava-se 
a alimentação a higiene alimentar, e esta vinculação 
serviu como pressuposto para as faculdades de 
medicina começarem a estudar o tema, sendo este 
dividido em duas diretrizes. A primeira linha de 
estudo empenhava-se em pesquisar a parte biológica 
dos alimentos, sendo analisados macros e micros 
nutrientes, a fim de se entender a funcionalidade 
dos mesmo para a nutrição humana, já a segunda 
linha de estudo, o enfoque era voltada no sentido 
sociocultural da população brasileira, onde buscava-
se desvincular o preconceito racial/climático da 
população para a parte sociocultural da nação, onde 
se analisava a produção, distribuição e o consumo dos 
alimentos em diferentes locais do território nacional.

Fato é que a matriz teórica que unificou todos 
os pesquisadores quanto ao tema fora “do valor 
eugênico da alimentação na construção da nação 
e do homem brasileiro” ou “do mal de fome e não 
de raça”, demonstrando mais uma vez que o intuito 
da época era a desvinculação do preconceito com a 
população brasileira pela raça e por sua distribuição 
greográfica.. Os cursos para prática de profissionais 
na área de alimentação começaram a surgir a partir de 
1939, (nutrólogos, nutricionistas/dietistas, auxiliares 
de alimentação, economistas domésticas etc.). Desde 
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então, foram colocadas demascações e limites para 
atuação dentro dessa área, onde se obteve a fronteira 
que edificou um marco norteador para a divisão 
dos profissionais que seriam, ou não, capacitados 
para atuar na alimentação, podendo, inclusive, 
interdisciplinar cada área da alimentação e nutrição.

Como política pública, introduzidas no 
período de 1930-1963, entre o Estado Novo de 
Getúlio Vargas (1937-1945), o Plano SALTE 
(saúde, alimentação, transporte e energia) de Gaspar 
Dutra (1946-1950), o retorno do populismo de 
Getúlio Vargas (1951- 1954), o desenvolvimento 
rápido do Plano de Metas de Juscelino Kubitschek 
(1955-1960) e as reformas de base de João Goulart 
(1961-março de 1964), o campo materializou-se 
no Brasil a partir da instituição da “ração essencial 
mínima” (Decreto-Lei nº 399, de 30 de abril de 
1938) e do salário mínimo (Decreto-Lei nº 2.162, 
de 1º de maio de 1940); da criação do Serviço de 
Alimentação da Previdência Social - SAPS (Decreto-
Lei nº 2.478, de 5 de agosto de 1940) e da Comissão 
Nacional de Alimentação - CNA (Decreto-Lei nº 
7.328, de 17 de fevereiro de 1945); da instituição da 
Campanha Nacional de Merenda Escolar (Decreto 
nº 37.106, de 31 de março de 1955), embrião do 
atual Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), entre outras intervenções estatais. Ou 
seja, no período supracitado, o Estado interviu na 
Alimentação e Nutrição, materializando-se a partir 
de ações e programas de assistência alimentar e 
nutricional voltados aos trabalhadores vinculados à 
previdência social; às gestantes, nutrizes e crianças 
menores de cinco anos de idade e alunos em fase 
escolar. Ressalta-se o implemento desses programas 
brasileiros de assistência alimentar e nutricional 
com as organizações internacionais e os programas 
internacionais de ajuda alimentar, criados no pós-
Segunda Guerra Mundial, tais como a FAO (Food 
and Agriculture Organization), o Unicef (United 
Nations International Children Emergency Fund), 
o Programa de Alimentos para a Paz da USAID 
(Agency for International Development, dos Estados 
Unidos da América) e o Programa Mundial de 
Alimentos (PMA)

Deve-se salientar que pela primeira vez, 
através do livro Alimentação brasileira à luz da 
geografia humana, publicado por Josué de Castro em 
1937, mapeou-se a fome e carências alimentares e 
nutricionais dentro do território nacional de acordo 
com as extensões geográficas do país, tendo como 
intuito aprofundar os estudos quando a desnutrição 

e o problema na fome no Brasil, e melhor direcionar 
a produção e distribuição dos alimentos.

1.1 1964 À 1984

No período de 1964 à 1984, em decorrência 
da ditadura militar, constata-se a emergência 
das pesquisas nutricionais de base populacional 
com amostras representativas de todas as regiões 
geográficas do país; as tentativas de incorporação 
de técnicas de planejamento nutricional ao 
planejamento econômico, conduzidas sob a direção 
do então Instituto Nacional de Alimentação e 
Nutrição (Inan); a expansão do número de cursos de 
graduação de nutrição; a criação de cursos superiores 
para formação de novas categorias profissionais do 
campo (tecnólogos e engenheiros de alimentos) e 
o início dos primeiros cursos de pós-graduação em 
Alimentação e Nutrição lato sensu (especialização) e 
stricto sensu (mestrado e doutorado)

Segundo o Plano de Ação da Cimeira Mundial 
de Alimentação de 1996, “existe segurança alimentar 
quando as pessoas têm, a todo momento, acesso 
físico e econômico a alimentos seguros, nutritivos 
e suficientes para satisfazer as suas necessidades 
dietéticas e preferências alimentares, a fim de levarem 
uma vida ativa e sã. A este respeito é necessária uma 
ação concertada, a todos os níveis.” Deste modo, o 
Estado brasileiro deveria assegurar e assessorar esse 
direito, fazendo com que houvesse uma articulação 
obrigatória com a sociedade civil, sendo que cada 
parte da máquina estatal (Estado e população) estaria 
cumprindo com suas atribuições específicas.

No âmbito internacional, no início da década 
de 1970, como resultado da crise capitalista que 
resultara a crise de alimentos, a questão da fome 
mundial ressurgiu com maior intensidade, sendo 
intensamente discutida. No Brasil, as condições 
precárias de vida da população trabalhadora que foram 
excluídas do processo de crescimento econômico, 
fora atestada por vários estudos, particularmente 
pelo Estudo Nacional de Despesas Familiares 
(Endef ), realizado em 1974/1975. Após tais estudos, 
organizações internacionais como a OMS, a FAO 
e o Unicef passaram a defender a necessidade da 
incorporação do planejamento nutricional ao 
planejamento econômico dos países do Terceiro 
Mundo, em particular dos países latino-americanos. 
No Brasil, surgem o I e o II Planos Nacionais 
de Desenvolvimento (PNDs), incorporando ao 
planejamento econômico instrumentos de políticas 
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sociais. Nesse contexto, por meio da Lei nº 5.829, 
de 30/11/72, foi criado o Instituto Nacional de 
Alimentação e Nutrição (Inan).

Durante o período de 1964 a 1984, de acordo 
com os estudos da época, o pilar de estudo da nutrição 
e alimentação continuou tendo como abordagem 
predominante o processo de fome e desnutrição 
da população, baseadas em concepções de mundo 
positivistas e funcionalistas. No final da década de 
1970 e nos primeiros anos da de 1980, as concepções 
estruturalistas da determinação do processo fome/
desnutrição passaram a ser questionadas mais a fundo, 
desta forma elementos como a distribuição de renda 
(sujeitos considerados hipossuficientes), distribuição 
de propriedade e outros elementos, passaram a ser 
meios determinantes para a constatação dos níveis de 
desnutrição enfrentados no território nacional.

Na década de 1980, dois eventos ocorreram 
no Brasil, um sendo técnico e o outro político, sendo 
que ambos ocasionaram maior enfoque quanto as 
questões alimentares, nutricionais e socioculturais 
da época. O primeiro tratava-se da elaboração do 
documento “Segurança Alimentar” – tendo como 
intuito a aplicação de uma política de combate à 
fome no âmbito do Ministério da Agricultura, em 
1985; e o segundo insere a mobilização da sociedade 
civil, que levou à realização da I Conferência 
Nacional de Alimentação e Nutrição (Cnan), em 
1986, cujas proposições implicaram, entre outras 
coisas, na introdução do qualificativo nutricional à 
noção de segurança alimentar.

1.2 1985 À 2010

De acordo com os estudos atuais, e comparados 
aos estudos da época entre 1930- 1980, as doenças 
que acometiam a sociedade brasileira vem passando 
por um período de transição, haja vista que entre a 
década de 1930 até a década de 1980 a população 
era acometida pelas doenças relacionadas às carências 
nutricionais, como por exemplo a desnutrição 
proteico-calórica, hipovitaminose A, pelagra, anemia 
ferropriva, bócio etc., porém, atualmente vem se 
sobrepondo as doenças relacionadas aos excessos 
nutricionais, que causam, por exemplo, diabetes, 
hipertensão, obesidade, alguns tipos de câncer, 
doenças auto imunes e etc. A mudança no quadro 
nutricional brasileiro vem causando uma necessidade 
de alteração no campo de pesquisa e na temática a 
ser abordada pelos profissionais, sendo amplamente 
demonstrado que a alteração no quadro clínico 

nutricional vem em grande parte do maior consumo 
de alimentos processados e pobres em nutrientes, 
porém ricos em sódio, carboidratos simples e 
açucares, assim como o elevado nível de estresse da 
população.

Quanto a intervenção Estatal brasileira, 
correspondente aos governos José Sarney, Fernando 
Collor/Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso 
e Luís Inácio Lula da Silva, fora observado que a 
política pública de alimentação e nutrição migrou 
do planejamento autoritário para o participativo; 
da centralização à descentralização administrativa; 
da universalização à focalização de benefícios; 
do controle estatal ao social; dos programas de 
distribuição de alimentos em espécie aos de tíquetes 
e aos de transferência de renda em dinheiro; do 
financiamento público às parcerias entre público 
e privado, entre sociedade civil e Estado, entre 
instituições governamentais e não governamentais; 
das ações emergenciais ou assistenciais às mediatas 
ou estruturais; das ações compensatórias às de 
emancipação.

Em 2004, o Brasil participava do conselho 
da AO, e aprovou as diretrizes voluntárias em apoio 
à realização progressiva do direito à alimentação 
adequada no contexto da SAN. Posteriormente, em 
meados de 2006, como fruto de um processo de 
participação democrática da sociedade brasileira, foi 
instituída a Lei Orgânica de Segurança Alimentar 
e Nutricional (Losan), que propõe um sistema 
nacional norteado, tal como o Sistema Único de 
Saúde (SUS), pelos princípios da universalidade, 
participação social, intersetorialidade e equidade 
(social, econômica, étnica e de gênero)

No âmbito da Alimentação e Nutrição 
brasileira, têm-se buscado verificar a busca de novos 
paradigmas que possibilitem a contextualização 
da realidade alimentar e nutricional atual que vem 
se configurando a partir de então. Deste modo, 
foram identificados diversos pontos de vista 
quanto ao paradoxo nutricional brasileiro, tais 
como aqueles centrados no “enfoque da transição 
epidemiológica nutricional”, na “análise ecológica da 
obesidade e outras doenças não transmissíveis”, na 
“concepção holística da Nutrição”, na “abordagem 
fenomenológica da fome”, na “visão sobre o direito 
humano à alimentação e nutrição” e mesmo na 
“teoria da determinação social da doença”. 

Quando ocorreu o surgimento da concepção 
de segurança alimentar, o que estava em jogo era 
a segurança nacional, haja vista a crise alimentar 
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sofrida na época. Um século depois, adquiriu status 
de direito, cuja responsabilidade seria de todos, o 
que significa que o Estado, empresas, e cidadãos tem 
o direito e dever de auxiliar para a continuidade da 
SAN. Desta forma, a SAN passou por várias fases, do 
foco à produção de alimentos, oferta e abastecimento, 
moeda de troca do capitalismo, até ganhar o capítulo 
dos direitos sociais e tornar-se variável estratégica 
fundamental do desenvolvimento humano.

Na verdade, a expressão “desenvolvimento 
humano” configura um novo referencial, que deve ser 
buscado conjugando o progresso econômico, social, 
político, cultural, ecológico, co-participativo e ético

2 QUANTO AO DIREITO A ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO COMO FORMA DE PREVINIR E 
ATENUAR SINTOMAS DE DOENÇAS AUTO 
IMUNES

O direito a alimentação segura e o direito à 
nutrição encontram-se elencados no art. 6 da CF/88, 
que traz como fundamento primordial a subsistência 
digna do ser humano, além disso, estão presentes 
como princípios básicos para o desenvolvimento da 
vida do indivíduo no tratado de direitos humanos, 
onde o Brasil figura como signatário do mesmo, 
devendo salientar que a alimentação além de um 
princípio próprio e um direito inerente a pessoa 
humana, também encontra-se dentro do princípio 
da saúde, haja vista que a nutrição correta é base 
primordial para que a população esteja saudável, 
desta forma sendo um assunto de saúde coletiva. 
Deve-se destacar também que a alimentação é 
um direito que engloba diversos outros, sendo a 
nutrição correta apenas um dos pilares inerentes a 
alimentação, ou seja, o Estado não só deve garantir 
alimentos a população, mas, também, a nutrição 
correta por meio desses alimentos, respeitando as 
necessidades básicas de cada indivíduo.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.
Artigo 25 – Tratado dos Direitos Humanos. 
Todos os seres humanos têm direito a um 
padrão de vida capaz de assegurar a saúde 
e bem-estar de si mesmo e da sua família, 
inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis, e direito à segurança em caso 
de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 
velhice ou outros casos de perda dos meios de 
subsistência fora do seu controle.

Deve-se destacar que as normas de segurança 
nutricional e alimentar, encontram- se elencadas na 
lei n. 11.346 de 2006, (art. demonstrados a baixo), 
onde demonstra-se o direito de qualquer indivíduo 
dentro do território nacional de ter acesso a alimentos 
que supram suas necessidades básicas nutricionais, 
assim como, sejam alimentos de qualidade, devendo, 
inclusive existir programas de incentivo a nutrição 
correta, como, também meio de auxílio a nutrição 
familiar, tendo o amparo de profissionais da área 
nutricional, como nutricionistas e nutrólogos, a 
fim de elevar a saúde da população. Fato é que a 
nutrição e o direito caminham de forma paralela 
para o desenvolvimento saudável da população, deste 
modo o Estado vem tipificando de diversas formas 
tal princípio, como constam no SISAN, PNSAN 
e PNAN, onde o escopo de tais programas são 
assegurar o direito humano a alimentação adequada 
em todo país, tendo acesso regular e permanente a 
alimentos saudáveis, sendo que a implementação 
de programas no SUS – Sistema Único de Saúde, é 
imprescindível.

Art. 1º Esta Lei estabelece as definições, 
princípios, diretrizes, objetivos e composição 
do Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional – SISAN, por meio do qual o 
poder público, com a participação da sociedade 
civil organizada, formulará e implementará 
políticas, planos, programas e ações com vistas 
em assegurar o direito humano à alimentação 
adequada.
Art. 2º A alimentação adequada é direito 
fundamental do ser humano, inerente à 
dignidade da pessoa humana e indispensável 
à realização dos direitos consagrados na 
Constituição Federal, devendo o poder 
público adotar as políticas e ações que se 
façam necessárias para promover e garantir 
a segurança alimentar e nutricional da 
população.
§ 1º A adoção dessas políticas e ações deverá 
levar em conta as dimensões ambientais, 
culturais, econômicas, regionais e sociais.
§ 2º É dever do poder público respeitar, 
proteger, promover, prover, informar, 
monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do 
direito humano à alimentação adequada, 
bem como garantir os mecanismos para sua 
exigibilidade.
Art. 3º A segurança alimentar e nutricional 
consiste na realização do direito de todos 
ao acesso regular e permanente a alimentos 
de qualidade, em quantidade suficiente, 
sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base 
práticas alimentares promotoras de saúde que 
respeitem a diversidade cultural e que sejam 
ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis.

Além da nutrição ser direito de todo 
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indivíduo em território nacional, o Estado tem o 
dever de satisfazer as necessidades individuais de 
cada indivíduo, sendo como princípio do presente 
estudo, os direitos alimentares daqueles que tem 
doenças autoimunes, devendo ser respeitadas as 
peculiaridades, sendo cada caso concreto analisado 
de forma individual, haja vista que considera-se como 
doença autoimune quando o próprio sistema imune 
do indivíduo passa a se atacar, criando mecanismos de 
defesa sem que realmente hajam inflamações, sendo 
assim o próprio organismo acaba por criar focos de 
infecções, e, por conta disto, faz-se necessário um 
programa nutricional diferenciado para que haja a 
prevenção de novas inflamações e diminuição dos 
sintomas, que, por vezes, são incapacitantes.

Atualmente o SUS – Sistema Único de 
Saúde, consta com o programa denominado NASF 
– Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que consiste 
em trilhar planos terapêuticos em doenças crônicas, 
introduzindo nas Unidades de Pronto Atendimento 
profissionais capacitados para atender tais demandas, 
dando prioridade de atendimento para os pacientes 
que tem necessidades especiais em decorrência da 
doença autoimune. O programa consiste em além 
de criar um planejamento alimentar que pode ser 
feito no dia a dia do paciente, também estruturar a 
família do mesmo para que exista o suporte adequado 
a este, para que assim a incidência de atividades da 
doença diminuam, e fiquem, até mesmo, nulas, 
sendo assim gerando uma maior qualidade de vida 
ao paciente e concomitantemente, diminuindo as 
chances de que este possa vir a ter sequelas que 
incapacitem para o desenvolver de suas atividades 
cotidianas, ou seja, o programa surge não só como 
forma de controle da atividade da doença, como, 
também, de forma preventiva para que o indivíduo 
não necessite de outros aparelhamentos do Estado, 
quais sejam auxílio doença, aposentadoria por 
invalidez, tratamentos médicos mais severos e 
invasivos, entre outros.

Pacientes com doenças autoimunes tem 
a necessidade de consumir alimentos pobres em 
açúcar, zerar a ingestão de glúten, assim como 
diminuir a lactose na dieta, haja vista que se tratam 
de alimentos que provocam respostas autoimune do 
organismo, ou seja, são inflamatórios. Sendo assim, 
estes pacientes precisam de alimentos específicos 
que diminuem a inflamação do organismo, como 
por exemplo alimentos ricos em flavonoides, folhas 
verdes, pimenta preta e cúrcuma, assim como 
carnes magras, além da grande importância da 

ingestão de frutas e vegetais orgânicos, para que os 
usos de agrotóxicos não incidam em uma resposta 
inflamatório do organismo. Sendo assim, acaba 
por dificultar o acesso da população a uma dieta 
específica e detalhada, desta forma há visivelmente 
a necessidade de um profissional da área da nutrição 
para que prescreva a dieta correta a ser seguida, 
assim como é dever do Estado garantir o acesso aos 
alimentos que norteiam as necessidades básicas deste 
indivíduo.

Uma das formas encontradas pelo Estado 
de garantir o acesso a alimentos, são as hortas 
comunitárias, que são hortas feitas dentro do 
município em terrenos baldios ou terrenos da própria 
prefeitura que não estão sendo utilizados. Nesse 
espaço a população pode plantar e colher alimentos, 
e por se tratar de áreas de plantio pequenas todo o 
plantio é orgânico, desta forma, assegurando o acesso 
de determinados indivíduos a uma alimentação e 
nutrição balanceada.

CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como escopo a 
análise do lapso temporal e histórico da alimentação e 
nutrição dentro do cenário brasileiro, desde a década 
de 1930 até os dias de hoje, onde fora percebido 
que o Brasil saiu de um estágio de desnutrição onde 
o enfoque era mais voltado ao preconceito racial, 
cultural e geográfico do que de fato co m o problema 
sociocultural sistemático dentro do Estado, para 
o desenvolvimento de diretrizes e programas de 
auxílio a nutrição, combate a desnutrição e auxílio 
a minorias e programas de assistência familiar para 
o acesso a alimentação, educação nutricional e 
nutrição adequada, sendo a alimentação um dos 
direitos inerentes ao ser humano sendo tutelado 
pela constituição federal e pelo tratado de direitos 
humanos.

Fora visto que o Estado fica responsável por 
garantir o acesso de alimentos saudáveis e nutritivos 
a população, garantindo não apenas o acesso a 
alimentação, como, também, o alcance de uma 
nutrição balanceada e em respeito com as necessidades 
básicas de cada indivíduo. Fora analisado que o 
Estado tem diversos meios para garantir a eficácia de 
tais direitos, como por exemplo para o alcance de 
alimentos saudáveis e orgânicos à população têm-se 
as hortas comunitárias, que possibilitam a população 
o plantio e colheita de seu próprio alimento, desta 
forma garantindo um meio de subsistência saudável 
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à aqueles que encontram-se dentro do território 
nacional.

Outro ponto a ser destacado são os meios 
que o Estado toma para garantir que as orientações 
passadas pelos profissionais de nutrição sejam 
atendidas, aonde este passa a ter um aparelhamento 
para que toda a família daquele que vem sendo 
amparado seja orientada a seguir determinados 
passos para que se obtenha o resultado almejado do 
paciente, e tais profissionais e amparo as famílias 
podem ser encontrados em Unidades de Pronto 
Atendimento – UPA.

Sendo assim, fica claro que os direitos a 
alimentação e nutrição devem ser respeitados e 
resguardados pela máquina estatal, que deve utilizar 
de diversos meios para que garanta o acesso de todos 
a uma alimentação, culminando em uma existência 
digna do ser humano. Devendo ser dado maior 
enfoque nas populações de risco, qual seja, aqueles 
que portam doenças auto imune, haja vista que 
quando o quadro nutricional encontra-se balanceado 
e respeitando as necessidades básicas individuais, 
há uma diminuição dos sintomas da doença assim 
como a prevenção de uma nova patologia, também 
devendo ser observado que a prevenção resultante da 
prática nutricional correta ocasiona ao Estado uma 
menor atividade posterior do aparelhamento estatal, 
haja vista que quando se aumenta a qualidade de 
vida de um portador de doença auto imune este fica 
mais distante de necessitar de outros amparos sociais, 
como por exemplo, auxílio doença, aposentadoria 
por invalidez, ou, até mesmo, tratamentos de saúde 
invasivos e de difícil acesso, sendo assim, mostra-se 
extremamente necessário o aparato do Estado quanto 
a alimentação e nutrição da população.
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RESUMO

O presente artigo de pesquisa bibliográfica 
busca tratar sobre o tema do infanticídio indígena, 
seus desdobramentos e impactos no cenário brasileiro 
atual. Há uma evidente oposição entre antropólogos, 
pesquisadores, juristas, indígenas e demais indivíduos 
ligados ao tema, pois constituem reflexões muito 
divergentes. Ao tempo em que há aqueles que 
adotam posição favorável à manutenção dessa prática 
por constituir elemento cultural, outros se mostram 
contrários pelo fato de que esses episódios ferem 
direitos fundamentais previstos constitucionalmente. 
As discussões sobre o infanticídio indígena se fazem 
urgentes no Brasil, para que a questão saia da situação 
de impasse em que se encontra.

PALAVRAS-CHAVE

Cultura indígena. Infanticídio indígena. Legislação brasileira. 

Práticas tradicionais nocivas.

ABSTRACT

This bibliographic research article seeks to address 
on the subject of infanticide indigenous, its consequences 
and impacts on the current Brazilian scenario. There is 
a clear opposition among anthropologists, researchers, 
lawyers, indigenous and other individuals related to 
the subject since they are very different reflections. At 
the time there those who adopt favorable position to 
maintain this practice to constitute cultural element, 

others show against the fact that these episodes violate 
fundamental rights under the Constitution. Discussions 
on indigenous infanticide are made urgent in Brazil, 
for that matter gets out of the impasse in which it is.

KEYWORDS

Indigenous culture. Indigenous infanticide. Brazilian legislation. 

Harmful traditional practices.

INTRODUÇÃO

A história dos povos indígenas brasileiros é 
narrada, tradicionalmente, a partir da chegada dos 
colonizadores europeus nesse território. Entendida 
como uma prática que se mostra eurocentrista, os 
aspectos históricos que antecedem a colonização são 
negligenciados, como se os mais diversos grupos étnicos 
que já povoavam o Brasil não tivessem história antes 
dos portugueses iniciarem a colonização no século XVI.

Ao longo do processo de colonização, um 
claro processo de “aculturação”1 foi desempenhado 
pelos europeus, na tentativa de incorporar os povos 
indígenas à cultura cristã predominante na Europa2. 

1. O termo aculturação foi usado no sentido de “(...) expressar esse processo 
de relacionamento e de incorporação de itens culturais de uma cultura por 
outra”. (GOMES, 2015, página 42).

2. Além do processo de aculturação a que foram submetidos, os índios no 
Brasil foram também dizimados ao longo de várias décadas. Sobre isso, 
Santilli (2000, páginas 21 e 22) afirma: “Durante séculos, a política oficial foi 
de extermínio, físico ou cultural, aos índios. Civilizar e evangelizar, tutelar 
enquanto isso, massacrar quando preciso. A superação da condição indígena 
foi um valor incutido nas comunidades indígenas e na própria sociedade 
nacional. (...) Imagina-se que seriam entre 2 e 5 milhões os índios brasileiros 
no início da colonização. A baixa histórica vertiginosa da população indígena 
compunha o alicerce da síndrome da extinção.”
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Com isso, aspectos da cultura europeia eram 
sistematicamente inseridos em território brasileiro, 
em detrimento das tradições indígenas. Mesmo com 
o empenho europeu em “catequisar” e “moldar” o 
índio, certas expressões culturais dos povos indígenas 
resistiram e podem ser observadas ainda nos dias 
de hoje. Entre as práticas culturais tradicionais dos 
povos indígenas se encontra o infanticídio indígena.

A prática do infanticídio de crianças indígenas 
consiste no ato de matar crianças consideradas 
“indesejadas” pelo grupo étnico, por diversos motivos, 
como má formação física, crianças gêmeas, sinais de 
alguma deficiência, filhos de mães solteiras, entre 
outros. Essa prática não é realizada em todas as 
etnias do Brasil e, embora alguns afirmem ser um 
aspecto cultural abandonado, ainda ocorre e pode ser 
presenciado em alguns grupos. Vários pesquisadores se 
dedicaram ao tema, no intuito de melhor entender a 
prática e oferecer reflexões que caminhem para uma 
solução do tema. A bibliografia foi elencada a partir de 
autores que tenham discutido sobre essa prática cultural 
recentemente e que ofertaram reflexões que em muito 
contribuíram para a realização dessa pesquisa. Além 
disso, procurou- se evidenciar como o ordenamento 
jurídico brasileiro se posiciona hoje sobre o tema, quais 
direitos garantem aos indivíduos e como o infanticídio 
indígena se mostra polêmico por possuir normas que 
levam à sua tolerância ao mesmo tempo em que coloca 
em xeque a possibilidade legal de sua abolição.

A prática do infanticídio indígena precisa ser 
entendida dentro de um contexto cultural próprio à 
tribo em que se realiza, sendo de difícil aceitação por 
aqueles que não compartilham das mesmas crenças. 
A prática ainda é comum em aldeias da Amazônia e 
há episódios em que até mesmo os pais da criança se 
mostram contrários à morte do filho.

A questão do infanticídio indígena se mostra 
frequente e polêmica, cabendo  reflexões das mais 
diversas áreas do saber, para desmistificar a prática e 
oferecer soluções possíveis que encontrem um acordo 
entre o respeito à cultura indígena e à preservação da 
vida das crianças que ainda podem vir a sofrer com 
essa prática. Além disso, cabem reflexões a respeito 
dessa prática enquanto cultura e sua conformidade 
com o ordenamento jurídico brasileiro atual.

1 O CONTEXTO DOS INDÍGENAS NO BRASIL

O censo demográfico nacional passou a incluir 
os indígenas a partir do ano de 1991 e, desde então, 
tem visto crescer o percentual desses indivíduos no 

Brasil. Esse dado contraria as décadas anteriores, 
alterando o padrão que antes era de diminuição dessa 
população em específico. O censo do IBGE realizado 
em 2010 apontou que existiam no Brasil, àquela 
data, mais de 800 mil indígenas, de 305 diferentes 
etnias, com registro de mais de 270 línguas distintas.

O censo apontou também que a população 
indígena está presente em todas as regiões do Brasil, 
nas zonas urbana e rural, sendo que mais de 17% 
dessa população não fala a língua portuguesa. 
Dentro desse expressivo número de indivíduos, 
etnias e línguas, há uma grande variedade cultural. 
A comunidade indígena tem lidado com constantes 
problemas em relação à demarcação e invasão de 
terras, além de questões que envolvem exploração do 
trabalho e precárias situações de sobrevivência.

Mas como identificar, em nossa sociedade 
atual, o índio?

São inúmeras as formas acadêmicas ou 
empíricas de definir quem é índio ou o 
que é população indígena. Critérios como 
a reunião de certas características físicas, a 
auto- identificação, a identidade comunitária, 
língua própria, seja ela uma língua pertencente 
a troncos linguísticos conhecidos como 
indígenas ou não, certos costumes e tradições, 
a investigação do parentesco e laudo 
antropológico são utilizados em conjunto 
ou isoladamente para definir a existência 
de um povo indígena ou a identificação de 
um indivíduo como indígena pertencente a 
determinado povo. (VILLARES, 2009, p. 28) 

Classificar com precisão os povos indígenas 
se faz extremamente necessário para questões 
antropológicas e também jurídicas. Reconhecer 
quem são esses indivíduos e como se apresentam 
em nossa sociedade, contribui para a realização de 
estudos científicos mais concretos e também para 
a efetivação de leis e políticas públicas que possam 
concretizar a garantia de direitos. Além disso, é de 
fundamental relevância atestar que os índios não 
constituem um só povo, pois cada grupo apresenta 
expressivas distinções.

Antes mesmo da elaboração de nossa atual 
Constituição, a legislação brasileira, em 1973, 
durante o governo do então presidente Emílio G. 
Medici, procurou criar os  fundamentos básicos 
que norteariam as relações do Estado com os 
indígenas no Brasil. O Estatuto do Índio é hoje 
alvo de críticas do Estado, organizações indígenas, 
juristas e antropólogos. Ainda assim, é a principal lei 
indigenista ainda em vigor e foi um grande avanço 
na época de sua elaboração. O Estatuto do Índio (lei 
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6.001, de 19 de dezembro de 1973), determinou:

Art. 3º Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas 
as definições a seguir discriminadas:
I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de 
origem e ascendência pré- colombiana que se 
identifica e é identificado como pertencente a 
um grupo étnico cujas características culturais 
o distinguem da sociedade nacional;
II- Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - 
É um conjunto de famílias ou comunidades 
índias, quer vivendo em estado de completo 
isolamento em relação aos outros setores 
da comunhão nacional, quer em contatos 
intermitentes ou permanentes, sem contudo 
estarem neles integrados.

Com o advento da Constituição alguns anos 
depois, tal definição para os indígenas permaneceu. 
Sobre o assunto, Villares (2009, p. 30-31) enfatiza 
que:

Para o Estatuto do Índio, é índio o indivíduo de 
origem ou ascendência pré- colombiana, que 
se identifica e é identificado como pertencente 
a um grupo étnico cujas características o 
distingam da sociedade nacional. (...) O art. 
3º da Lei 6.001/79 foi recepcionado pela 
Constituição Federal de 1988. 

Em junho de 1989, a Convenção nº 169 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
elaborou a Convenção sobre os Povos Indígenas 
e Tribais. Tal documento é entendido como 
muito importante e foi ratificado pelo Brasil. Essa 
convenção tem força de tratado internacional e já em 
seu primeiro artigo ocupou-se de identificar quem 
são os povos tribais e indígenas a quem se destinam 
os dispositivos do texto. Importante destacar que 
está disposto na Convenção ser critério fundamental 
a consciência de identidade indígena ou tribal para a 
determinação dos grupos. Um dos principais direitos 
dos povos indígenas é o da autodeterminação e, 
dessa forma, não deixarão de serem índios aqueles 
que saiam de seus territórios ou os que porventura 
abandonem parte de suas características étnicas.

Ainda na lei 6.001/73, procurou-se classificar 
os índios com base em seu grau de interação com 
a sociedade. Ainda que possa ser útil para questões 
jurídicas, tal classificação não é bem recepcionada 
pela antropologia. Na lei foi feita a seguinte distinção:

Art 4º Os índios são considerados:
I- Isolados - Quando vivem em grupos 
desconhecidos ou de que se possuem poucos 
e vagos informes através de contatos eventuais 
com elementos da comunhão nacional;
II- Em vias de integração - Quando, em 
contato intermitente ou permanente com 
grupos estranhos, conservam menor ou 
maior parte das condições de sua vida nativa, 

mas aceitam algumas práticas e modos de 
existência comuns aos demais setores da 
comunhão nacional, da qual vão necessitando 
cada vez mais para o próprio sustento;
II- Integrados - Quando incorporados à 
comunhão nacional e reconhecidos no 
pleno exercício dos direitos civis, ainda 
que conservem usos, costumes e tradições 
característicos da sua cultura.

Uma análise minuciosa possibilita perceber 
divergências entre a lei 6.001/79 e a Constituição 
de 1988. No caso da lei elaborada no final da 
década de 1970 e que ainda está em vigor, percebe-
se uma perspectiva assimilacionista em relação à 
cultura indígena, em que se buscava integrar o 
índio à cultura nacional. Já a carta magna de 1988 
pretende evidenciar a importância dada à cultura 
dos povos indígenas, estabelecendo dispositivos que 
busquem garantir ao índio o direito de manter sua 
própria cultura. Sobre essa temática, a Constituição 
estabelece ainda a obrigação do Estado em proteger 
e elaborar medidas para que se façam cumprir os 
direitos indígenas.

Além disso, a análise entre o Estatuto do 
Índio e a Carta Magna de 1988 permite identificar 
também grande diferença no que se refere ao 
tratamento que o Estado direciona ao indígena. Na 
lei do final dos anos 1970 se estabelecia a tutela do 
índio, o entendendo como incapaz para procurar por 
seus próprios interesses. Já a Constituição, de forma 
oposta, busca proteger os povos indígenas ao mesmo 
tempo em que reconhece sua capacidade.

A Carta Magna de 1988, em seu artigo 
232, determinou de forma expressa que os índios, 
suas comunidades e organizações podem figurar 
como parte legítima para ingressar em juízo na 
busca da garantia de seus direitos. Tal dispositivo 
constitucional aponta para um nova consideração 
do Estado em relação aos povos indígenas. Sobre 
essa distinção entre o Estatuto do Índio e a atual 
Constituição, Camacho esclarece: “A CF/88, numa 
proposta de interação, reconheceu aos indígenas 
direitos e também impôs à União o dever-poder 
de “proteger e fazer respeitar” esses direitos.” 
(CAMACHO, 2011, página 65)

No que diz respeito às crianças e aos 
adolescentes indígenas, pode-se afirmar que são 
revestidos de dupla proteção.

A eles são garantidos todos os direitos 
fundamentais do ser humano, previstos na 
Constituição Federal de 1988 e nos tratados 
e convenções internacionais. A Declaração 
das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
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Povos Indígenas exige particular atenção aos 
direitos e necessidades especiais de jovens e 
crianças, principalmente na responsabilidade 
do Estado de adotar medidas para que as 
crianças desfrutem de proteção e garantias 
plenas contra todas as formas de violência e 
de discriminação. (VILLARES, 2009, p. 83)

A Constituição Federal ressalta também as 
obrigações da família, da sociedade e do Estado 
em proteger às crianças e adolescentes e assegurar o 
exercício de seus direitos. A lei

8.069 (o Estatuto da Criança e do Adolescente), 
de julho de 1990, também traz previsões específicas 
a esses indivíduos, possuindo partes específicas que 
versam sobre as crianças indígenas. Esses artigos 
da Constituição Federal e da referida lei serão aqui 
discutidos ao longo da temática abordada.

2 O INFANTICÍDIO INDÍGENA DENTRO DE UMA 
PERSPECTIVA CULTURAL

A sociedade brasileira é formada a partir da 
miscigenação de diferentes povos, o que proporciona 
uma cultura muito rica. O Brasil é um dos maiores 
países do planeta, possuindo dimensões continentais, 
comportando uma população grandiosa e muito 
diversa. Ao longo do seu processo histórico de 
formação, o Brasil recebeu em seu território povos 
vindos da África, Ásia e Europa, que, somados aos 
índios, constituíram uma população com múltiplas 
influências culturais.

O termo “cultura” possui um leque de 
definições e usos, variando de acordo com o autor e 
assunto a ser tratado. Para essa discussão, adotou-se o 
conceito fornecido por Gomes (2015, p. 36):

Cultura é o modo próprio de ser do homem 
em coletividade, que se realiza em parte 
consciente, em parte inconscientemente, 
constituindo um sistema mais ou menos 
coerente de pensar, agir, fazer, relacionar-se, 
posicionar-se perante o Absoluto, e, enfim, 
reproduzir-se. 

Com a colonização europeia no Brasil, 
esperou-se que a cultura e os saberes indígenas fossem 
suprimidos, crendo que esses indivíduos adotariam a 
cultura europeia e abandonariam a sua própria. Ao 
analisar as mais diversas práticas culturais presentes 
no país nos dias de hoje, é evidente que a cultura 
indígena permanece consolidada, mesmo que 
tenham sofrido interferências e repensado algumas 
práticas.

As práticas culturais dos povos indígenas são, 

por diversas vezes, vistas de forma estereotipada e 
preconceituosa pelos demais indivíduos da sociedade 
brasileira. No decorrer dos séculos, a cultura indígena 
passou por processos que levaram à permanência de 
algumas práticas e alteração de outras. Mesmo com 
a disposição constitucional que busca defender os 
aspectos culturais dos povos indígenas, seus modos de 
viver ainda geram polêmica e são  alvos de discursos e 
ações que buscam sua eliminação.

Infelizmente, ainda hoje as crenças e religiões 
indígenas são ameaçadas por uma sorte de 
intolerâncias. A maior é o desprezo pela 
cultura indígena, suas crenças e manifestações 
religiosas. Esse menosprezo é fruto da visão do 
índio como ser inferior e primitivo. Reflete-se 
em atitudes intolerantes às cerimônias, festas, 
rituais, tradições, indumentárias e utensílios 
indígenas. (VILLARES, 2009, p. 331)

Não é possível negar a importância da 
preservação da cultura indígena no Brasil, em 
virtude de sua valorosa contribuição na formação 
da sociedade. Além disso, a atual Constituição 
determina expressamente o dever do Estado na 
proteção de aspectos da vivência indígena. Está 
disposto no artigo 231 de nossa carta magna:

Artigo 231. São reconhecidos aos índios 
sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens.

Sobre a pluralidade cultural no Brasil, 
Corrêa afirma: “A sociedade brasileira é marcada, 
sobremaneira, por sua múltipla cultura. Isso faz dela 
não só um lugar no qual se manifestam variedades 
de expressões culturais, como também um cenário 
de possibilidades de realizações de trocas infindas” 
(CORREA, 2008, p. 63). Dentro desse cenário 
que comporta tanta variedade cultural, cabem 
reflexões a respeito das expressões culturais de alguns 
grupos. Uma das práticas que se apresentam de 
forma polêmica em nossa sociedade é o infanticídio 
indígena.

A palavra infanticídio é derivada do latim 
infanticidium e significa morte de criança nos 
primeiros anos de vida. (...) Os motivos que 
levavam essas diversas sociedades  à prática do 
infanticídio vão desde sua própria sobrevivência 
em função da escassez de recursos até a seleção 
de indivíduos considerados anormais, segundo 
critérios do grupo. (CAMACHO, 2011, p. 
50-51)

Podem ser vítimas da prática do infanticídio 
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indígena crianças nascidas fora do casamento, ou de 
relação adúltera, crianças gêmeas, indivíduos com 
deficiência, entre outros casos. Camacho (2011, p. 
38) aponta que “muitos são os nomes dados à prática 
ameríndia de matar crianças (...)”. Há autores que 
optam por termos como sacrifício ou homicídio 
e recusam o termo infanticídio indígena por não 
estar de acordo com o Código Penal Brasileiro. 
O vocábulo ‘infanticídio’ se mostra inapropriado 
quando se considera que a atual legislação prevê que 
o crime de infanticídio estará tipificado quando a 
própria mãe  matar o filho durante ou logo após o 
parto por influência do estado puerperal. Sobre isso, 
Barreto ( 2015, p. 196) esclarece que “(...) a conduta 
descrita no direito penal brasileiro, é tipificada como 
homicídio e não infanticídio”.

Por ser o termo frequentemente usado para 
tratar sobre a prática indígena de matar as crianças 
malquistas pelo grupo, a expressão infanticídio 
indígena será mantida para as discussões que aqui 
serão feitas.

Independente de terminologias e 
nomenclaturas, o que vale aqui é impulsionar 
o debate que visivelmente ganha destaque na 
comunidade indígena nacional. Não se pode 
fechar os olhos e os ouvidos para a realidade 
que tem sido trazida à tona por aqueles que 
são os legítimos preservadores de sua cultura, 
como também de sua existência como nação. 
Ver o infanticídio indígena é deparar-se com 
uma problemática até bem pouco oculta para 
a sociedade em geral, para o sistema jurídico, 
e para muitos que ainda desconhecem essa 
realidade persistente em algumas etnias 
indígenas. (CAMACHO, 2011, p. 41)

O infanticídio indígena figura como 
uma prática tradicional nociva, sendo motivado 
por aspectos culturais3 particulares a algumas 

3. Santos-Granero (2011) se dispôs a estudar sobre o infanticídio indígena 
na Amazônia brasileira e a respeito das motivações que podem levar um 
povo indígena a praticar o ato ele argumenta que: “Da perspectiva indígena 
amazônica, a humanidade não é garantida pelo fato de se nascer de mãe 
humana. As mulheres podem ser fecundadas por animais, espíritos e outras 
pessoas não humanas que visam avançar os interesses da sua espécie em 
detrimento dos de seus competidores. Mulheres grávidas e suas famílias nem 
sempre estão atentas a essas ocorrências. E como a possibilidade de uma 
filiação monstruosa não é incomum, não há nenhuma certeza de que a mulher 
dará à luz um bebê humano até que ele tenha nascido. Em muitas sociedades 
ameríndias, o nascimento de gêmeos é considerado uma manifestação de 
fecundação não humana (...)”. Para alguns povos indígenas da Amazônia, 
algumas crianças não são inteiramente humanas, sendo um risco à vida social 
e, por isso, não se devendo permitir que vivam com o restante da comunidade. 
As motivações são muito variadas e encontram justificativas nas crenças 
próprias a cada grupo. Por outro lado, uma boa parte dos que analisam o 
infanticídio indígena afirmam que as causas podem ser por outras questões: 
“Nas poucas ocasiões em que participantes do debate arriscaram opinar sobre 
o motivo pelo qual os indígenas da Amazônia praticam infanticídio, a maior 
parte destacava razões ecológicas ou econômicas: a incapacidade de crianças 
deficientes se sustentarem sozinhas, o fardo representado por gêmeos para os 
seus pais ou a escassez de recursos que requerem alguma medida de controle 
populacional, ou seja, razões “objetivas” que têm uma longa tradição na 
antropologia”.  (SANTOS-GRANERO, 2011) 

sociedades, levando membros do grupo a cometer 
o homicídio em virtude de critérios determinados. 
Embora não seja frequente, a prática ainda ocorre em 
determinadas comunidades indígenas. Como aponta 
Barreto, a mãe é a autora da prática na maioria dos 
episódios:

A autora do crime, na maioria dos casos, 
é a mãe, porque, em geral, dá a luz sozinha 
e imediatamente, comete o homicídio. O 
homicídio de pessoas com deficiência parece 
ser a forma mais comum de infanticídio entre 
as tribos indígenas que ainda possuem tal 
prática. (BARRETO, 2015, p. 200)

Arraigada nas manifestações culturais de 
algumas comunidades, o infanticídio indígena é 
contrário à vontade de alguns pais que não querem 
optar pela morte do filho. São conhecidos os casos das 
bebês Sumawani e Iganani que se tornaram exemplos 
daqueles que defendem meios de combater a prática 
do infanticídio. As duas crianças nasceram com 
certas características não aceitas pelo grupo e foram 
sentenciadas ao abandono que as levariam à morte. 
Nos dois casos, as crianças foram salvas por outros 
familiares e levadas ao encontro de missionários que 
as encaminharam para tratamento médico fora do 
ambiente indígena.

Os acontecidos com Sumawani e Iganani 
se tornaram argumento para os que defendem uma 
posição do Estado para barrar essa prática cultural. 
Por outro lado, as ações destinadas às crianças 
foram duramente criticadas por antropólogos e pela 
Funai (Fundação Nacional do Índio) que na época 
consideraram uma intervenção que impactou aquela 
cultura e violou previsões legais. A mãe de Iganani que 
havia inicialmente a abandonado, depois se empenhou 
na melhora do problema de saúde da filha e, em sua 
homenagem, um projeto de lei depois elaborado foi 
apelidado com seu nome. A conhecida Lei Muwaji, 
projeto de lei ainda em discussão, será ainda abordado 
nas reflexões que aqui estão sendo feitas.

A realização de práticas tradicionais nocivas 
não é de exclusividade da cultura dos índios do 
Brasil, visto que outros exemplos dessas questões são 
relatados em outros lugares do mundo, em culturas 
muito diversas. Exemplos dessas situações pode ser 
a mutilação genital feminina, o casamento infantil, 
entre outros.

É possível afirmar que quase todas as culturas 
tiveram experiências de infanticídio e não 
apenas como casos isolados, mas como uma 
prática social. As razões, em geral, eram: 
planejamento familiar, a redução da população 



46

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 02 – DIREITOS SOCIAIS

feminina, rejeição de filhos ilegítimos, 
incentivos econômicos, a eliminação dos 
deficientes, rituais de sacrifício e superstições. 
(HORAN, 1982 apud BARRETO, 2015, p. 
196)

A prática do infanticídio indígena ainda 
é recorrente em alguns grupos, embora seja um 
tema não discutido com frequência pela sociedade, 
levando até alguns a afirmarem ser uma prática não 
mais existente no Brasil. Não se busca aqui julgar os 
indivíduos que, por virtude de motivações culturais, 
tenham cometido ou venham a cometer essa prática 
tradicional nociva. Para os grupos que realizam a 
prática, há um real significado que justifica a morte 
de determinadas crianças, não cabendo julgamentos 
morais da sociedade que não compactua dos mesmos 
referenciais. Como bem pontua Corrêa (2008, p. 
103): “(...) as práticas culturais só são inteligíveis 
no universo da própria cultura.” Aqueles que não 
compartilham das mesmas práticas culturais não 
são capazes de compreender todas as motivações e 
significados dos comportamentos.

3 O INFANTICÍDIO INDÍGENA A PARTIR DE UMA 
ANÁLISE JURÍDICA

A Constituição promulgada no Brasil no ano 
de 1988 trouxe um novo arranjo para as questões 
indígenas, conferindo a esses povos garantias que os 
permitam expressar livremente sua cultura.

Art. 215. O Estado garantirá a todos o 
pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações 
das culturas populares, indígenas e afro- 
brasileiras, e das de outros grupos participantes 
do processo civilizatório nacional.

Além de garantir o direito ao exercício de 
suas práticas culturais, assevera ainda aos indígenas 
a obrigação do Estado em proteger as manifestações 
culturais. No decorrer do texto constitucional 
percebe-se que o Estado instituiu vários dispositivos 
que busquem alcançar a plena execução dessas 
garantias, mas não tratou de especificar as ações em 
casos de práticas tradicionais nocivas, como no caso 
do infanticídio indígena.

O artigo 227 da Constituição estabelece:

Art. 227 É dever da família, da sociedade e 
do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.

Por meio dessa disposição constitucional, 
é possível afirmar que o Estado entende ser de 
fundamental importância assegurar às crianças, 
adolescentes e jovens, o direito à vida e à cultura, entre 
outros direitos. Além disso, evidencia a obrigação não 
exclusiva do Estado em garantir que esses indivíduos 
estejam a salvo de situações em que haja, entre outras 
coisas, discriminação e violência. Dentro desse 
contexto, torna-se muito complexo para o Estado 
lidar com a questão do infanticídio indígena.

Ao tratar sobre esse tema, dois direitos 
garantidos constitucionalmente parecem entrar em 
conflito, visto que a garantia da prática do infanticídio 
indígena como manifestação cultural fere o direito à 
vida. Deveria existir, para situações como essa, uma 
espécie de hierarquia de direitos, onde um deveria 
prevalecer sobre outro?

De um lado temos que a própria Constituição 
assegurou a reprodução cultural dos índios, 
abandonando a necessidade de assimilação e 
civilização dos mesmos, o que deveria excluir 
qualquer intervenção exógena na comunidade 
com fins de imposição cultural [e impor 
normas jurídicas externas é uma forma de 
dominação cultural que a Carta não ousou 
avalizar]. (FEIJÓ, 2015, p. 82)

Os povos indígenas são dotados de diversas 
garantias em âmbito nacional e figuram também 
como sujeitos de direito internacional, sendo vários 
os órgãos que se ocuparam em elaborar normativas 
que busquem a efetividade dos direitos desses povos. 
A Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais 
(convenção nº 169 da OIT, de 1989) e a Declaração 
das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas (de 2007) são importantes documentos 
que versam sobre os direitos dos povos indígenas. 
Entre o rol de garantias, estão previstos o direito à 
vida e à cultura, sendo expressamente vedadas as 
ações que violem esses direitos.

Há anos vem se discutindo no Brasil um 
projeto de lei que busca combater práticas tradicionais 
nocivas em sociedade indígenas. Esse projeto de 
lei4 (1057/07) não trata apenas de episódios de 
infanticídio indígena, pois procura estender seus 

4. O projeto de lei mencionado pode serconsultado em seu inteiro 
teor em: http://www.camara.gov.br/ proposicoesWeb/ prop_
mostrarintegra?codteor= 459157&filename=PL+1057/2007.
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efeitos na garantia dos direitos fundamentais de 
crianças e adolescentes, além de mulheres e idosos 
vulneráveis que vivam em comunidades indígenas e 
tenham seus direitos violados. A redação do texto do 
referido projeto de lei esclarece ainda quais medidas 
são propostas para alcançar a proteção de direitos dos 
índios em situação de vulnerabilidade.

Os autores do texto legitimam a proposta ao 
argumentarem que ela busca a conformidade 
com a Constituição Federal de 1988 (Art. 
227), o Estatuto da Criança e do Adolescente 
de 1990 (Art. 7º) e a Convenção sobre os 
Direitos da Criança de 1990 (Art. 6º), da 
qual o Brasil é signatário, que estabelecem 
que toda criança tem o direito inerente à vida. 
Além disso, eles citam os Artigos 1º e 2º do 
Código Civil Brasileiro, os quais determinam 
que todas as pessoas são capazes de direitos 
e deveres civis e que a “personalidade civil” 
da pessoa começa imediatamente depois do 
nascimento. A proposta termina com uma 
ardorosa defesa dos direitos humanos em 
detrimento do direito à diferença cultural 
(...).(SANTOS-GRANERO, 2011)

O projeto de lei 1057/07 ficou conhecido 
como Lei Muwaji, fazendo referência a mãe da 
tribo dos suruwahas que enfrentou a tradição de sua 
tribo, evitando a morte de sua filha que nasceu com 
deficiência e se empenhando na melhoria da saúde 
da criança. Embora o projeto verse também sobre 
outras questões, é o infanticídio indígena que se 
tornou assunto  de maior polêmica no projeto de lei.

Está disposto no artigo 2º da referida lei quais 
as práticas tradicionais nocivas a serem tratadas:

Art. 2º. Para fins desta lei, consideram-se 
nocivas as práticas tradicionais que atentem 
contra a vida e a integridade físico-psíquica, 
tais como
I - homicídios de recém-nascidos, em casos de 
falta de um dos genitores;
II - homicídios de recém-nascidos, em casos 
de gestação múltipla;
III- homicídios de recém-nascidos, quando 
estes são portadores de deficiências físicas e/
ou mentais;
IV - homicídios de recém-nascidos, quando há 
preferência de gênero;
V - homicídios de recém-nascidos, quando 
houver breve espaço de tempo entre uma 
gestação anterior e o nascimento em questão;
VI- homicídios de recém-nascidos, em casos 
de exceder o número de filhos considerado 
apropriado para o grupo;
VII - homicídios de recém-nascidos, quando 
estes possuírem algum sinal ou marca de 
nascença que os diferencie dos demais;
VIII - homicídios de recém-nascidos, quando 
estes são considerados portadores de má-sorte 
para a família ou para o grupo;
IX - homicídios de crianças, em caso de 
crença de que a criança desnutrida é fruto de 
maldição, ou por qualquer outra crença que 

leve ao óbito intencional por desnutrição;
X- Abuso sexual, em quaisquer condições e 
justificativas;
XI - Maus-tratos, quando se verificam 
problemas de desenvolvimento físico e/ou 
psíquico na criança.
XII - Todas as outras agressões à integridade 
físico-psíquica de crianças e seus genitores, 
em razão de quaisquer manifestações culturais 
e tradicionais, culposa ou dolosamente, que 
configurem violações aos direitos humanos 
reconhecidos pela legislação nacional e 
internacional.

A Lei Muwaji foi aprovada pela Câmara dos 
Deputados em 2015 e desde então aguarda apreciação 
e parecer do Senado Federal, para que possa então ser 
colocada em votação. As discussões que tratam do 
tema encontram posicionamentos muito diversos em 
relação à prática do infanticídio indígena e também 
sobre a lei. Ao discutir sobre infanticídio indígena e 
o projeto de lei 1057, Santos-Granero (2011) afirma:

A discussão do Projeto de Lei Muwaji 
incitou comentários negativos semelhantes 
contra os povos indígenas amazônicos em 
rádios e jornais nacionais e regionais. (...) 
também levantaram alguns assuntos muito 
importantes ligados a direitos humanos, 
diferenças culturais, moralidades alternativas 
e autonomia indígena. Esse debate adquiriu 
a forma de um confronto entre defensores 
de direitos humanos e advogados do direito 
à diferença cultural. Com igual paixão, 
ambas as partes mobilizaram uma variedade 
de argumentos em defesa de suas posições. 
Ausente da discussão, no entanto, estava o 
ponto de vista indígena amazônico: o debate 
foi levado adiante em termos ocidentais e por 
meio de argumentos ocidentais, emergindo 
como um ato de “purificação” (...)

Para antropólogos, indígenas e outros 
indivíduos ligados à causa indígena, o projeto de lei 
é preconceituoso e discriminatório, não tratando do 
tema de forma fidedigna e realista, além de se mostrar 
como uma afronta ao direito dos indígenas de 
expressarem sua cultura. Em texto publicado no mês 
de fevereiro de 2017, André Cabette Fábio apresenta 
a posição de um antropólogo alemão, Erwin Frank, 
que afirmou que o infanticídio indígena é uma 
prática cultural de povos indígenas, não cabendo 
julgamentos e interferências da sociedade não 
indígena em seu modo de vida.

O projeto de lei não prevê punição para os 
indígenas que cometam a prática de homicídio 
com as crianças consideradas indesejadas, mas sim 
ações que busquem preservar a vida e o bem-estar 
desses indivíduos, através da educação e do diálogo 
em direitos humanos, para que o infanticídio 
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indígena deixe de ocorrer através da conscientização. 
Entretanto, algumas analistas da Lei Muwaji 
afirmam que a aprovação do projeto de lei passaria 
a criminalizar práticas culturais indígenas e colocaria 
os indígenas numa eterna posição de réus. Os que 
são contrários à lei argumentam que não há estudos 
que forneçam dados objetivos sobre a prática do 
homicídio de crianças em sociedades indígenas, além 
de não incluir os próprios indígenas nas discussões 
sobre o assunto. Por fim, há também o argumento 
de que a Constituição Federal em vigor garante 
aos índios a manutenção de suas práticas culturais, 
configurando essa lei como um desrespeito ao direito 
à cultura desses povos.

Com o advento da Constituição de 1988, 
foi elencada uma série de direitos individuais 
fundamentais, no qual se insere o direito à vida. Além 
da Constituição, o Código Civil Brasileiro de 2002 
dedicou-se aos chamados direitos da personalidade, 
visando a proteção máxima da pessoa humana. O 
ordenamento jurídico brasileiro revestiu esses direitos 
dos indivíduos de garantias intencionando o pleno 
desenvolvimento da dignidade humana, estendendo 
seus efeitos a toda a sociedade, na qual se incluem as 
comunidades indígenas.

Diz-se, assim, que os direitos de 
personalidade seriam absolutos, indisponíveis, 
extrapatrimoniais, vitalícios, imprescritíveis, 
irrenunciáveis, impenhoráveis, inatos e 
ilimitados. Quando se diz que os direitos da 
personalidade são absolutos, isto significa 
apenas e tão somente que estes direitos 
podem ser oponíveis erga omnes, cabendo a 
todos e a cada um, respeitar os direitos que se 
constituem como emanação da personalidade 
alheia. (VIEIRA, 2013, p. 199)

Não há previsão legal para a disponibilidade do 
direito à vida em virtude de manifestações culturais. 
Não se admite que o indivíduo disponibilize sua 
vida e integridade física para nenhuma prática, nem 
mesmo sendo ele plenamente capaz e ciente de suas 
decisões. Assim sendo, não podem também os pais 
ou responsáveis por uma criança disporem de sua 
vida para nenhuma prática que atendam objetivos 
culturais, religiosos, sociais ou qualquer outro.

Ao mesmo tempo em que o Estado deve 
garantir às comunidades indígenas o direito à 
cultura, estabelecendo medidas que possibilitem 
que exerçam suas práticas, é preciso priorizar o 
respeito aos direitos fundamentais. Tanto o direito 
à cultura quanto o direito à vida são previstos nos 
atuais preceitos legais, sendo esse último entendido 

como direito fundamental indisponível onde não se 
admite que a vida e a integridade sejam violadas por 
questões culturais. É nesse contexto que argumentam 
aqueles que são favoráveis a medidas como o projeto 
de lei 1057/07, visando a preservação da vida 
daquelas crianças através de medidas que alterem o 
posicionamento dos indígenas quanto às “crianças 
indesejadas”.

O posicionamento do Estado em garantir que 
os direitos fundamentais sejam efetivados para as 
crianças indígenas está descrito também no §6º, do 
artigo 28 da lei nº 8.069/90, na seção que trata sobre 
as situações em que se faz necessária a colocação em 
família substituta.

§ 6º Em se tratando de criança ou adolescente 
indígena ou proveniente de comunidade 
remanescente de quilombo, é ainda 
obrigatório:
I - que sejam consideradas e respeitadas sua 
identidade social e cultural, os seus costumes 
e tradições, bem como suas instituições, desde 
que não sejam incompatíveis com os direitos 
fundamentais reconhecidos por esta Lei e pela 
Constituição Federal;
II - que a colocação familiar ocorra 
prioritariamente no seio de sua comunidade 
ou junto a membros da mesma etnia;
III - a intervenção e oitiva de representantes 
do órgão federal responsável pela política 
indigenista, no caso de crianças e adolescentes 
indígenas, e de antropólogos, perante a equipe 
interprofissional ou multidisciplinar que irá 
acompanhar o caso.

Percebe-se por essa disposição que o Estado 
procura garantir que essas crianças sejam mantidas 
em comunidades indígenas, visando respeitar o 
direito à cultura que possuem. Entretanto, no inciso 
I, evidencia que serão levadas em conta sua identidade 
social e cultural e todos os demais aspectos que 
pertençam àquela cultura desde que não se mostrem 
incompatíveis com os direitos fundamentais. Serão 
assim as crianças condicionadas a espaços que 
permitam o convívio com comunidades indígenas 
desde que seus membros não venham aferir direitos 
que lhes são fundamentais, como é o caso do direito 
à vida. Ao longo dos demais dispositivos da lei 8.069, 
percebe-se que os direitos previstos se estendem a 
todas as crianças e adolescentes, na qual se incluem 
as indígenas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O infanticídio indígena pode ser descrito 
como prática tradicional nociva adotada por algumas 
comunidades indígenas no Brasil, que aplicam essa 
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conduta para eliminar as crianças consideradas 
indesejadas pelo grupo. As motivações para a prática 
do homicídio são pautadas em questões culturais e 
levantam complexas discussões na sociedade sobre 
a sua manutenção ou proibição nos meios sociais 
indígenas.

A atual Constituição garante aos povos 
indígenas, por meio de vários dispositivos legais, 
o direito à manutenção e exercício de suas práticas 
culturais, devendo até mesmo o Estado apoiar e 
incentivar suas manifestações. Entretanto, o texto 
constitucional não abrange a questão de haver 
práticas culturais que tragam graves prejuízos aos 
seus praticantes, em situações que venham a colidir 
com outras garantias constitucionais, como é o caso 
do direito fundamental à vida.

Faz-se necessário que a questão do 
infanticídio indígena seja tratada com prioridade 
pelos legisladores brasileiros, que atuem com equipe 
multidisciplinar no intuito de alcançar a melhor 
solução para um tema tão complexo e que implica 
tantas consequências.

Com as leituras feitas a partir dos autores 
selecionados, percebeu-se que o infanticídio indígena 
não está ainda regulamentado em nossos códigos 
de leis, embora haja projeto de lei já elaborado que 
versa sobre o assunto. Ademais, concluiu-se que essa 
temática envolve pesquisadores de áreas diversas, que 
possuem posicionamentos muito divergentes quanto 
à manutenção ou abolição da prática. Configurando 
o infanticídio indígena como prática tradicional 
nociva, é possível perguntar-se se há, e se houver 
quais os limites, para o respeito e valorização dos 
elementos culturais de um povo.

Discutir sobre o infanticídio indígena e 
defender a abolição da prática não implica privar o 
índio de sua cultura e tradições, mas procurar romper 
com as práticas culturais que tragam graves prejuízos 
a certos indivíduos, não devendo uma tradição 
prevalecer sobre o direito à vida. É reconhecida a 
importância da cultura indígena e inquestionável o 
valor de sua manutenção, porém, no caso de práticas 
nocivas, cabem interferências que busquem a adoção 
de novos comportamentos.
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RESUMO

O direito à alimentação é um direito de 
suma importância na medida em que ele está 
interligado não apenas a manutenção da vida, mas 
também com inúmeros outros direitos essenciais 
e a própria concretização da dignidade da pessoa 
humana. Assim, objetivou-se fazer uma análise do 
referido direito, abordando especificamente a sua 
tutela e importância, seus reflexos nos direitos da 
personalidade e na efetivação da dignidade humana, 
e no que tange a responsabilidade pela formulação 
de instrumentos que o deem efetividade. Para tanto, 
foi utilizada a metodologia pautada na revisão 
bibliográfica, com o fim de dar um subsídio teórico 
à análise.

PALAVRAS-CHAVE

Nutrição; Direitos sociais; Direitos humanos; Efetivação; 

Solidariedade.

ABSTRACT

The right to food is a right of the utmost 
importance insofar as it is interconnected not only 
with the maintenance of life but also with countless 
other essential rights and the realization of the 
dignity of the human person. Thus, the objective 
was to make an analysis of this right, specifically 
addressing its protection and importance, its 
reflections on personality rights and the realization of 
human dignity, and with regard to the responsibility 
for the formulation of instruments that give it 
effectiveness. Therefore, the methodology baseded on 
the bibliographic review, in order to give a theoretical 
support to the analysis.

KEYWORDS

Nutrition; Social rights; Human rights; Effectiveness; 

Solidarity.
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INTRODUÇÃO

A história da humanidade é marcada por 
inúmeras lutas que visavam o reconhecimento de 
direito essenciais a vida humana, e em especial a uma 
vida digna. Foi nesse cenário de luta que diversos 
direitos passaram a ser tutelados pelos ordenamentos 
jurídicos, entre eles os direitos sociais, no qual o 
direito à alimentação faz parte, juntamente com o 
direito à saúde, à educação, à moradia, etc.

O direito à alimentação se mostra como 
elemento primordial à vida das pessoas, na medida 
em que não apenas é responsável pela manutenção da 
vida, em razão do seu aspecto nutritivo, mas também 
porque ele mantém correlação com inúmeros outros 
direitos, evidenciando um caráter pluridimensional, 
e se faz necessário à própria concretude da dignidade 
da pessoa humana, de modo que a sua tutela e 
efetivação faz-se de suma importância.

Desta forma, questiona-se sobre a existência 
ou não de relação do direito à alimentação com 
os direitos da personalidade e com a dignidade da 
pessoa humana, e se sim, quais os motivos que levam 
à conclusão da existência desse reflexo, bem como 
qual ou quais são os responsáveis pela criação de 
instrumentos que visem a efetivação do mesmo à 
população.

Assim, visa o presente artigo, de modo 
geral, fazer uma análise do referido direito e da sua 
tutela, e de modo específico, analisar-se-á como se 
dá a proteção do mesmo no cenário internacional 
e nacional, se há reflexos do mesmo nos direitos da 
personalidade e na dignidade da pessoa humana e 
quais os motivos para tanto, bem como quais os 
responsáveis pela sua efetivação no seio social.

Para tanto, pautou-se na metodologia 
baseada em revisão bibliográfica, utilizando-se de 
artigos, livros, dissertações e teses sobre os assuntos 
aqui em foco, contidas em plataformas nacionais 
e estrangeiras, de modo a subsidiar teoricamente 
a pesquisa e aferir o tratamento recebido por este 
direito no cenário brasileiro e alienígena.

1 DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS COMO 
INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

O ideal de que a dignidade é um “valor 
intrínseco da pessoa humana deita raízes já no 
pensamento clássico e ideário cristão” (SARLET, 
2009, p. 32) e vigora atualmente não apenas como 

este valor inerente à pessoa humana, mas também 
como um valor central para o ordenamento jurídico 
nacional e supranacional (BARRETTO; LAUXEN, 
2018, p. 67) irradiando seus efeitos para inúmeros 
direitos e configurando-se como uma conquista 
da razão ético-jurídica, decorrente das atrocidades 
históricas que marcam a experiência humana 
(NUNES, 2018, p. 70).

Trata-se de um ideal que “acompanhou as 
transformações do ser humano e da sociedade” 
(BARRETTO; LAUXEN, 2018, p.70), e que 
passou por um processo de secularização no decorrer 
da história humanidade, processo este que o 
pensamento kantiano ganhou relevância, pois para 
Immanuel Kant (2005, p. 77-78):

[...] no reino dos fins tudo tem ou um preço 
ou uma dignidade . Quando uma coisa tem 
um preço, pode pôr-se em vez dela qualquer 
coisa equivalente; mas quando uma coisa está 
acima de todo o preço, e portanto não permite 
equivalente, então tem ela dignidade[…] Esta 
apreciação dá pois a conhecer como dignidade 
o valor de tal disposição de espírito e põe-na 
infinitamente acima de todo preço. Nunca 
ela poderia ser posta em cálculo ou confronto 
com qualquer coisa que tivesse um preço, sem 
de qualquer modo ferir sua santidade.

E é através da concepção Kantiana, 
fundamentada na natureza racional do homem e na 
sua autonomia da vontade, capacidade esta exclusiva 
dos seres racionais, que a dignidade da pessoa 
humana encontrou fundamento na era moderna, 
de um modo mais secularizado, afastando a ideia 
sacra do homem e de sua dignidade e inserindo tal 
dignidade em uma perspectiva racional, vez que “o 
ser humano tem dignidade porque tem a capacidade 
de razão para a autonomia, quer dizer, a capacidade 
de ser legislador universal e de, ao mesmo tempo, 
submeter-se à lei que dá a si” (WEYNE, 2012, p. 315). 
Pautado nesse pensamento a “doutrina jurídica mais 
expressiva - nacional e alienígena - ainda hoje parece 
estar identificando as bases de uma fundamentação 
e, de certa forma, de uma conceituação de dignidade 
da pessoa humana” (SARLET, 2009, p. 37).

Tal conceituação, todavia, não é uma tarefa 
fácil, visto que se trata de um conceito “fluído, 
multifacetário e multidisciplinar” (SZANIAWSKI, 
2005, p. 140), porém, tem sido definida, sob a óptica 
jurídica, como sendo um atributo da pessoa humana 
e o fundamento primeiro e a última finalidade de 
toda a atuação estatal e particular (SAMPAIO, 2000, 
p.30), podendo tal princípio, nos dizeres de Elimar 
Szaniakski (2005, p. 143), ser vislumbrado sob dois 
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aspectos, pois “de um lado representa uma qualidade 
substancial do ser humano, a dignidade como sendo 
expressão da essência da pessoa humana e, de outro, 
o fundamento da ordem política e de paz social, 
revelando-se uma fonte de direitos”, constituindo-
se, assim, um verdadeiro pilar das regras legais sob 
as quais as demais normas são fundamentadas e 
encontram sua fonte de validade (MESSETTI; 
DALLARI, 2018, p. 284). 

Neste sentido, e sob este último enfoque, 
tem-se que a dignidade da pessoa humana se revela 
como um valor supremo, o qual atrai o conteúdo 
de todos os direitos fundamentais do ser humano 
(SILVA, 1998, p. 92), defendendo Jesus Gonzáles 
Pérez (1986, p. 61) 1 que tal princípio determina que 
a sociedade e o Poder Público ajam ao máximo com 
vistas a facilitar ao homem tudo o que ele necessita 
para viver uma vida verdadeiramente humana, o que 
inclui, entre outras coisas, alimentação, vestimentas, 
moradia, trabalho, etc.

Nesta perspectiva, tem-se a importância 
dos direitos fundamentais para a concretização 
do princípio da dignidade da pessoa humana, em 
especial daqueles reconhecidos como direitos de 
primeira e segunda dimensão, pois enquanto o 
primeiro é marcado por direitos de liberdade, de 
cunho individualista e com um viés negativo que 
exige a ausência de impedimentos (FIORAVANTI, 
1998, p. 26) e que determina a não intervenção estatal 
na autonomia individual (SARLET, 2012, p. 32 – 
Ebook), o segundo é marcado pela tutela de direitos 
sociais, culturais e econômicos (BONAVIDES, 
1993, p. 517), que relacionam-se com as liberdades 
positivas reais ou concretas, as quais asseguram o 
princípio da igualdade material entre o ser humano 
(JÚNIOR; NOGUEIRA, 2012).

Dentre os direitos de segunda dimensão, 
ganham destaque os direitos sociais como requisito 
indispensável à concretização dos direitos de 
primeira dimensão e da própria dignidade da pessoa 
humana, na medida em que “os direitos de liberdade 
só podem ser assegurados garantindo-se a cada um 
o mínimo de bem-estar econômico que permite 
uma vida digna” (BOBBIO, 2004, p. 226-227). No 
mesmo sentido são os ensinamentos de Maria Paula 
Dallari Bussi (2006, p. 3), que delineia os direitos 
sociais como
1. PÉREZ, 1986, p. 61: “que se facilite al hombre todo que éste necesita para vivir 

una vida verdaderamente humana, como son al alimento, la vestimenta, la 
vivienda, el derecho a la libre elección de estado y fundar una família, a la 
educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información, 
a obrar de acuerdo com la norma reta de sua conciência, a la protección de la 
vida privada, a la justa liberdad también em materia religiosa”. 

direitos-meio, isto é, direitos cuja principal 
função é assegurar que toda pessoa tenha 
condições de gozar os direitos individuais 
de primeira geração. Como poderia, 
por exemplo, um analfabeto exercer 
plenamente o direito à livre manifestação 
de pensamento? Para que isso fosse possível 
é que se formulou e se positivou nos 
textos constitucionais e nas declarações 
internacionais o direito à educação. Na 
mesma linha, como pode um sem-teto 
exercer o direito à intimidade (art. 5º, X, 
da Constituição brasileira)? Isso será uma 
ficcção enquanto não lhe for assegurado o 
direito à moradia, hoje constante no rol de 
direitos sociais do art. 6º da Constituição. 
E assim sucessivamente.

Desta forma, os direitos de primeira dimensão 
não são efetivos se ausentes os direitos sociais, visto 
que estes dão a base para que aqueles possam ser 
exercidos de forma plena, permitindo, assim, a 
própria concretude do princípio da dignidade da 
pessoa humana e a promoção de uma igualdade 
material entre a população. Nesta perspectiva, 
discorre José Afonso da Silva (SILVA, 1994, p. 258)  
que:

[...] podemos dizer que os direitos sociais, 
como dimensão dos direitos fundamentais 
do homem, são prestações positivas estatais, 
enunciadas em normas constitucionais, que 
possibilitam melhores condições de vida aos 
mais fracos, direitos que tendem a realizar 
a igualização de situações sociais desiguais. 
São, portanto, direitos que se conexionam 
com o direito de igualdade. Valem como 
pressupostos do gozo dos direitos individuais 
na medida em que criam condições materiais 
mais propícias ao auferimento da igualdade 
real, o que, por sua vez, proporciona condição 
mais compatível com o exercício efetivo da 
liberdade.

Assim, os direitos sociais são essenciais à 
própria igualdade material e de um exercício mais 
efetivo da liberdade e dos direitos de primeira 
dimensão, todavia são direitos que exigem do 
Estado uma prestação material, uma atuação 
positiva (BONAVIDES, 2004, p. 564) com 
vistas a concretização dos mesmos, ou seja, “não 
postula a abstinência estadual, antes exige uma 
intervenção pública estritamente necessária à 
realização destes direitos; a intervenção estadual 
é concedida não como um limite mas como um 
fim do Estado” (CANOTILHO, 1991, p. 519). 
Ressalta-se que esta atuação não pode ser remetida 
para a esfera programática, mas sim dar-se à ela 
uma aplicabilidade imediata, não só pela sua 
importância e estrita ligação com concretização 
da dignidade da pessoa, mas também por expressa 
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previsão constitucional que assim determina (art. 
5º, §1º, CF/1988)2.

Deste modo, tem-se que os direitos 
fundamentais sociais se fazem de precípua 
importância dentro do ordenamento jurídico, 
sendo que a sua efetivação é requisito indispensável 
à concretização da dignidade da pessoa humana, 
ao exercício efetivo dos direitos de liberdade e de 
autodeterminação do qual as pessoas são titulares, e 
necessários à promoção de uma igualdade real, razão 
pela qual a criação de instrumentos que visem a sua 
materialização no seio da população tem importância 
ímpar.

2 O DIREITO À ALIMENTAÇÃO NA TUTELA DA 
PESSOA HUMANA

O direito à alimentação, que pode ser 
entendido como a possibilidade de “ter um acesso 
regular, permanente e livre à alimentação suficiente 
e adequada, que assegure a realização física e 
mental, individual e coletiva, de uma vida digna” 
(ROSA; SOUZA, 2014, p. 92), é um dos direitos 
fundamentais sociais elencados pelo artigo 6º da 
Constituição Federal Brasileira (1998) e possui um 
caráter eminentemente pluridimensional, na medida 
em que o mesmo reflete em inúmeros outros direitos 
também essenciais à vida humana.

Desta forma, o presente tópico visa analisar 
como se dá a tutela do direito à alimentação no 
âmbito internacional e nacional, bem como em quais 
direitos o mesmo pode refletir, em especial aqueles 
atrelados aos direitos da personalidade, fazendo-se, 
nesse sentido, uma análise das razões que levam a se 
reconhecer essa correlação.

2.1 DIREITO À ALIMENTAÇÃO E A SUA TUTELA 
NO ORDENAMENTO JURÍDICO INTERNACIONAL E 
NACIONAL

A tutela do direito à alimentação se dá de forma 
ampla e não apenas no âmbito nacional, havendo no 
cenário internacional diversos instrumentos no qual é 
possível vislumbrar a tutela desse direito, tais como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), 
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais (1966), Recomendação Geral nº 12 do 

2. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:   [...] § 1º As normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Comitê de Direitos Econômicos Sociais e Culturais, 
Declaração de Roma sobre Segurança Alimentar 
Mundial (1996) e Protocolo de San Salvador (1999).

A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos foi o primeiro documento que tutelou 
o direito à alimentação no âmbito internacional 
(KAITEL, 2016, p. 72), inserindo na ordem jurídica 
os padrões mínimos que garantissem essa proteção 
e representando o reconhecimento de valores 
humanamente reconhecidos através de um conceito 
global de validade (BOBBIO, 2004, p. 46). O 
referido documento previu tal direito em seu artigo 
25, item 1, que estabelece:

Todo ser humano tem direito a um padrão de 
vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, 
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à 
segurança em caso de desemprego, doença, 
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 
de perda dos meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle. (destaque 
nosso)

Este documento, em pese seja de precípua 
importância na tutela dos direitos humanos e tenha 
representado um grande avanço, era insuficiente e 
viu-se a necessidade de avançar mais, pois o progresso 
obtido ainda era pequeno se comparado com as 
necessidades do cenário internacional (SIQUEIRA, 
2013, p. 77), acrescentando-se ainda o fato de o 
mesmo não possuía imperatividade de vinculação 
frente aos países signatários, carecendo, portanto, da 
possibilidade de exigir o cumprimento desses direitos 
perante tribunais (MAGALHÃES, 2012, p. 69).

Posteriormente, 1966, a Assembleia-Geral das 
Nações Unidas elaborou dois tratados internacionais 
com força normativa e que criava obrigações para os 
países signatários, sendo que um deles foi o Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais, o qual previu a tutela do direito à 
alimentação em seu artigo 11, estabelecendo o 
direito à alimentação como um direito de toda pessoa 
e prevendo a exigência de que os Estados Partes 
tomassem medidas apropriadas que garantissem o 
asseguramento desse direito, e destacando ainda a 
necessidade de programas que visem a melhoria de 
métodos de proteção, conservação e distribuição 
de alimentos, bem como que assegurem uma 
distribuição equitativa dos recursos alimentícios 
mundiais3.

3. Art. 11, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: 1. 
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa 
a um nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à 
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O referido pacto estabeleceu ainda que a 
adoção de medidas pelos Estados para a efetivação 
dos direitos ali previstos deve ser feito de modo a 
assegurar progressivamente os referidos direitos 
(Art. 2º, item 1, Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais4), o que acabou 
por não atribuir uma aplicabilidade imediata e 
plena ao instrumento, permitindo aos Estados 
uma atuação vagarosa no sentido de alcançar os 
objetivos ali traçados, o que não implica, todavia, 
no reconhecimento de uma inércia na atuação dos 
Estados (SIQUEIRA, 2013, p. 79). 

Ademais, na tutela do direito à alimentação 
no cenário internacional ganha relevância também o 
“Comentário Geral nº 12”, elaborado pelo Comitê 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais do Alto 
Comissariado de Direitos Humanos da ONU, que 
foi de suma importância na medida em que tratou 
especificamente do referido direito, “discorrendo 
acerca de sua indivisibilidade com o princípio 
fundamental da dignidade da pessoa humana, 
sua essencialidade para a efetividade dos direitos 
humanos, e ainda sua necessária efetividade como 
forma de diminuição da pobreza” (SIQUEIRA, 
2013, p. 81), o que pode ser inferido em especial 
do exposto no seu item 45. O referido comentário 
estabelece ainda que:

O direito à alimentação adequada realiza-
se quando cada homem, mulher e criança, 
sozinho ou em companhia de outros, tem 

alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria 
continua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas 
apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse 
sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no 
livre consentimento. 2. Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo 
o direito fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome, 
adotarão, individualmente e mediante cooperação internacional, as 
medidas, inclusive programas concretos, que se façam necessárias para: a) 
Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros 
alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, 
pela difusão de princípios de educação nutricional e pelo aperfeiçoamento 
ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e 
a utilização mais eficazes dos recursos naturais; b) Assegurar uma repartição 
eqüitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades, 
levando-se em conta os problemas tanto dos países importadores quanto 
dos exportadores de gêneros alimentícios. (destaque nosso).

4. Art. 2º, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: 
1- Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar medidas, 
tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, 
principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus 
recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os 
meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente 
Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas.

5. General Comment Nº. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11). Committee 
on Economic, Social and Cultural Rights.   12 May 1999, p. 2, item 4: “The 
Committee affirms that the right to adequate food is indivisibly linked to the 
inherent dignity of the human person and is indispensable for the fulfilment of 
other human rights enshrined in the International Bill of Human Rights. It is also 
inseparable from social justice, requiring the adoption of appropriate economic, 
environmental and social policies, at both the national and international levels, 
oriented to the eradication of poverty and the fulfilment of all human rights 
for all”. Disponível em: https://www.refworld.org/pdfid/4538838c11.pdf.   
Acesso em 12/08/2019.

acesso físico e econômico, ininterruptamente, 
à alimentação adequada ou aos meios para sua 
obtenção. O direito à alimentação adequada 
não deverá, portanto, ser interpretado em um 
sentido estrito ou restritivo, que o equaciona 
em termos de um pacote mínimo de calorias, 
proteínas e outros nutrientes específicos. O 
direito à alimentação adequada terá de ser 
resolvido de maneira progressiva. No entanto, 
os estados têm a obrigação precípua de 
implementar as ações necessárias para mitigar 
e aliviar a fome, como estipulado no parágrafo 
2 do artigo 11, mesmo em épocas de desastres, 
naturais ou não. (item 11)6

Desta forma, o direito à alimentação passa 
a ser tutelado não apenas como um direito à ter o 
acesso físico aos alimentos por cada ser humano, 
mas também um acesso econômico aos mesmos, o 
que “significa que os custos financeiros, pessoais e 
familiares, associados com a aquisição de alimento 
para uma determinada dieta, deveriam ser de tal 
ordem que a satisfação de outras necessidades básicas 
não fique ameaçada ou comprometida” (Comentário 
Geral nº 12, item 13)7.

Posteriormente, houve ainda a tutela 
internacional do direito à alimentação por meio da 
Declaração de Roma sobre Segurança Alimentar, 
de 13 de novembro de 1996, que reconheceu que 
o acesso universal e efetivo à alimentação só seria 
possível se erradicasse primeiramente a pobreza 
(SIQUEIRA, 2013, p. 85), e do Protocolo de San 
Salvador, de 16 de novembro de 1999, o qual traz 
a previsão de que “toda pessoa tem direito a uma 
nutrição adequada que assegure a possibilidade de 
gozar do mais alto nível de desenvolvimento físico, 
emocional e intelectual” (art. 12, item 1, Protocolo 
de San Salvador), bem como fixa o compromisso para 
os Estados Partes no sentido de que aperfeiçoem os 

6. General Comment Nº. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11). Committee 
on Economic, Social and Cultural Rights.   12 May 1999, p. 2, item 6:  “The 
right to adequate food is realized when every man, woman and child, alone or 
in community with others, have physical and economic access at all times to 
adequate food or means for its procurement. The right to adequate food shall 
therefore not be interpreted in a narrow or restrictive sense which equates it 
with a minimum package of calories, proteins and other specific nutrients. The 
right to adequate food will have to be realized progressively. However, States 
have a core obligation to take the necessary action to mitigate and alleviate 
hunger as provided for in paragraph 2 of article 11, even in times of natural or 
other disasters”. Disponível em: https://www.refworld.org/pdfid/4538838c11.
pdf. Acesso em 12/08/2019.

7. General Comment Nº. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11). Committee 
on Economic, Social and Cultural Rights.   12 May 1999, p. 2, item 13: 
“Accessibility encompasses both economic and physical accessibility: Economic 
accessibility implies that personal or household financial costs associated 
with the acquisition of food for an adequate diet should be at a level such 
that the attainment and satisfaction of other basic needs are not threatened 
or compromised. Economic accessibility applies to any acquisition pattern or 
entitlement through which people procure their food and is a measure of the 
extent to which it is satisfactory for the enjoyment of the right to adequate 
food. Socially vulnerable groups such as landless persons and other particularly 
impoverished segments of the population may need attention through special 
programmes.[…]”
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métodos de produção, abastecimento e distribuição 
de alimentos, a fim de tornar efetivo tal direito e de 
eliminar a desnutrição (art. 12, item 2, Protocolo de 
San Salvador).

No cenário nacional, há a tutela do direito à 
alimentação tanto no texto constitucional, quanto em 
leis infraconstitucionais, dentre as quais se destaca-se 
a Lei nº 11.346/2006, que criou o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

A Constituição Federal Brasileira de 1988 
tutela o direito à alimentação como um direito 
fundamental social, prevendo-o em seu artigo 6º 8, 
todavia a referida previsão só ocorreu expressamente 
por meio da Emenda Constitucional nº 64, de 04 
de fevereiro de 2010, que o incluiu claramente entre 
os referidos direitos. Porém, a presença do direito 
à alimentação entre o rol de direitos sociais já era 
possível de ser reconhecida mesmo antes do advento 
da referida emenda, através de uma interpretação 
hermenêutica da Constituição (SIQUEIRA, 2013, p. 
39), haja vista que alguns dispositivos constitucionais 
traziam de modo implícito esse direito, entre eles: o 
art. 3º, inciso III, ao prever que é objetivo do Brasil 
a erradicação da pobreza e da marginalização, bem 
como a redução das desigualdades sociais e regionais; 
o título II “dos direitos e garantias fundamentais”, 
que trouxe a previsão de importantes direitos como a 
vida, a saúde, a educação, ao trabalho, etc. (arts. 5º e 
6º da CF/1988); a possibilidade do reconhecimento 
de direitos previstos em tratados internacionais 
(art. 5º, §2º, CF/1988), o que “influi diretamente 
no reconhecimento do direito à alimentação” 
(SIQUEIRA, 2013, p. 41); ou até mesmo ao 
estabelecer como fundamento da República 
Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana 
(art. 1º, III, CF/1988). Para a efetivação de todos 
esses direitos se faz necessário, primeiramente, que o 
direito à alimentação também seja entendido como 
direito fundamental e de acesso a todos.

Infraconstitucionalmente, o direito à 
alimentação é previsto genericamente em diversos 
dispositivos9, destacando-se a importância da lei 

8. Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 

9. Dentre outras, destacam-se: Lei 9.433/97 (recursos hídricos); Lei 9.966/00 
(prevenção, controle e fiscalização da poluição por óleo); Lei 9.984/00 
(Agência Nacional de Águas); Lei 10.406/02 (Código Civil); CLT (art. 
389 – local apropriado para amamentação, art. 396 – intervalos para 
amamentação); Lei 8.069/90 – ECA (art. 9º - condições adequadas ao 
aleitamento) Lei 10.710/03 (salário-maternidade); Lei 8.080/90 (Lei Orgânica 
da Saúde – atuações específicas de vigilância alimentar e nutricional e 
controle de qualidade de alimentos, da produção ao consumo); Lei 9.782/99 
(Sistema Nacional de Vigilância Sanitária); Lei 9.832/99 (proibição de uso 

nº 11.346/2006 nessa tutela, pois a mesma já 
trazia expressamente o direito à alimentação como 
um “direito fundamental do ser humano, inerente 
à dignidade da pessoa humana e indispensável à 
realização dos direitos consagrados na Constituição 
Federal [...]” (art. 2º, “caput”, Lei nº 11.346/2006) 
antes mesmo da Emenda Constitucional nº 64/2010 
ser promulgada, bem como previu, entre outras 
coisas, que a segurança alimentar e nutricional só se dá 
quando há a “realização do direito de todos ao acesso 
regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 
outras necessidades essenciais [...]” (art. 3º, Lei nº 
11.346/2006), estabelecendo como dever do poder 
público o respeito, proteção, promoção, fiscalização, 
etc. do direito humano à alimentação adequada (art. 
2º, §2º, Lei nº 11.346/200610).

Desta feita, vislumbra-se que o direito 
à alimentação possui uma proteção ampla, 
sendo classificado tanto como direito humano, 
internacionalmente tutelado, quanto como 
um direito fundamental, constitucional e 
infraconstitucionalmente protegido, de modo que a 
sua efetivação é um desafio e dever mundial.

2.2 OS REFLEXOS DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO NOS 
DIREITOS DA PERSONALIDADE E NA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA

Conforme analisado anteriormente, o direito 
à alimentação é tutelado no ordenamento jurídico 
como um direito humano e também como um 
direito fundamental, dada a sua importância para a 
pessoa e para a própria manutenção da vida, visto 
que a alimentação reside como “fonte vital das 
necessidades básicas de subsistência” (BARBOSA, 
2013, p. 19). Todavia este direito reflete também 
nos direitos da personalidade, que constituem “um 
círculo de direitos necessários; um conteúdo mínimo 
e imprescritível da esfera jurídica de cada pessoa” 

de embalagens soldadas com liga de chumbo e estanho para acondicionar 
alimentos); Lei 10.273/01 (uso de bromato de potássio); Lei 8.974/95 (uso de 
técnicas de engenharia genética e organismos geneticamente modificados); 
Lei 10.688/03 (comercialização da produção de soja da safra de 2003); MP 
131/03 (plantio e comercialização da produção de soja da safra de 2003); 
Lei 10.831/03 (definição da agricultura orgânica); Lei 8.080/90 (Lei Orgânica 
da Saúde – orientação alimentar); Lei 10.674/03 (informar a presença de 
glúten nos alimentos); Decreto 4.680/03 (regulamenta o direito a informação 
assegurado pela Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor – quanto aos 
alimentos e ingredientes alimentares que contenham ou sejam produzidos a 
partir de organismos geneticamente modificados).  (Informação extraída de:  
SIQUEIRA, 2013, p. 67.)

10. Art. 2º, § 2º, Lei nº 11.346/2006 - É dever do poder público respeitar, proteger, 
promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do 
direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos 
para sua exigibilidade.
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(PINTO, 1985, p. 87).
A tutela da personalidade pelo ordenamento 

jurídico brasileiro possui proteção constitucional, 
visto que, embora a nossa Constituição não tenha um 
dispositivo específico e expresso que objetive tutelar 
a personalidade humana, acaba por reconhecer uma 
tutela do direito geral de personalidade por meio 
do princípio da dignidade da pessoa humana, que 
vigora como uma cláusula geral de solidificação da 
proteção e do desenvolvimento da personalidade do 
indivíduo, pois, sendo ele um princípio fundamental 
diretor sob o qual deve ser lido e interpretado todo o 
ordenamento jurídico brasileiro, acaba por constituir 
uma cláusula geral de proteção da personalidade, 
haja vista que a pessoa natural é o primeiro e último 
destinatário da ordem jurídica ( SZANIAWSKI, 
2005, p. 137).

O vínculo entre pessoa e personalidade é 
orgânico, e esta é um valor inerente a condição 
humana (CANTALI, 2009, p. 64), o ser humano em 
si é a expressão viva da sua própria personalidade, de 
modo que todo o conjunto das múltiplas emanações 
em que a personalidade humana se resume deve ser 
visto como o ser humano mesmo, considerado em 
sua própria estrutura sobre a qual assentam todos os 
direitos de que é titular (MEIRELES, 1998, p. 99). 
Os direitos da personalidade estão, assim, vinculados 
“à ideia de proteção do homem naquilo que lhe é 
mais íntimo, ou seja, seu livre desenvolvimento 
enquanto ser” (CANTALI, 2009, p. 69), de modo 
que sem os direitos da personalidade, todos os 
demais direitos subjetivos perderiam o interesse para 
o indivíduo, o que é equivalente a afirmar que, se eles 
não existissem, a própria pessoa não existiria como 
tal (CUPIS, 2004, p. 24).

Desta forma, o direito à alimentação traz 
reflexos aos direitos da personalidade na medida 
em que ela acaba sendo elemento basilar para que 
quaisquer outros direitos sejam exercidos, como 
o direito à saúde, a cultura, a família, ao trabalho, 
a moradia, entre outros, evidenciando um nítido 
caráter pluridimensional desse direito (SIQUEIRA, 
2013, p. 118).

Assim, a ausência de uma alimentação 
suficiente, nutritiva e sadia, implica em um não 
desenvolvimento do corpo ao máximo de sua 
possibilidade, o desenvolvimento do cérebro é 
comprometido, as atividades diárias são prejudicadas 
em razão da ausência de energia suficiente e há o 
comprometimento ainda da saúde, ou seja, sem 
alimentação não é possível a existência de saúde, de 

vida digna, de capacidade para o estudo ou trabalho 
e até mesmo de uma fruição da liberdade (KAITEL, 
2016, p. 64), solapando inúmeros direitos humanos, 
fundamentais e da personalidade.

Ademais, acrescenta-se ainda que, em razão dos 
direitos da personalidade ter como núcleo essencial o 
princípio da dignidade humana (BORGES, 2007, 
p. 13), seus reflexos também se dão em razão do 
direito à alimentação ser elemento primordial à 
concretização deste princípio-valor, que “se manifesta 
simultaneamente como a expressão da autonomia da 
pessoa, ou seja, o direito de autodeterminação que 
cada pessoa tem para tomar decisões que digam com 
a sua existência, bem como a necessidade de o Estado 
prestar assistência, protegendo-a” (CANTALI, 2009, 
p. 87). 

Neste ínterim, a concretização da dignidade da 
pessoa humana se dá quando é possível um exercício 
pleno da autodeterminação pessoal e liberdade que 
são de titularidade das pessoas, o que implica que 
não apenas os direitos civis e políticos, tipicamente 
conhecidos como individuais, sejam acessíveis, 
mas também que direitos básicos e necessários à 
manutenção da vida humana e ao desenvolvimento 
da personalidade de cada um, como o direito à 
alimentação, sejam efetivados e acessíveis a todos. 
Nesse sentido, ensina Daniel Sarmento (2004, p. 
113):

É importante destacar que o princípio em 
pauta não representa apenas um limite para 
os Poderes Públicos, que devem abster-se de 
atentar contra ele. Mais do que isso, o princípio 
traduz um norte para a conduta estatal, 
impondo às autoridades públicas o dever de 
ação comissiva, no sentido de proteção ao livre 
desenvolvimento da personalidade humana, 
com o asseguramento das condições mínimas 
para a vida com dignidade.

Desta forma, o princípio da dignidade 
humana implica não apenas em uma garantia 
negativa de que a pessoa não será objeto de ofensas, 
mas também possui um viés positivo, de garantia 
do pleno desenvolvimento da personalidade de 
cada indivíduo11, o que impõe uma atuação ativa do 
Estado na formulação de instrumentos que garantam 
os direitos essenciais à esse desenvolvimento, entre 
os quais se encontra o direito à alimentação, que 
só é verdadeiramente efetiva quando há ação e 
implementação nos sistemas jurídicos nacionais 

11. PEREZ LUÑO, p. 318: “La dignidad humana constituye no sólo la garantía 
negativa de que la persona no va a ser objeto de ofensas o humillaciones, 
sino que entraña también la afirmación positiva del pleno desarrollo de la 
personalidad de cada indivíduo”. 
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(MCDERMOTT, 2012, p. 548).
Assim sendo, o direito à alimentação se mostra 

essencial à garantia de um desenvolvimento do 
corpo e da personalidade em sua plenitude e máxima 
capacidade, bem como requisito básico para o 
exercício efetivo da liberdade, do direito à educação, 
ao trabalho, à saúde, entre outros, demonstrando-
se, assim, não apenas como um direito humano e 
fundamental, mas também como um direito da 
personalidade.

3 A RESPONSABILIDADE PELA EFETIVAÇÃO 
DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO E OS DESAFIOS 
CONTEMPORÂNEOS

O direito à alimentação se faz de precípua 
importância na vida das pessoas, podendo ser 
considerado, ao mesmo tempo, como um direito 
humano, fundamental e da personalidade, conforme 
analisado anteriormente. Todavia não é um direito 
que a sua simples previsão já o faz eficaz, dependendo 
necessariamente de instrumentos que o efetivem e o 
tornem acessível a todos, sendo que os obstáculos à 
sua realização no Brasil ainda são demasiadamente 
grandes e complexos (SIQUEIRA, 2013, p. 21). 
Assim, levanta-se o questionamento: quem tem 
responsabilidade por essa efetivação e pela criação de 
instrumentos que o tornem de acesso à todos?

A Constituição Brasileira, norma 
hierarquicamente superior dentro do ordenamento 
jurídico brasileiro, não prevê de modo explícito uma 
vinculação do poder público quanto a efetivação 
de direitos fundamentais (que é o caso do direito à 
alimentação), porém a mesma prevê que “as normas 
definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata” (art. 5º, §1º, CF/1988), de 
modo que torna-se difícil entender que não há uma 
vinculação do Estado para com a concretização dos 
mesmos, até porque a ordem constitucional impõe 
um dever de agir no sentido de garantia dos direitos 
fundamentais, de modo que uma omissão estatal 
nesse sentido acabaria por violar tal mandamento 
(PIOVESAN, 2003, p. 44) e a exclusão dos direitos 
sociais da abrangência do art. 5º, §1º da Constituição 
equivaleria a retirar deles a sua fundamentalidade 
(KELBERT, 2011, p.  47). Nesse sentido, Sarlet 
(2012, p. 237 – Ebook) explica que:

até mesmo os defensores mais ardorosos 
de uma interpretação restritiva da norma 
reconhecem que o Constituinte pretendeu, 
com sua expressa previsão no texto, evitar 

um esvaziamento dos direitos fundamentais, 
impedindo que os “permaneçam letra morta 
no texto da Constituição”, de tal sorte que 
podemos considerar tal constatação como um 
dos esteios de nossa construção [...]

Ademais, a própria vigência de um Estado 
Social impõe ao Estado deveres quanto à efetividade 
dos direitos sociais, no qual inclui-se o direito à 
alimentação (SIQUEIRA, 2013, p. 23), de modo 
que “todos os poderes do Estado, ou melhor, 
todos os órgãos constitucionais, têm por finalidade 
buscar a plena satisfação dos direitos fundamentais” 
(CLÈVE, 2003, p. 388). Assim, o Estado possui 
responsabilidade na efetivação dos direitos sociais 
(CAPPELLETTI, 1999, p. 41) e, consequentemente, 
no direito à alimentação, devendo atuar na formulação 
de políticas públicas que o concretizem, visto que 
elas “são os meios necessários para a efetivação dos 
direitos fundamentais, uma vez que pouco vale o 
mero reconhecimento formal de direitos se ele não 
vem acompanhado de instrumentos para efetivá-los” 
(FREIRE JÚNIOR, 2005, p. 48).

Todavia, e em que pese o Estado possa ser 
considerado o responsável prioritário por essa 
atuação (SIQUEIRA, 2013, p. 31-32), a tarefa de 
concretização do direito à alimentação não deve 
ser considerada como exclusiva dele (OLIVEIRA; 
FAZOLI, 2007, p. 181), estendendo-se também a 
sociedade, ou seja, o efeito vinculante dos direitos 
fundamentais acabam por exercer eficácia também 
na esfera jurídico-privada, no âmbito das relações 
jurídicas entre os particulares (SARLET, 2012, p. 
322). Nesse sentido, Francisco G. Héidmann (2009, 
p. 31) defende que:

A perspectiva de política pública vai além da 
perspectiva de políticas governamentais, na 
medida em que governo, com sua estrutura 
administrativa, não é a única a servir à 
comunidade política, isto é, a promover 
“políticas públicas”. Uma associação de 
moradores, por exemplo, pode perfeitamente 
realizar um “serviço público local”, movida 
por seu senso de bem comum e sem contar 
com auxílio de uma instância governamental 
superior ou distante. Outras entidades, como 
as organizações não governamentais (ONGs), 
as empresas cessionárias e as associações 
diversas da sociedade também se incluem 
entre os agentes de políticas públicas, em toda 
parte.

Tal vinculação dos particulares quanto a 
efetivação desses direitos também não encontra-se 
expressamente explícito na Constituição Brasileira, 
todavia a ausência de regra expressa em si, não 
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impossibilita uma fundamentação constitucional 
nesse sentido (STEINMETZ, 2004, p. 100).

Algumas são as fundamentações 
constitucionais possíveis para essa responsabilidade 
da sociedade pela efetivação de direitos sociais, e em 
especial do direito à alimentação, entre elas encontra-
se: o objetivo constitucional de “construir uma 
sociedade livre, justa e solidária” (art. 3º, I, CF/1988), 
que evidencia o princípio da solidariedade, visto que 
uma sociedade solidária pressupõe o abandono do 
individualismo e a assunção, por cada pessoa, de 
responsabilidades sociais em relação à comunidade 
(SARMENTO, 2004, p. 339); a determinação do 
“caput” do art. 227 da Constituição, que estabelece 
como “dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, [...]”; e ainda, a questão de que “esta 
responsabilização conjunta pela concretização dos 
direitos fundamentais é inerente a um país que 
se diz democrático e que assume os desafios da 
transformação social como desafio de todos, como 
responsabilidade solidária” (MALISKA in CLÉVE; 
SARLET; PAGLIARINI, 2007, p. 552).

Assim, para a efetivação do direito à 
alimentação não devem ser medidos esforços em razão 
da sua essencialidade, podendo a sociedade e a família 
atuar ao lado do Estado, responsável prioritário, 
para a sua concretização e para que haja um efetivo 
acesso por todos, físico e econômico, desse bem tão 
essencial à vida humana e ao desenvolvimento de sua 
personalidade.

CONCLUSÃO

Ante toda a análise realizada sobre o direito 
à alimentação é possível extrair algumas conclusões 
sobre o referido direito, a iniciar com a importância 
que o mesmo possui para a concretização da dignidade 
da pessoa humana e para o próprio exercício de 
inúmeros direitos tidos como fundamentais, como 
a vida, à saúde, à educação, ao trabalho, à liberdade, 
entre outros, o que ocorre em razão do caráter 
pluridimensional do qual o direito à alimentação é 
detentor.

Visualizou-se ainda que, dada a sua 
importância, o referido direito recebe tutela tanto no 
âmbito internacional como nacional, configurando-
se como um direito humano, internacionalmente 
protegido, e como um direito fundamental social, 
constitucionalmente e infraconstitucionalmente 

tutelado na ordem jurídica brasileira, de modo que 
a busca pela sua efetivação deve ocorrer nas duas 
searas.

Ademais, é possível a classificação do 
direito à alimentação também como um direito da 
personalidade, haja vista que este tem como núcleo 
essencial a dignidade da pessoa humana, e esta, para 
se concretizar, pressupõe necessariamente o acesso 
a direitos básicos como à alimentação adequada, 
bem como em razão de que o acesso inadequado 
à alimentação é prejudicial não apenas à saúde e 
desenvolvimento corporal do indivíduo, mas também 
ao próprio desenvolvimento da personalidade do 
mesmo e das suas capacidades cognitivas, o que, 
consequentemente, acaba por limitar o exercício 
do direito à liberdade, à educação, ao trabalho, ou 
seja, a diversos direitos de precípua importância para 
um desenvolvimento pleno do indivíduo e de sua 
personalidade.

Por fim, verificou-se ainda que a efetivação do 
direito em foco é necessária e que a responsabilidade 
pela criação de instrumentos e políticas públicas 
nesse sentido é prioritariamente do Estado, mas não 
exclusivamente, devendo tanto a sociedade quanto a 
família colaborar na concretização do mesmo, dever 
esse inerente a uma sociedade que objetiva ser justa 
solidária.
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RESUMO

A evolução tecnológica nos faz repensar 
constantemente novas e mais modernas leis, de 
um jeito que não haja lacunas na hora de legislar. 
Com o perpassar dos anos, e com a evolução da 
tecnologia, novos litígios tem surgido, como a 
tutela dos bens digitais em um evento mortis causa. 
O intuito desse artigo é demonstrar os perigos que 
a tutela malfeita, pode ocasionar aos mortos, mais 
especificamente aos seus direitos da personalidade, 
elaborando também, ideias para fazê-lo de forma a 
não ferir tais direitos.

PALAVRAS-CHAVE

Conflito de interesses; Desrespeito; Direitos da personalidade; 

Herança.

ABSTRACT

The technological evolution makes us constantly 
rethink many new and more modern laws, in a way 
that there are no gaps in the civil code. Despite that 
a lot have been already thought, there still are many 
blank spaces; such as the protection of digital goods, in 
the case of inheritance, that is, post mortem. The aim of 
this article is to demonstrate the danger of a badly done 
guardianship can occur to the deceased, more precisely 

to their personality rights; we will also elaborate ideas to 
do such things, without hurting those rights

KEYWORDS

inheritance; personality rights; disrespect; conflict of interests; 

technological evolution.

INTRODUÇÃO

A evolução da sociedade trouxe consigo um 
novo modelo de relações sociais, no qual não se exige 
mais o contato físico para demonstrar afeto, tão 
pouco é mais necessário se locomover para adquirir 
determinado bem, e ainda, está caindo em desuso o 
uso de locais corpóreos para armazenar seus bens. Isso 
porque, desde a revolução tecnológico na metade do 
século passado, o ser humano tem preferido usufruir 
de seus avanços na internet, para diminuir seu 
desconforto, ou seja, as relações de consumo físicos 
que tínhamos antigamente foram substituídas em 
detrimento das relações tecnológicas.

Na sociedade contemporânea, é raro encontrar 
alguém que não possua ao menos um aparelho  
celular,  ou  que  nunca  tenha  feito  ao  menos  uma  
transação  pela  internet.  A consequência lógica disso, 
é um crescimento de bens digitais, como músicas, 
livros, contas de redes sociais, etc. Outrossim, é 
indubitável que, ao passo que esses bens floresçam 
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com o desenvolvimento cada vez mais acelerado da 
internet, os conflitos surjam consigo.

Para tentar controlar esses litígios, o Brasil 
promulgou a Lei n° 12.965/2014; o Marco Civil 
da Internet, uma das mais aclamadas por conta 
de sua característica inovadora. Contudo, por 
conta do constante desenvolvimento tecnológico 
e social, tal ordenamento não foi capaz de legislar 
todos os problemas que estão a ocorrer, tão pouco, 
prevê-los.

Dentre os problemas existentes com nossa 
sociedade conectada, podemos desenredar o da 
herança digital, que, como será demonstrado no 
texto, é muito pouco debatido por nossos juristas. 
Ademais, será também explicitado os problemas que 
a herança digital, do modo que está sendo tratada 
pelos nossos legisladores, põe em risco nossos direitos 
mais intrínsecos; os da personalidade.

1 DIREITOS DA PERSONALIDADE

O motivo do Direito existir é para combater 
as injustiças (JHERING, 2016). Não diferente das 
demais áreas jurídicas, os direitos da personalidade, 
tiveram um processo longo e conflituoso para chegar 
aonde chegou, logo não podemos simplesmente abrir 
mão deles, como bem demonstra o jurista Rudolf 
Von Jhhering (2016): 

Todo direito do mundo foi adquirido pela 
luta; esses princípios de direito que estão hoje 
em vigor foi indispensável impô-los pela luta 
àqueles que não os aceitavam; assim, todo o 
direito, tanto o de um povo como o de um 
indivíduo, pressupõe que estão o indivíduo e 
o povo dispostos a defende-los. 

Não é de hoje que os direitos da personalidade 
são discutidos pelos mais diferentes juristas; desde 
o Império Romano, à antiga Grécia, e também ao 
movimento Iluminista do século XVII e XVIII. Tal 
termo tem sido palco de grandes discussões, sobretudo 
entre jus naturalistas e positivistas (BELTRÃO, 
2014). Entretanto, não havia um consenso sobre 
tais direitos, sendo inclusive não reconhecidos por 
alguns catedráticos (BITTAR, 1995).

Com a evolução do Direito e a superação de 
alguns temas, é seguro dizer hoje que o núcleo basilar 
dessas normas é a dignidade humana (BELTRÃO, 
2014); tendo a primeira ideia legislativa surgido na 
época do filosofo Aristóteles, que afirmava existir 
uma única e geral faculdade da personalidade em 
todo e qualquer ser humano (SZANIAWSKI, 1989). 

Contudo, foi somente no século XIX, que tais ideias 
foram de fato positivadas.

Na Europa, após a Revolução Francesa, em 
1789, com forte influência de ideias liberais – em 
contraponto com os ideais absolutistas da época – 
foi criado a “ Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão” (BITTAR, 1995). Por conta das 
ditas influencias dessa declaração, foi entregue aos 
particulares, a total responsabilização de suas ações, 
isto é, não importasse os contratos que firmassem, 
ou a ações que fariam, ambos seriam, por essência, 
considerados justos (SCHREIBER, 2014). 
Entretanto, por falta de intervenção estatal nas 
relações de produção, surgiu a exploração do homem 
pelo homem (HOBBES, 2008).

Ainda da frase extraída do Leviatã, de 
Thomas Hobbes, houve no período da revolução 
industrial, uma imensa afronta aos direitos da 
personalidade. Enquanto os sujeitos, no geral, 
aproveitavam de sua “liberdade” para fazer o que 
quisessem, existia aqueles que abusavam dela 
para “obrigar de forma livre”, as pessoas a ter 
longas jornadas de trabalho, unido com um baixo 
salário e ainda, sem qualquer tipo de benefício 
social, demonstrando um paradoxo do direito 
liberal1(SCHREIBER, 2014). 

Graças a esses abusos cometidos pelos próprios 
particulares, os juristas começaram a perceber que a 
liberdade não vale de nada em um mundo com tanta 
desigualdade. 

Ao criar um espaço de atuação a salvo de 
qualquer interferência do Estado, o liberalismo 
jurídico acabava por chancelar a submissão 
imposta pelas forças econômicas. Qualquer 
renúncia do homem aos seus direitos mais 
essenciais era vista como legítima porque 
fundada na “livre manifestação de vontade”  
do renunciante. (SCHREIBER, 2014)

Os primeiros a debaterem sobre direitos da 
personalidade, foram jus naturalistas europeus. Eles 
usavam desse termo para definir aqueles direitos 
mínimos a todos ao homem, tidos como anteriores 
ao reconhecimento estatal, cabendo ao Estado, no 
entanto, apenas reconhecer suas existências e aplicar 
sanções quando necessário (SCHREIBER, apud 
RUGGIERO, 2014). A necessidade de se reconhecer 
tais direitos como naturais, é de protege- lo não só 
contra o Estado, mas também, contra os demais 

1. Paul Lafargue constatou uma ambiguidade entre a “Declaração dos Direitos 
do Homem”, que deveria acabar com as injustiças da monarquia absolutista, 
e o que acontecia nas fabricas francesas. Segundo o autor, os trabalhos 
forçados das prisões eram de 10 horas, os escravos nas Antilhas, nove horas, 
enquanto que os trabalhos de manufaturas chegavam a ser de até 16 horas.
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particulares, para então evitar a injustiças entre si 
(SCHREIBERM, 2014).

A mera ideia de o indivíduo ser ao mesmo 
tempo sujeito e objeto do Direito, pareceu 
inconcebível, para alguns grandes juristas da época. 
Além de receber diversas críticas por incitar uma tutela 
estatal em um lugar com predominância de ideais 
liberais, os direitos da personalidade sofreram grande 
resistência por conta da falta de unanimidade dos 
juristas quanto quais eles seriam (SCHREIBERM, 
2014). Assim sendo, nos anos seguintes, o tema foi 
pouco explorado pelos juristas, ele seria retomado 
apenas no século XX (SCHREIBERM, 2014).

Como dito, foi no período após as duas grandes 
guerras que o tema voltou à tona. Marcados com o 
terror praticados pelos nazistas e o ataque atômico 
a Hiroshima e Nagasaki, os juristas começaram 
a refletir sobre meios mais eficazes para proteger 
a condição humana, repensada como vulnerável 
(SCHREIBERM apud ECO, 2014). Foi assim que, 
em 1948, foi assinada a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, onde todos os países signatários 
se comprometeriam a respeita-la; o Brasil incluso.

No contexto brasileiro, a primeira vez que 
um dispositivo legal compreenderia os direitos da 
personalidade, seria, em decorrência da referida 
Declaração, na Constituição Federal de 1988, onde 
estabelece em seus primeiros artigos, 

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 (BRASIL, 
1988)

Atualmente, a dignidade humana assumiu 
posição de destaque no ordenamento jurídico 
(SCHREIBER apud TOPEDINO, 2014). Diferente 
do Código Civil do passado, o atual estabeleceu um 
Capitulo exclusivo para os direitos da personalidade, 
abrangendo ainda para outros códigos, passando a 
levar em conta então, a dignidade humana como supra 
norma (RODRIGUES, 2002, p. 65), e definindo o 
ser humano como finalidade do Direito; omme ius 
causa hominum constitutum est2 (BELTRÃO, 2014).

Ressalta-se ainda que a personalidade surge no 
momento do nascimento, e se encerra com a morte 
do titular, ou seja, possui um prazo em que pode 
ser exercida. Além disso, a personalidade jurídica é 

2 Expressão latina que diz que “toda lei deve ser aplicada do ponto de vista do 
ser humano”.

um direito que garante ao indivíduo exercer outros 
direitos. Os direitos da personalidade, por outro 
lado, são um ordenamento maior, que engloba 
outros menores, pois, como frisa Beltrão, o sujeito 
não tem direito a personalidade, pois como debatiam 
os juristas do passado, o sujeito não pode, ao mesmo 
tempo, sujeito e objeto do direito (BELTRÃO apud 
FRANCESCO MESSINEO, 2014). 

Assim sendo, apesar da lei definir que a 
capacidade jurídica ser iniciada com o nascimento com 
vida, e encerrada com a morte, o mesmo não acontece 
com os direitos personalíssimos, principalmente 
sobre a ótica jus naturalista (SCHREIBER, 2014), 
que, como já foi demonstrado, existem desde antes do 
nascimento do indivíduo, e alguns deles, perdurarão 
até mesmo após a morte (PEREIRA, 2018). Apesar 
de, a priori, tal constatação parecer contraditória, 
pois seria impossível alguém não vivo exercer seus 
direitos, o direito civil já demonstra que os exercícios 
de tais direitos não seriam do defunto, mas sim de 
seus correlacionados.

Art.12 [...]
Parágrafo único. Em se tratando de morto, 
terá legitimação para requerer a medida 
prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, 
ou qualquer parente em linha reta, ou colateral 
até o quarto grau. (BRASIL, 2002)

Uma das características intrínsecas dos 
direitos da personalidade é sua intransmissibilidade, 
tanto inter vivos quanto mortes causa, portanto, 
o supracitado Art. 12 seria considerado 
inconstitucional. Entretanto, como já foi dito, 
existem alguns direitos que perduram pelo tempo, 
como exemplo, o direito à honra, construída durante 
a vida da pessoa, e que pode durar durante séculos. 
Sendo assim, quando a família solicita que cesse a 
lesão ou ameaça de lesão à figura do morto, ela não o 
está praticando como titular dele, apenas é atribuída 
a ela, legitimidade processual para proteger a honra 
do falecido (BELTRÃO, 2014).

Outra característica fundamental a tais 
direitos, é a irrenunciabilidade, ou seja, é impedido 
ao titular, abdicar de seus direitos. Isso é, segundo,

[...] não pode renunciar ao direito à vida 
ou à honra, não é licito o suicídio,  não 
são licitas as convenções limitativas e de 
exclusão de responsabilidade civil quando os 
danos previstos, mesmo que causados não 
dolosamente, possam constituir grave lesão 
do corpo de um contratante, não é licito 
o contrato de trabalho por toda à vida, não 
é valido um negócio que tenda a obrigar o 
promitente a tolerar futura e continuadas 
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ofensas a sua honra. (BELTRÃO apud 
SOUSA, 2014)

Pode-se extrair então que, mesmo que uma 
pessoa possua plena capacidade de direito e plena 
capacidade de fato, ela não poderá abrir mão 
de determinados direitos, e se os fizer, de forma 
voluntaria, tal autorização será sempre revogável3 
(BELTRÃO apud PEREIRA, 2014). Em seguida, há 
o caráter pessoal e extrapatrimonial dessas faculdades, 
que basicamente diz que os direitos da personalidade 
são pessoais, pelo seu caráter não patrimonial, isto 
é, estão presentes majoritariamente na esfera moral 
ou existencial do indivíduo, sendo a medida desses 
danos algo subjetivo.

Em seguida, existe o caráter de 
imprescritibilidade, onde não importa se o sujeito 
exerce os direitos ou não, eles jamais serão prescritos, 
perdurando até o momento da sua morte, salvo 
alguns que perduram por toda a sempiterna 
(BORGES, 2005), permitindo-nos então concluir 
que, a personalidade, como representação social, 
sobrevive ao desaparecimento do suporte físico da 
pessoa (BELTRÃO, 2014).

Outrossim, os direitos da personalidade são 
definidos como inatos, pois a pessoa já nasce com 
eles, não sendo necessário qualquer ato jurídico 
par adquiri-los (BORGES, 2005). Além disso, 
é intrínseco aos nossos direitos mínimos, serem 
absolutos, por conta de seu caráter erga omnes, ou 
melhor dizendo, eles são assim, pois sua eficácia é 
contra todos, tanto para outros particulares, quanto 
para o próprio Estado. Por fim, exalta-se que apesar de 
tudo, os direitos da personalidade não são supremos, 
podendo muitas vezes serem limitados por outros 
dispositivos legais (BELTRÃO, 2014).

2 HERANÇA DIGITAL NO BRASIL

Como já foi demonstrado, a sociedade e o 
Direito estão em constante luta contra as injustiças 
(JHERING, 2006), devendo se adaptar conforme os 
novos fenômenos sociais. Desde a década passada, 
houve uma explosão do mundo das informações; 
nunca antes, estivemos tão interligados um com os 
outros. A priori, isso quer dizer uma maior difusão 
de conhecimento, porem, por outro lado, também 
diz respeito a uma maior difusão de sua imagem 
pessoal, antes, para saber alguma coisa sobre alguém, 

3. Existem excessões, como no caso de se fazer uma tatuagem, onde o titular 
abre mão temporariamente de seu direito à integridade fisica; tal ato é 
permitido por questoes culurais e tambem pelo carater temporario.

era necessária uma extensa pesquisa em livros.
Em decorrência dessa nossa sociedade da 

informação, é comum que nossos dados sejam 
usados, através de Cookies4 para nos direcionar 
determinado tipo de propaganda, e demonstrando 
como somos facilmente manipuláveis pelas redes 
sociais (LANIER, 2019), e por isso, a importância 
de sua segurança contra invasores.

Ainda mais, é indubitável que o avanço 
tecnológico nos tornou pessoas extremamente 
dependentes de celulares e redes sociais, comparando-
as muitas vezes, a dependentes de narcóticos 
(GOMES, 2015). Com a ideia em mente de que 
atualmente existam cerca de 2,2 bilhões de usuários 
online – sendo 129 milhões apenas no Brasil – fica 
clara a importância de se debater mais a fundo sobre 
o que concerne o meio digital (CUSTÓDIO, 2019), 
tão pouco explorado atualmente.

Na virada do século, ficou comum a compra 
de inúmeros produtos e serviços pela internet 
(PEREIRA, 2018); não é mais necessário sair de 
casa para conseguir determinado bem que deseja. 
Não foram somente os meios de comercio que se 
alteraram, mas também, como já mencionado e 
discutido por certos filósofos, os meios pelos os quais 
nos relacionamos e nos mantemos informados foram 
bruscamente alterados pelo aperfeiçoamento do 
capitalismo (PEREIRA, 2018).

A sociedade em rede, para Castells (2009), tem 
como elemento revolucionário a integração, 
pelo sistema capitalista,  da internet e a 
cultua com ela criada,  e é caracterizada pelo 
estruturamento das relações desenvolvido por 
meio da informação e da sua capacidade de 
processamento e de geração de conhecimentos. 
(PEREIRA apud CASTELLS, 2019) 

O sociólogo Manuel Castells, chegou 
a alegar ainda que nossa sociedade possui tais 
comportamentos sociais como consequência de 
nossa “cultura da virtualidade real”, onde não existe 
mais uma diferença explicita entre mundo real e 
representação simbólica. Busca-se então, demonstrar 
como estamos, na contemporaneidade, altamente 
conectados a sítios eletrônicos e a aplicativos 
(LANIER, 2019).

Dentre os inúmeros litígios surgidos com 
a revolução tecnológica, existe um que merece 
especial atenção: a herança digital, quer dizer, o 
que irá acontecer com todos os nossos bens que 
4. Quando você visita um site pela primeira vez, este envia um Cookie como 

resposta para o seu navegador, contendo as suas preferências, em formato de 
texto. Este pequeno arquivo ficará armazenado em seu computador até que 
perca sua validade. 
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estão na internet, após morrermos? Apesar de existir 
doutrinadores e legisladores que decidiram abordar 
tal tema, ele ainda se encontra muito escasso, 
principalmente quando diz respeito aos cuidados 
necessários para com os direitos da personalidade 
(PEREIRA, 2019).

Já existe em nosso ordenamento pátrio, 
regulamentos que preveem a proteção de 
determinados direitos post mortem, por seus 
familiares. O intuito dessas regulamentações é de 
preservar os direitos da personalidade do de cujus, 
mas não de herda-las, visto que é característica de tais 
direitos, serem intransmissíveis (BITTAR, 1995).

Paralelamente a isso, ocorre os casos de 
herança digital, previstas em algumas jurisprudências 
e projetos de lei5, ambos ainda não pacificados sobre 
o assunto. No brasil, os poucos casos que constam, 
o familiar entrou na justiça para conseguir acessar a 
conta de rede social de seu ente falecido – Whatsapp, 
Facebook, Instagram, etc. – alegando que gostariam 
de proteger a imagem daquela pessoa, ou conseguir 
algum conteúdo dentro daquela conta virtual.6 

Todavia, a apesar de tal intenção parecer 
honrosa, com uma análise mais arraigada, fica visível 
que, na verdade, tais ações põem em risco a dignidade 
da pessoa humana. Diferentemente de antigamente, 
as contas sociais têm um alcance enorme, e porem 
existir por toda a eternidade, comprometendo 
assim, determinados direitos, intrínsecos a nós, tal 
qual, a honra, imagem, intimidade e privacidade. A 
honra, por exemplo, como bem explica Gagliano e 
Pamplona Filho:

[...] a honra é um dos mais significativos 
direitos personalíssimos, acompanhando 
a pessoa desde o nascimento, até depois 
da morte, podendo manifestar-se sob duas 
formas: a objetiva, que corresponde a 
reputação da pessoa, compreendendo o seu 
bom nome e a fama de que goza no seio da 
sociedade; a subjetiva, que diz respeito ao 
sentimento pessoa de estima ou à consciência 
da própria dignidade. (PEREIRA apud 
GAGLIANO; PAMPLONA, 2018)

Quando se trata de direitos após a morte, 
trata-se da honra objetiva, pois a reputação que a 
pessoa possui, perdura pelo tempo. Nessa sociedade 
conectada, representada por telas de celular e 
“números de likes, é comum sermos julgados por 
nossas ações – não por menos, somos uma sociedade 

5. Como o PL 4.099/2012, que visa regular sobre a sucessão dos bens digitais.
6. Para exemplificar, no processo nº 002337592.2017.8.13.0520, onde a mãe 

entrou na justiça para ter acesso a dados de uma conta de rede social de 
sua filia. Contudo, o juiz, negou e fundamentou na sua decisão, o sigilo das 
correspondências.

ansiosa e em busca do perfeccionismo – portanto, 
todo cuidado é pouco na hora de publicar qualquer 
coisa online, por mais que acreditemos que não 
haverá consequências posteriores (PEREIRA, 2018).

Como bem explicitou Lanier7, a tendência 
do ser humano é de, ao passo que a tecnologia 
evolui, digitalizar tudo que temos; deixando de 
ter bens materiais para ter bens virtuais (2019). Se 
observarmos bem, isso já é verdade, visto que, musicas, 
documentos impressos, contas de bancos, etc., são 
todas feitas por meios de “apps”, abandonando a 
tradição de faze-los em agencias ou comprando 
CDs. Além disso, já é possível ver também inúmeras 
profissões que começaram a existir apenas no meio 
digital, como exemplo dos influencers, que ganham 
dinheiro com suas postagens.

Com isso em mente, é possível refletir sobre 
como tais documentos podem afetar os nossos 
direitos post mortem, e também de outros; pois 
podem ser acessados por qualquer um que tenha 
a senha, de qualquer lugar. Atualmente, mais para 
preservar o patrimônio da empresa e aumentar os 
lucros, grandes corporações de serviços digitais, 
possuem a já referida “clausula de não sucessão”, que 
veda ao usuário transmitir seus bens digitalizados a 
algum terceiro (PEREIRA, 2018).

Apesar de grande parte das empresas privadas 
ainda não tratarem sobre o assunto, existem algumas 
– como a Facebook e Google – que já permitem a 
parentes do usuário falecido, após mandarem uma 
cópia do certificado de óbito do falecido para suas 
respectivas sedes, que tenham um acesso especial as 
contas dos usuários (PEREIRA, 2018). Isso por si 
só já demonstra um avanço significativo entre setor 
público e privado, esse último mostrando-se mais à 
frente em tentar solucionar essa questão.

Posteriormente, o que acontece é um confronto 
de interesses entre a empresa provedora de dados, e o 
herdeiro que almeja conquistar determinado acervo 
digital. O que acontece nas jurisprudências atuais, 
como demonstra Gustavo Pereira (2018) é que os 
autores das ações querem ter acesso a conta por um 
valor afetivo, desejam ter acesso a fotos ou conversas 
do usuário.

Contudo, como ressalva o mencionado autor, 
essas jurisprudências podem muito bem servir 
futuramente, para processos cujo cunho seja de valor 
7. Jaron Lanier é um dos grandes nomes da ciência da computação na 

atualidade, responsável por ajudar a dar luz à Internet 2 (atual) e também 
por ser um dos precursores da realidade virtual no mundo. Além disso, 
Lanier é um dos maiores ativistas quanto ao uso responsável das redes 
sociais, defendendo que o uso das mesmas deveria ser democratizado e 
regulamentado; algo ainda longe na contemporaneidade.
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patrimonial; algo ainda não desdobrado no Brasil, 
o que eleva a necessidade de o legislador se apressar 
para tutelar tais bens (PEREIRA, 2018) . Logo mais, 
é analisado a cultura de herança em nosso território, 
tipificada nos artigos do capítulo V do Código Civil, 
do Direito das sucessões.

Logo no começo, nos deparamos com o 
Art. 1.786 do CC: “ A sucessão dá-se por lei ou 
por disposição de última vontade”. Isso quer dizer 
que a sucessão de bens pode ocorrer por conta da 
vontade do falecido, por meio do testamento – 
obedecendo a forma da lei – ou ainda, da maneira 
que a lei determina, obedecendo o Princípio de 
Saisine (TARTUCE, 2016). Referindo-se ao jurista 
Pablo Malheiros da Cunha Costa; grande parte 
dos brasileiros ainda não tem a cultura de deixar 
testamentos aos seus descendentes, ou a quem for 
que vá ficar com os bens, outro problema pouco 
altercado (2018).

A opinião do dito advogado apenas explicita 
um determinante fator sobre como funciona 
as sucessões no país com mais de 116 milhões 
de pessoas conectadas à internet (IBGE,2016). 
É observável que na maioria dos casos de 
abertura de herança, o herdeiro será determinado 
exclusivamente baseando-se no do Código Civil. 
Ou melhor dizendo, não será alguém que o antigo 
dono do bem necessariamente gostaria de ter como 
herdeiro, mas sim como a lei determina, e ainda, 
lembra-nos o advogado Costa que essa falta de 
cultura testamental é uma consequência da falta 
de informação sobre como funciona o sistema de 
sucessão no nosso Direito.

Partindo dessa premissa, juntamente com o 
PL 4.099/2012; que determina que todos os bens 
digitais serão automaticamente transmitidos aos 
herdeiros, é possível imaginar na quantidade de 
heranças que virão surgir, pois bens digitais são 
muito mais complexos de serem tratados do que os 
materiais; principalmente por conta de seu conteúdo. 
Essa complexidade fica bem exposta quando usamos 
das “sombras”8 para explicar tal visão. De acordo 
com o visionário Jaron Lanier – supracitado – 
quando navegamos nas redes sociais, sem qualquer 
tipo de supervisão, nós muitas vezes deixamos nossas 
sombras tomarem conta; por isso talvez, seja mais 
comum discursos de ódio por meio de rede social do 
que em pessoa (2019).

8. Termo criado por Carl Jung (1875-1961) para explicar nosso inconsciente. 
Bem brevemente, as nossas sombras são como os nossos “verdadeiros eus” 
reprimidos, que não expomos para a sociedade, por serem socialmente 
reprováveis; mas que sabemos que existem, tentando evita-los.

Apesar de tudo, é feita uma ressalva sobre o 
conceito junguiano, de que, não quer dizer que é 
algo que nos reprimimos, que ele é necessariamente 
ilegal; um exemplo disso; atualmente já mais 
desmitificado; é a homossexualidade, que se fosse 
descoberta a alguns anos atrás, seria considerada uma 
doença e uma grande vergonha para a pessoa e seus 
familiares (VIDALE, 2017). Nos dias atuais, apesar 
de toda luta para acabar com tais crenças, existem 
aqueles que não gostariam de se assumir, seja por 
represália familiar ou social.

Assim sendo, é imaginável o que aconteceria 
com a dignidade do falecido se, após a morte 
do usuário, seu herdeiro, determinado pela lei, 
descobrisse que o defunto gostava de pessoas do 
mesmo sexo. Mesmo que para nós isso seja algo 
supérfluo, muitas pessoas ainda sofrem preconceito 
por conta de suas orientações sexuais. Isso claro, 
é apenas um exemplo de como funciona nossas 
sombras nas redes sociais, pois os casos concretos são 
muitos, incorrendo alguns, inclusive, em crimes.

Para entender melhor sobre como funciona 
a honra, deve-se, antes de tudo, lembrar que ela 
pode ser dividida em objetiva e subjetiva; sendo a 
primeira em relação a terceiros seja a reputação 
social, e a outra, em relação a si mesma (1980). Dessa 
forma, fica a critério do próprio detentor das contas 
decidir se aqueles dados que ele tinha enquanto 
vivo, deveriam ser expostos ou não. Por isso, seria no 
mínimo inconstitucional permitir que os herdeiros 
possam ter acesso aos bens do morto sem a sua prévia 
autorização.9

Como é possível notar então, em um país sem 
a cultura de deixar testamentos escritos, cerzido com 
o Projeto de lei já referenciado, e também às nossas 
sombras, a possibilidade de que novos conflitos se 
irrompam, é alta. Contudo, o papel do legislador é 
justamente apaziguar os ânimos, por conseguinte, 
enquanto existirem sujeitos com pretensão de herdar 
bens digitais, haverá a necessidade de se criar uma 
lei para sana-las. Portanto, dever-se-á elaborar uma 
análise para demonstrar como o legislador, ao propor 
o projeto de lei, pode fazê-lo sem, no entanto, ferir 
nossos direitos mínimos.

3 OS BENS DIGITAIS

Como foi percebido, é difícil chegar ao 
consenso de que todas as pessoas gostariam de ter suas 

9. Além do Código Civil, o Art. 5°, inciso X da CF garante que “são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas [...]”.



68

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 02 – DIREITOS SOCIAIS

contas digitais disponibilizadas aos seus herdeiros, 
e os que querem, não almejam disponibiliza-las na 
integra (PEREIRA, 2018), restringindo-se àquelas 
que não atinjam seus direitos da personalidade. 
Sendo assim, é difícil, levando em consideração 
nossa acultura das sucessões, dividir tais bens.

Contudo, é cabível, fazer uma pequena 
distinção dos bens que, a priori, gostaríamos de 
serem herdados, e os que contém conteúdo muito 
sensível. Os de conteúdo mais sensível, como já 
constatado por algumas decisões de 1ª instância, 
ainda em curso na justiça10, são aqueles que, por 
envolverem conversas com terceiros, ou até dados 
comprometedores dos mesmos, não podem ser 
herdados, pois abrangeriam informações que, em 
tese, o titular não gostaria que fossem divulgadas, 
pois como dito, nosso comportamento na internet, 
é muitas vezes diferente do da vida real.

O problema, no entanto, surge com os 
chamados influncers, ou popularmente conhecidos 
como “propagadores de conteúdo”; pessoas que 
usam de sua popularidade nas redes sociais para 
convencer, mediante patrocínio, internautas a 
comprar produtos ou contratar serviços. Daniela 
Pintão, da Editora de Treinamento, constatou, 
inclusive que, por conta da febre influenciadora, 
cada vez mais pessoas estão dispostas a largar seus 
trabalhos comuns, para se dedicar a uma vida de 
“vlogs” e “gameplays”11 .

Consoante a isso, pode-se dividir os bens 
digitais em bens de valoração econômica, ou melhor 
dizendo, que se é possível extrair algum lucro, e 
bens de cunho afetivo. Logo, na primeira divisão, 
ocorrerá um conflito entre os herdeiros que almejam 
se beneficiar dos lucros da conta, com os dados 
pessoais do usuário; que com toda certeza, estariam 
em perigo caso fossem herdados erroneamente 
(PEREIRA, 2018).

Apesar de ainda não existir caso 
jurisprudencial relacionado a bens de valor 
econômico, é perfeitamente plausível que alguém 
sustente uma família por meio de patrocínio 
conseguidos através de sua popularidade, e após 
sua morte, a família aspire conseguir acesso a conta 
para continuar recebendo o sustento (CÉZAR, 
2019). Isso então implicaria em um conflito entre 
os direitos da família, envolvendo muitos casos, 
10. Processo no 002337592.2017.8.13.0520.
11. Uma pesquisa recente publicada pela “Hootsuite” e pela “We are Social”, 

apontam que 62% dos brasileiros estão ativos em redes sociais, o que 
equivale a aproximadamente 129,7 milhões de pessoas. Desse total de 
pessoas, apenas no Youtube, são geradas 500 novas horas de conteúdo por 
minuto. A tendência disso é clara, crescer.

menores de idade e dependentes, com os direitos de 
honra e dignidade do morto.

Assim sendo, entramos em conflito entre os 
direitos personalíssimos que os dependentes têm 
sobre aquele espólio, por necessitarem dele; e os 
já ditos direitos que o morto tem em seu descanso 
eterno (PEREIRA, 2018). De antemão, já é 
possível afirmar que o que se deve fazer então, não 
é simplesmente herdar os bens que tenham valor 
econômico, usufruindo-se do Princípio da Saisine, 
mas sim, dar a possibilidade de serem herdados, 
pois como se bem sabe, muitos sites de rede social 
vedam, de forma afoita, tais comportamentos aos 
seus usuários.

Outro assunto a ser discutido é sobre as 
empresas de streaming e de fornecimento de bens 
digitais. Diferentemente das contas em redes sociais, 
tais empresas fornecem determinado produto 
mediante o pagamento, e que a priori, não gera lucros 
para o usuário; são os casos de compra de músicas, 
filmes, livros, etc., em aplicativos (PEREIRA, 2018). 
Já foi dito e reiterada algumas vezes sobre a “clausula 
de não sucessão”, porem, frisar-se-á nela mais uma 
vez justamente pelo fato dela poder, em alguns casos, 
ser considerada abusiva.

Como se bem crê, principalmente com 
a popularidade de comprar tudo na internet, os 
bens que lá estão deveriam, por logica, pertencer 
integralmente ao titular, isso é, ele poderia dever fazer 
o que quiser com eles. Porém, ao tentar fazer isso, 
os titulares podem ser processados pelas respectivas 
empresas prestadoras de serviço; foi o que aconteceu 
em um caso envolvendo o ator Bruce Willis, que, 
ao tentar transmitir suas músicas que ele havia 
comprado na plataforma da Apple, à suas filhas, 
ele foi impedido pela justiça, que alegou a clausula 
de não transmissibilidade; que é aliás, muitas vezes 
pouco clara, para que o usuário não veja e desestimule 
a compra (PEREIRA, 2018).

Seguidamente a isso, tem se os outros 
inúmeros bens, como livros, filmes e milhas; todos 
bloqueados pelo contrato. Portanto, por mais que 
atualmente a empresa está em seu direito de fazer um 
contrato dessa maneira, seria totalmente sem sentido 
fazê-lo. Porquanto, analogicamente falando, a única 
coisa que difere um bem de outro, é a materialidade, 
ou seja, apenas o fato de algo existir no mundo físico, 
é motivo suficiente para que ela não seja transmitida 
aos herdeiros? De fato, não.
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CONCLUSÃO 

Com este trabalho, buscou-se apresentar e 
discutir de forma sucinta sobre as consequências 
da herança digital para o falecido; principalmente 
quando o conflito se trata dos direitos da personalidade 
do morto; tais como honra e dignidade, direitos que 
perduram por toda eternidade. Como dito, o maior 
risco envolvendo este tema são os dados íntimos 
dos usuários, que ele, seja por qual motivo seja, não 
gostaria de tê-los expostos a qualquer um.

Ademais, ficou claro também que nossa falta 
de cultura de deixar testamentos, cumulados com o 
projeto de lei 4.099/2012 e similares, será prejudicial 
a nós mesmos no futuro, pois legitimará a sucessão de 
todos os bens digitais, incluindo os dados íntimos). 
Contudo, também foi demonstrado no texto que 
existem aqueles bens que podem ser transferidos sem 
o risco concreto à dignidade do falecido, o que obsta 
apenas, são as cláusulas contratuais.

Por fim, para elucidar os desejos dos herdeiros 
por ter os bens digitais do falecido para si, e, ao mesmo 
tempo, conseguir fazê-lo de forma a resguardar a 
honra e dignidade – principais direitos ameaçados 
– da pessoa morta, devera o legislador apenas dar a 
mera possibilidade para o titular, de adicionar tais 
bens em seu inventario (PEREIRA, 2018), mesmo 
que estes bens tenham informações que envolvam 
terceiros, pois, se assim o fossem, também deveriam 
ser proibidos a herança de cartas ou fotos, pois estas 
também possuem conteúdo de terceiros.
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RESUMO

No presente estudo, buscou-se analisar o direito 
ao segredo como espécie dos elementos psíquicos 
dos direitos da personalidade, diferenciando-o 
dos aspectos terminológicos ligados à privacidade 
e à intimidade, para, em um segundo momento, 
compreender as mudanças trazidas com o avanço 
tecnológico, especialmente com o advento da Internet, 
e a proteção conferida pela Lei nº 13.709/2018. 
Para tanto, utilizou-se do método dedutivo e da 
pesquisa bibliográfica, partindo de premissas extraídas 
das mudanças de paradigma observada com o 
desenvolvimento de um ambiente social virtual, para 
buscar contribuições eficientes na proteção de dados e 
garantia plena do direito ao segredo.

PALAVRAS-CHAVE

Direito ao segredo; Direitos da personalidade; Sigilo no mundo 

virtual; Lei de Proteção de Dados.

ABSTRACT

This paper seeks to analyze the right to privacy 
as personality right’s psychic element species, by 
presenting the difference between the terminological 
aspects connected to privacy and intimacy, in order 
to comprehend the changes caused by technological 

advance, especially by internet, and the protection given 
by the Law no. 13.709/2018. Therefore, deductive 
method and bibliographical research were applied, 
starting from premises extracted from the  paradigm 
change observed in social virtual environment develop, 
for the purpose of finding efficient contributions to data 
protection and complete assurance of right to privacy.

KEYWORDS

Right to privacy; Personality right’s; Privacy in the virtual world; 

Data Protection Act. 

INTRODUÇÃO

Muitas vezes confundido com outros direitos 
da personalidade, como a privacidade e a intimidade, 
o segredo é direito da personalidade autônomo e 
merece igual tratamento não só semântico, como 
doutrinário e normativo. O ser humano é detentor de 
direitos intrínsecos à sua própria natureza, os quais, 
reconhecidos pelo ordenamento jurídico, merecem 
especial proteção à luz do princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana.

O direito ao segredo está compreendido nos 
direitos da personalidade, dentre os direitos da classe 
psíquica. Constitui, dessa forma, faceta indissociável 
do ser humano, a quem se garante o resguardo das 
informações mais íntimas, além de se relacionar com 
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diversas outras garantias também decorrentes de sua 
personalidade, tais quais a honra e o nome.

Sua importância antes legada aos escritos e 
correspondências acaba transformada pelas inovações 
tecnológicas e retoma a relevância temática em uma 
sociedade de superexposição e de total virtualização, 
condições nas quais o segredo torna-se produto de luxo.

O mundo virtual tornou-se o novo ambiente 
social e o Direito, como instrumento de controle das 
condutas sociais, também sofreu transformações que 
o possibilitaram ingressar neste universo para garantir 
a proteção eficaz dos direitos da personalidade, 
notadamente, neste estudo, do direito ao segredo.

Assim, através do método dedutivo e 
da pesquisa bibliográfica, buscou-se analisar as 
mudanças incorporadas no ordenamento jurídico 
pátrio, considerando a inserção do Brasil neste 
contexto de sociedade virtual, em especial os reflexos 
da Lei Geral de Proteção de Dados na efetivação do 
direito ao segredo.

1 O SEGREDO COMO DIREITO DA 
PERSONALIDADE

“Segredo” significa aquilo que ninguém deve 
saber ou não pode ser divulgado; é sinônimo de sigilo. 
(SEGREDO). O segredo, portanto, está relacionado 
com o desejo de uma determinada pessoa, seja física 
ou jurídica, não expor a conhecimento de terceiros 
um fato relacionado com a sua existência.

A doutrina segue a tendência de definir o 
segredo como algo que não se deseja que chegue ao 
conhecimento de terceiros. De acordo com Marcio 
dos Santos (2009, p. 5.535), “O direito ao segredo 
é uma forma de proteção de atos e fatos que se quer 
manter sem o conhecimento de terceiros, e que 
dizem respeito somente a certas pessoas, cabendo 
a estas o direito de revelar ou não”. Guilherme de 
Souza Nucci (2005, p. 610) define segredo como 
sendo “todo assunto ou fato que não deva ser 
divulgado, tornado público ou conhecido de pessoas 
não autorizadas”. Na mesma linha de entendimento, 
Walter Ceneviva (1996, p. 13) conceitua o segredo 
como o “conhecimento cuja divulgação é vedada a 
terceiros, com ou sem interesse direto ou indireto em 
sua revelação ou que dela devam ser excluídos, ainda 
que juridicamente desinteressados”.

O segredo consiste em um direito subjetivo 
que compõe o direito à intimidade. Carlos Alberto 
Bittar (2015, p. 187) defende a correlação entre o 
segredo e a intimidade:

Outro direito de cunho psíquico, 
individualizado ante especificidades próprias, 
é o direito ao segredo (ou sigilo), que abarca a 
proteção a elementos guardados no recôndito 
da consciência, na defesa de interesses 
pessoais, documentais profissionais ou 
comerciais. Deriva da necessidade de respeito a 
componentes confidenciais da personalidade, 
sob os prismas da reserva pessoal negocial, 
tendo adquirido foros de autonomia no 
âmbito do direito, destacado que é do 
complexo jurídico geral da intimidade, frente 
a peculiaridades inerentes.

O segredo, junto dos direitos à privacidade 
e à intimidade, integra os chamados direitos da 
personalidade, que são aqueles inerentes ao próprio 
ser humano e buscam resguardar a dignidade humana. 
Na lição Alessandro Hirata (2017), esses direitos:

Surgem como uma reação à teoria estatal 
sobre o indivíduo e encontram guarida 
em documentos como a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, 
a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, de 1948 (art. 12), a 9ª Conferência 
Internacional Americana de 1948 (art. 5º), 
a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem de 1950 (art. 8º), a Convenção 
Panamericana dos Direitos do Homem de 
1959, a Conferência Nórdica sobre o Direito 
à Intimidade, de 1967, além de outros 
documentos internacionais. Vale ressaltar 
que a matéria é objeto tanto da Constituição 
Federal de 1988 quanto do Código Civil 
brasileiro de 2002 (arts. 11 ao 21), o que 
provocou o seu tratamento mais aprofundado 
e amplo pela doutrina nacional.

Para melhor compreensão da distinção entre 
os termos, necessário recordar inicialmente as 
classificações dos direitos da personalidade. Dentre 
as inúmeras classificações extraídas da doutrina, 
traz-se à lume aquela defendida por Carlos Alberto 
Bittar (2015), de acordo com a qual os direitos da 
personalidade podem ser classificados em direitos 
físicos, psíquicos e morais.

Assim, Direitos Físicos são aqueles 
componentes materiais da estrutura humana, 
de sua integridade física, que compreendem o 
corpo como um todo, seus órgãos, os membros, a 
imagem, ou efígie. Já os Direitos Psíquicos são os 
elementos intrínsecos à personalidade, integridade 
psíquica, como a liberdade, a intimidade e o sigilo. 
Por fim, os Direitos Morais tratam dos atributos 
valorativos da pessoa na sociedade, constituindo seu 
patrimônio moral. Abrange a identidade, a honra, as 
manifestações do intelecto.

Com base nessa divisão, observa-se que tanto 
a privacidade quanto a intimidade e o segredo estão 
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insertos nos chamados elementos psíquicos dos 
direitos da personalidade.

De acordo com Aline França Campos (2009, 
p. 81-2):

O direito à vida privada consiste no direito 
de viver a sua vida em isolamento, obstando 
o conhecimento de terceiros no aspecto 
amoroso, familiar, religioso, sentimental, 
além das intervenções do Estado. Ou seja, a 
proteção da vida privada visa a salvaguardar da 
curiosidade indevida de terceiros tudo o que 
se refere à esfera íntima da pessoa, mantendo-
se, assim, um resguardo das questões pessoais.

Ainda segundo a autora, dentro do âmbito 
mais específico do direito à vida privada, decorre o 
direito a intimidade e o direito ao segredo, de modo 
que esses seriam espécies do gênero vida privada.

Privacidade, do direito americano right to 
privacy, é aquele “direito de ser deixado só”, que 
remete à não interferência pelo Estado na vida 
do indivíduo, bem como remete ao poder de se 
reivindicar ao Estado a tutela dessa privacidade, 
protegendo o indivíduo de terceiros.

O direito ao privacy é um conceito aberto e 
generalizante, pois abarca todos os aspectos 
da privacidade da pessoa, não havendo 
subdivisões ou diferenciações terminológicas 
como ocorre, por exemplo, na teoria das 
esferas. Trata-se, portanto, de um direito típico 
dos países da Common Law, cujo contorno 
deve ser delimitado diante do caso concreto. 
(WINIKWS, CAMARGO, 2012, p. 08).

A privacidade encontra previsão no artigo 
5º, inciso X, da Constituição Federal, segundo o 
qual “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação”. Ainda, é prevista no artigo 21 do 
Código Civil, que dispõe que “A vida privada da 
pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento 
do interessado, adotará as providências necessárias 
para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta 
norma”.

Já no que respeita à intimidade, trata-se da

[...] informação daqueles dados que a pessoa 
guarda para si e que dão consistência à sua 
pessoalidade dados de foro íntimo, expressões 
de auto-estima, avaliações personalíssimas 
com respeito a outros, pudores, enfim 
dados que, quando constantes de processos 
comunicativos, exigem do receptor extrema 
lealdade e alta confiança, e que, se devassados, 
desnudariam a personalidade, quebrariam a 
consistência psíquica, destruindo a integridade 
moral do sujeito. (FERRAZ JÚNIOR, 1993, 
p. 448-9).

Para Tércio Sampaio Ferraz Júnior, a 
intimidade é considerada no âmbito do exclusivo, 
referente àquilo que alguém reserva para si, sem 
qualquer repercussão social, nem sequer ao alcance 
de sua vida privada. Já a privacidade, por mais isolada 
que seja, sempre se caracteriza pelo viver entre outros, 
como em família e no trabalho. Eis suas palavras:

No recôndito da privacidade se esconde, 
pois, em primeiro lugar, a intimidade. A 
intimidade não exige publicidade, porque 
não envolve direitos de terceiros. No âmbito 
da privacidade, a intimidade é o mais 
exclusivo dos seus direitos. Há, porém, uma 
certa gradação nos direitos da privacidade. 
Também o direito ao nome, à imagem, à 
reputação compõem o campo da privacidade. 
A imagem, a reputação, o nome, à diferença 
da intimidade, são exclusivos (próprios), mas 
perante os outros. Como direito à privacidade, 
demarcam a individualidade em face dos 
outros. Ninguém tem um nome, uma imagem, 
uma reputação só para si mesmo, mas como 
condição de comunicação. Contudo, embora 
sejam de conhecimento dos outros, que deles 
estão informados, não podem transformar-
se em objeto de troca do mercado, salvo se 
houver consentimento. Segue-se daí que o 
princípio da exclusividade, que rege o direito 
à privacidade, aplica-se diferentemente aos 
seus objetos específicos. Assim, o inciso X do 
art. 5º da Constituição, ao tornar invioláveis 
a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegura-lhes o domínio 
exclusivo em vários sentidos. Embora os 
comentadores não vejam diferença entre vida 
privada e intimidade (cf. Ferreira Filho, p. 35, 
Cretella Júnior, p. 257), pode-se vislumbrar 
um diferente grau de exclusividade entre 
ambas. A intimidade é o âmbito do exclusivo 
que alguém reserva para si, sem nenhuma 
repercussão social, nem mesmo ao  alcance 
de sua vida privada que, por mais isolada que 
seja, é sempre um viver entre os outros (na 
família, no trabalho, no lazer em comum). 
Não há um conceito absoluto de intimidade, 
embora se possa dizer que o seu atributo 
básico é o estar-só, não exclui o segredo 
e a autonomia. Nestes termos, é possível 
exemplificá-la: o diário íntimo, o segredo sob 
juramento, as próprias convicções, as situações 
indevassáveis de pudor pessoal, o segredo 
íntimo cuja mínima publicidade constrange. 
Já a vida privada envolve a proteção de formas 
exclusivas de convivência. Trata-se de situações 
em que a comunicação é inevitável (em 
termos de relação de alguém com alguém que, 
entre si, trocam mensagens), das quais, em 
princípio, são excluídos terceiros. Seu atributo 
máximo é o segredo, embora inclua também a 
autonomia e, eventualmente, o estar-só com 
os seus”. (FERRAZ  JÚNIOR, 1993, p. 442).

O direto à intimidade, por sua vez, denota 
amplitude que comporta diferentes aspectos. Dentre 
as mais notórias nuances da intimidade destaca-se 
o direito ao segredo, que se conecta àqueles fatos 
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específicos que não convêm ser divulgados, seja por 
razões pessoais, profissionais ou comerciais.

Além dos conceitos acima descritos, observa-
se a existência de algumas teorias que dividem 
conceitualmente esses direitos. A principal delas é a 
chamada Teoria das Esferas, sustentada pelos tribunais 
alemães e defendida, dentre outros doutrinadores, 
por Antônio Scarance Fernandes (2002). De acordo 
com essa teoria, a noção de privacidade é dividida em 
três esferas concêntricas chamadas de Privatsphäre, 
Intimsphäre e Geheimsphäre (esfera privada, íntima 
e secreta).

Na primeira, a esfera privada, estão contidas as 
outras duas esferas. Nela se encontram aspectos 
da vida da pessoa excluídos do conhecimento 
de terceiros. Aproxima-se, de certa forma, 
da noção de privacidade ou privacy. A esfera 
íntima é a segunda, intermediária às outras 
duas, contendo os valores do âmbito da 
intimidade, com acesso restrito a determinados 
indivíduos com os quais a pessoa se relaciona 
de forma mais intensa. Por fim, a menor e 
mais interna esfera, a do segredo, referindo-se 
ao sigilo. Desse modo, quanto mais interna 
for a esfera, mais intensiva deve ser a proteção 
jurídica da mesma. (HIRATA, 2017).

Ao tratar sobre o assunto, Antônio Scarance 
Fernandes (2002, p. 106), seguidor da teoria das 
esferas, sintetiza a diferenciação, trazendo que a vida 
privada é mais abrangente dos relacionamentos da 
pessoa com seus familiares e seus amigos, enquanto a 
intimidade é o espaço mais reservado do indivíduo, e 
neste ele guarda os seus segredos, esperando que não 
sejam descobertos.

Há quem defenda, ainda, a autonomia do 
direito à intimidade e do direito ao segredo em 
relação à privacidade, sob o argumento de que seria 
possível, na prática, observar a violação a apenas um 
desses direitos.

Por fim, parte da doutrina brasileira não se 
mostra contrária à tendência de unificação conceitual 
dos termos em torno do contexto geral trazido pela 
privacidade.

Apesar dessas diferenciações, o direito ao 
segredo, seja decorrente do direito à vida privada, 
ou espécie do direito da intimidade, insere-se como 
um direito da personalidade, correspondente ao seu 
aspecto psíquico.

Ainda, comumente se confunde as expressões 
segredo e sigilo, que, muito embora sejam 
frequentemente usadas como sinônimos, possuem 
significados diversos.

Ambos traduzem aquilo que não pode ser 
exposto publicamente, aquilo que não pode ser 

comunicado. Mas, segundo Rizzatto Nunes (2017), 
o sigilo indica um dever legal, uma determinação para 
que o segredo seja mantido. O segredo é reconhecido 
como regra (portanto, sigilo), por exemplo, em várias 
profissões como na advocacia, na psiquiatria e na 
psicanálise, na medicina e até na confissão que é feita 
aos padres e bispos. De igual modo, o jornalista deve 
resguardar o sigilo de fonte quando as circunstâncias 
o exigirem.

Em linhas conclusivas, o direito ao segredo, 
como espécie dos direitos da personalidade, refere-
se aqueles fatos ou situações específicas que não se 
pretende propagar o conhecimento e notoriedade, 
seja por razões pessoais, profissionais ou comerciais, 
como no caso do segredo empresarial. Já o sigilo 
relaciona-se ao dever legal de manter o segredo 
sob pena de sofrer sanção civil, administrativa e/
ou penal, a exemplo do empregado que, ao revelar 
o segredo ou fórmula secreta da empresa em que 
trabalha, pode ser demitido por justa causa e sofrer 
processo de indenização.

2 A EXTENSÃO DO DIREITO AO SEGREDO E SUA 
PREVISÃO NORMATIVA

No âmbito internacional, um dos documentos 
mais importantes que protege os direitos ora tratados, 
em especial o segredo, é a Declaração Universal 
dos Direitos do Humanos, que, em seu artigo 12 
prevê que “ninguém será sujeito a interferências em 
sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em 
sua correspondência, nem a ataques à sua honra e 
reputação. Todo ser humano tem direito à proteção 
da lei contra tais interferências ou ataques”.

Além dele, o Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos, incorporado no ordenamento pátrio 
por meio do Decreto 592, de 06 de julho de 1992, 
dispõe em seu artigo 17 que “1. Ninguém poderá ser 
objetivo de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua 
vida privada, em sua família, em seu domicílio ou 
em sua correspondência, nem de ofensas ilegais às 
suas honra e reputação. 2. Toda pessoa terá direito à 
proteção da lei contra essas ingerências ou ofensas”.

No Brasil, o legislador constitucional buscou 
dar especial proteção à vida privada e a intimidade 
constando essas garantias principalmente em alguns 
incisos do artigo quinto, como no inciso X, que 
dispõe “são invioláveis a intimidade, a vida privada, 
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação”; inciso XII, segundo 
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o qual “é inviolável o sigilo da correspondência 
e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, 
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que 
a lei estabelecer para fins de investigação criminal 
ou instrução processual penal” e inciso XIV, em 
que “é assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional”.

Ainda, não apenas no texto da Constituição, 
mas diversos diplomas infraconstitucionais 
igualmente trouxeram garantias ao direito ao segredo 
e previsão a respeito do sigilo. O Código Civil, por 
exemplo, protege os direitos da personalidade, entre 
as quais se incluem o direito ao segredo no Capítulo 
V, que trata dos crimes contra a honra, e nas Seções 
II, III e IV do Capítulo VI, que tipifica algumas 
condutas como crimes contra a inviolabilidade de 
domicílio, de correspondência e contra o segredo. 
Traz, no artigo 21, que  “a vida privada da pessoa 
natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do 
interessado, adotará as providências necessárias para 
impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”.

A mesma sistemática pode ser observada em 
inúmeras outras leis esparsas com esse fito exclusivo 
de resguardar ao segredo, como no caso da Lei nº 
6.538, de 22 de junho de 1978, que dispõe sobre 
os Serviços Postais, e prevê em seu artigo 6º que 
“as pessoas encarregadas do serviço postal ou do 
serviço de telegrama são obrigadas a manter segredo 
profissional sobre a existência de correspondência 
e do conteúdo de mensagem de que tenham 
conhecimento em razão de suas funções” e o no seu 
artigo 41 as penas para  o descumprimento do dever 
de sigilo.

Conforme ensinamentos de Carlos Alberto 
Bittar (2015), o direito ao segredo compreende o 
sigilo pessoal, sigilo documental, sigilo profissional 
e sigilo comercial. O sigilo pessoal trata-se do direito 
ao segredo em sua essência, referente à fatos pessoais, 
ligados à intimidade do ser humano e desvinculados 
de valor patrimonial. Desse modo, o direito pessoal 
está relacionado aos fatos íntimos do indivíduo que 
não quer divulgá-los. Por isso, o ordenamento deve 
proteger a não violação desse direito.

Já o sigilo documental “se relaciona a teor 
de documento confidencial (de circulação restrita, 
como sobre parentesco; sobre situação de saúde; 
sobre questão estratégica etc.)”. (BITTAR, 2015, 
p. 189). A correspondência epistolar é o principal 
exemplo de sigilo documental. Ainda, pode-se citar 

o laudo de exame de DNA nos processos de família 
e sucessões, bem como o resultado de exame para 
constatação de doenças graves (Aids).

O sigilo de correspondência e das 
telecomunicações é direito fundamental com 
previsão constitucional no inciso XII do art. 5º, 
que prevê: “É inviolável o sigilo da correspondência 
e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, 
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a 
lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal”.

Por sua vez, o Código Penal, sobre o 
sigilo de correspondência estipula que “Devassar 
indevidamente o conteúdo de correspondência 
fechada, dirigida a outrem: Pena - detenção, de um a 
seis meses, ou multa” (art. 151, CP).

Em relação ao sigilo profissional, este refere-se 
a toda informação ou dados que determinado sujeito 
toma conhecimento em razão do exercício de sua 
profissão. Conecta-se às noções de ética e disciplina, 
visto que é extraído de uma relação de confiança 
entre o cliente e o profissional.

Curioso notar que o dever de guarda do 
segredo em razão do exercício de função, ministério, 
ofício, ou profissão, não restringe apenas a pessoa 
que tomou conhecimento direto desse segredo, mas 
se alarga e envolve, nas mesmas condições, as pessoas 
que tenham ligação direta com o profissional, a 
exemplo dos auxiliares, funcionários, familiares, e 
dependentes, que tomem conhecimento ou tenham 
acesso aos segredos confiados por necessidade. 
(SZANIAWSKI, 1993, p. 317).

A garantia do sigilo profissional nasce no 
inciso XIV do art. 5º da Constituição Federal, de 
acordo com o qual “É assegurado a todos o acesso à 
informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional”.

Além da previsão constitucional, o sigilo 
profissional é garantido em inúmeras normas 
relacionadas às profissões específicas, a exemplo 
do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e o Código de Ética 
Médica.

Ainda, de maneira mais ampla o Código Civil 
também regula o sigilo no inciso I do artigo 229, 
dispondo que “Ninguém pode ser obrigado a depor 
sobre fato: I - a cujo respeito, por estado ou profissão, 
deva guardar segredo”. E, na mesma linha, o Código 
Penal no seu artigo 154 dispõe: “Revelar alguém, sem 
justa causa, segredo, de que tem ciência em razão  de 
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função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação 
possa produzir dano a outrem: Pena - detenção, de três 
meses a um ano, ou multa”.

Na mesma toada, o sigilo fiscal diz respeito 
às informações fiscais prestadas pelos contribuintes 
à Fazenda Pública, e pode ser enquadrado como 
tipo de sigilo profissional. É sigilo que se impõe não 
apenas pela garantia de vida privada e intimidade das 
pessoas físicas  e jurídicas (inciso X do art. 5º da CF), 
como também possui previsão no Código Tributário 
Nacional no artigo 198, segundo o qual “é vedada a 
divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus 
servidores, de informação obtida em razão do ofício 
sobre a situação econômica ou financeira do sujeito 
passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado 
de seus negócios ou atividades” e no artigo 325 do 
Código Penal.

Por fim, o sigilo comercial ou empresarial 
é aquele que abrange as informações contidas 
nos livros mercantis e limita o acesso às listas de 
clientes, técnicas novas, fórmulas secretas, etc. 
Com fins notadamente na manutenção do interesse 
econômico, o sigilo empresarial abarca também a 
proteção das informações empresariais guardadas em 
estabelecimentos bancários.

Pelo exposto, as extensões do direito ao segredo 
dão à exata compreensão onde estão presentes o 
dever do sigilo, e a quem é imposto, motivo pelo 
qual a violação implica nas medidas judiciais no 
âmbito administrativo, civil e penal. (SANTOS, 
2009, p. p. 5.553). Vale ressaltar que há uma 
série de outras situações protegidas pela legislação 
constitucional e infraconstitucional, que envolve 
desde a inviolabilidade do domicílio e os segredos 
industriais até o sigilo sobre marcas e projetos.

A partir disso, pode-se concluir que 
não é tudo que pode ser dado conhecimento, 
independentemente do fato ou do dado pertencer 
ao campo do público ou do privado. Seja na esfera 
constitucional, civil, penal ou administrativa, 
incontroverso que existe atualmente um amplo e 
consolidado conjunto de regras destinadas a proteger 
um importante direito da personalidade, o segredo.

3 A CONDIÇÃO DO SEGREDO NO MUNDO 
VIRTUAL E A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS

Vê-se que tanto a privacidade quanto a 
inviolabilidade de sigilo de informações, inseridas 
no rol de garantias fundamentais do artigo 5º da 

Constituição Federal, são importantes meios de 
proteção da dignidade humana e efetivam diversos 
outros direitos da personalidade, como o nome, a 
imagem e a honra.

Para Ferraz Júnior (1993, p. 457) “O sigilo, 
nesse sentido, tem a ver com a segurança do cidadão, 
princípio cujo conteúdo valorativo diz respeito à 
exclusão do arbítrio, não só de parte da sociedade 
como sobretudo do Estado que só pode agir submisso 
à ordem normativa que o constitui”.

Ocorre que no mundo contemporâneo 
a tecnologia é um fator que tem sido usado 
frequentemente como forma de violação do direito 
ao segredo. Equipamentos de alta precisão são 
comumente utilizados por indivíduos, armados de 
interesses particulares ou econômicos, para desvendar 
situações e fatos que deveriam permanecer na esfera 
íntima do ser.

Seguindo essa lógica, Hirata (2017) entende 
que com o progresso científico e o avanço tecnológico, 
as intromissões na intimidade e na vida privada das 
pessoas agravaram- se. A tecnologia tem provocado 
um aumento desenfreado nas possibilidades e na 
velocidade do acesso à informação, o que conduz, 
via de consequência, a maior fragilidade da esfera 
privada, da intimidade das pessoas.

Corrobora com essa preocupação Carlos 
Alberto Bittar (2015, p. 178), para quem:

De outra parte, vem a tecnologia, com 
a inserção de mecanismos cada vez mais 
sofisticados de fixação e de difusão de sons, 
escritos e imagens – inclusive via satélite – 
contribuindo para um estreitamento crescente 
do circuito privado, na medida em que 
possibilita, até a longa distância, a penetração 
na intimidade da pessoa e do lar (teleobjetivas; 
gravações magnetofônicas; computadores; 
aparatos a laser; dispositivos miniaturizados 
de fotografia e de gravação, entre outros).

Fato é que, nos últimos anos, um dos direitos 
mais violados no ambiente virtual relaciona-se 
justamente à privacidade (latu sensu) do homem. 
Principalmente com o advento  e a intensificação do 
uso das redes sociais e dos sites de compartilhamento 
de arquivos virtuais (em nuvem), aumentou-se o 
risco de um indivíduo ter os limites de sua esfera 
íntima ultrapassados, o que pode ocorrer em razão 
da divulgação direta e indireta de dados pessoais, 
informações sigilosas e demais interferências 
arbitrárias de pessoas na vida privada de outras.

Em resposta às constantes violações a esses 
direitos, os Estados vêm fortalecendo sua proteção 
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às informações virtuais, a exemplo da aprovação, 
em novembro de 2013, do projeto de resolução 
“O direito à privacidade na era digital” pela 68ª 
Assembleia Geral das Nações Unidas, apresentado 
pelo Brasil e pela Alemanha, que possui as seguintes 
diretrizes:

1- Reafirma os direitos previstos no Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 
em particular o direito à privacidade e a não 
ser submetido a ingerências arbitrárias ou 
ilegais em sua vida privada, em sua família, 
em seu domicílio ou em sua correspondência, 
bem como o direito à proteção da lei contra 
essas ingerências ou ofensas, de acordo com o 
artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e artigo 17 do Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos;
2- Reconhece que o rápido avanço das 
tecnologias da informação e da comunicação, 
inclusive a natureza global e aberta da 
Internet, constitui força motriz da aceleração 
do progresso para o desenvolvimento em suas 
várias formas;
3- Afirma que os mesmos direitos que as 
pessoas possuem fora da rede (“offline”) 
devem ser protegidos em rede (“online”), em 
particular o direito à privacidade;
4- Conclama os Estados a:
 [...]
(c) revisarem seus procedimentos, práticas 
e legislação no que tange à vigilância das 
comunicações, sua interceptação e coleta 
de dados pessoais, inclusive a vigilância, 
interceptação e coleta em massa, com vistas 
a assegurar o direito à privacidade e garantir 
a plena e eficaz implementação de todas suas 
obrigações no âmbito do direito internacional 
dos direitos humanos. (BRASIL, 2013).

Trata-se de um marco importante da 
governança da internet e para a proteção de dados. 
O projeto supra, convertido em resolução, consolida 
o entendimento de que se deve promover a liberdade 
na internet e, concomitantemente, respeitar os 
direitos humanos nas comunicações eletrônicas, 
especialmente o direito à privacidade, intimidade e 
o segredo.

A aprovação do documento por consenso 
na ONU marca o reconhecimento desse 
princípio por todos os governos. A resolução 
conclama os estados a revisarem suas práticas 
e legislações de vigilância e interceptação de 
dados pessoais, de modo a respeitar o direito 
à privacidade. O êxito da iniciativa do Brasil 
e da Alemanha na ONU demonstra que a 
comunidade internacional quer assegurar 
tratamento multilateral a tema de interesse de 
todos.
Essa resolução é apenas um primeiro passo. 
A proteção da privacidade no mundo digital 
irá se fortalecer com regras mais claras e 
universalmente aceitas de governança da 
internet. Ao construirmos uma governança 
mais inclusiva, transparente e democrática, 

melhores condições teremos de assegurar 
os direitos de seus usuários. (MACHADO, 
2013).

Vê-se, assim, que as noções que permeiam 
os conceitos de privacidade, de vida íntima e de 
sigilo têm se tornado tema cada vez mais central nos 
últimos anos, cujos traços definidores se flexibilizam 
dia a dia em razão dos avanços tecnológicos, da 
internet e dos meios de comunicação.

Nesse sentido, a ONU, em artigo divulgado 
no seu endereço eletrônico brasileiro, sobre o direito 
à privacidade, destacou que:

Às vezes, escolhemos abrir mão de alguns 
aspectos de nossa privacidade. Sempre que 
compramos algo online ou usamos um serviço 
grátis de WiFi abandonamos certa privacidade 
em troca de algo de valor.
No entanto, os indivíduos não estão sempre 
cientes do que estão abandonando, ou para 
quem. Podem não saber que, quando você 
ganha algo de graça no mundo digital, você 
não é o cliente, mas o produto. Em 2018, 
cerca de 87 milhões de usuários do Facebook 
descobriram ter sido transformados em 
commodities – sem seu conhecimento ou 
permissão – quando seus hábitos de busca, 
compras, opiniões políticas e redes de amigos 
foram analisados e vendidos para obtenção de 
lucro. (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2018).

No mundo todo, presencia-se a luta pela 
preservação desses direitos da personalidade, 
notadamente após o vazamento de informações da 
Agência de Segurança Nacional dos EUA por Edward 
Snowden em 2013 e do escândalo envolvendo a 
comercialização de dados pessoais dos usuários do 
Facebook pelo CEO Mark Zuckerberg às gigantes 
Yahoo, Microsoft, Amazon, Netflix e Spotify.

Narra Hirata (2017) que a “pressão pública fez 
com que muitas empresas aumentassem a segurança 
digital e oferecessem serviços de comunicação 
completamente criptografados para seus clientes”. 
Foi o que ocorreu recentemente com a inserção da 
criptografia das mensagens de texto do aplicativo 
Whatsapp.

Assim, a União Europeia tratou de 
regulamentar a disseminação de dados pessoais, 
inclusive nos novos meios tecnológicos, por meio do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR, 
na sigla em inglês), aprovada em 2016 e reformada 
no final de 2018.

Ainda, o Parlamento Europeu, visando 
garantir maior proteção ao dados pessoais divulgados 
no mundo virtual e, assim, a privacidade, editou a 
Diretiva 95/46/CE, relativa à “proteção das pessoas 
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singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados”, bem como 
a Diretiva 2002/58/CE, referente “ao tratamento 
de dados pessoais e à proteção da privacidade no 
sector das comunicações eletrônicas”. Em síntese, 
esses regramentos buscam estabelecer um equilíbrio 
entre a proteção da vida privada e a livre circulação 
de dados pessoais na União Europeia.

De igual modo, os Estados Unidos também 
se destacam pela legislação sobre o tema, ainda que 
fragmentada. A Lei de Privacidade de Comunicação 
Eletrônica (ECPA, na sigla em inglês), de 1986, 
proíbe a interceptação de mensagens telefônicas ou 
eletrônicas e protege a segurança de informações 
durante a transmissão e no armazenamento, inclusive 
em computadores. Ao longo dos anos, esta lei foi 
sendo atualizada para abranger as comunicações 
digitais. Na América Latina, alguns países também 
possuem legislações de proteção de dados, como 
Colômbia, Chile, Uruguai e Argentina.

Atento a essa onda global que atinge diversos 
países, o Brasil também demonstra preocupação 
com o tema. Em 14 de agosto de 2018 foi aprovada 
pelo Congresso Nacional a Lei nº 13.709/2018, que 
dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Sobredita 
legislação, que entrará em vigor apenas em agosto 
de 2020, regulamenta o modo como as empresas e 
os órgãos públicos deverão operar qualquer tipo de 
tratamento de dados pessoais.

Entenda-se por tratamento toda operação 
realizada com dados pessoais, como a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, 
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 
processamento, arquivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação ou controle da informação, 
modificação, comunicação, transferência, difusão ou 
extração (art. 5º, X).

Ainda, os dados, nos termos do artigo 5º, 
I, II e III da sobredita Lei, podem ser classificados 
em dados pessoais, que são aquelas informações 
relacionadas à pessoa natural identificada ou 
identificável; dados pessoais sensíveis, sobre origem 
racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, 
filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político, dado referente à 
saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, 
quando vinculado a uma pessoa natural; e dados 
anonimizados, relativos a titular que não possa ser 
identificado, considerando a utilização de meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu 
tratamento.

Em seu artigo 2º, prevê os fundamentos 
da LGPD, como o respeito à privacidade, a 
autodeterminação informativa, a liberdade de 
expressão, de informação, de comunicação e de 
opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra 
e da imagem, o desenvolvimento econômico e 
tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre 
concorrência e a defesa do consumidor, e os direitos 
humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, 
a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas 
naturais.

Os principais objetivos e princípios da norma 
são assegurar o direito à privacidade e à proteção de 
dados pessoais dos cidadãos, por meio de práticas 
transparentes e seguras, garantindo direitos e 
liberdades fundamentais, bem como estabelecer 
regras claras sobre tratamento de dados pessoais 
por empresas, e padronizá-las, além de fortalecer 
a segurança das relações jurídicas e a confiança do 
titular no tratamento de dados pessoais, garantindo 
a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa das 
relações comerciais e de consumo.

A nova legislação confere, por exemplo, ao 
titular dos dados o direito de confirmar a existência de 
tratamento de seus dados pessoais, acessar seus dados 
pessoais e corrigi-los, quando incompletos, inexatos 
ou desatualizados, permite a anonimização, bloqueio 
ou eliminação de dados pessoais desnecessários, 
excessivos ou tratados em desconformidade com a lei, 
a portabilidade de dados pessoais a outro fornecedor 
de produto ou serviço, a obtenção de informações 
sobre as entidades públicas e privadas com as quais 
o controlador realizou o compartilhamento de dados 
pessoais e a revogação do consentimento dado para o 
tratamento de dados pessoais (art. 18).

Ainda, prevê a responsabilização dos 
controladores (aquele a quem compete as decisões 
sobre o tratamento de dados) e operadores (aquele 
que realiza o tratamento de dados em nome do 
responsável) que, no exercício das atividades, 
causarem dados a terceiros (art. 42).

Por fim, a nova lei estabeleceu a criação da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), 
a quem caberá a fiscalização das empresas quanto ao 
cumprimento da LGPD.

Quanto à figura jurídica em questão, o 
plenário da Câmara aprovou no dia 28 de maio de 
2019, por votação simbólica, a Medida Provisória 
869/18, instituindo a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD). A matéria seguirá para 
análise e aprovação no Senado.
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Com base no texto, dentre as atribuições 
do órgão, está a elaboração de diretrizes para uma 
Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e 
Privacidade; a fiscalização e aplicação de sanções; 
a promoção do conhecimento das normas e das 
políticas públicas sobre proteção de dados pessoais 
no seio social; e a promoção de ações de cooperação 
com autoridades de proteção de dados pessoais de 
outros países.

Vê-se que o presente debate, que borbulha 
no Poder Legislativo brasileiro, está em sintonia 
com a onda de mudanças que é observada no 
mundo inteiro. Cento e vinte países, hoje, possuem 
marco regulatório sobre esse tema, a partir de 2020 
serão 134 países, e, desses, 80% possuem órgãos 
supervisores ou reguladores com autonomia, o que 
auxilia no controle realizado não apenas em âmbito 
federal, mas sobretudo os governos municipais e 
estaduais. (CRISTALDO, 2019).

De igual modo, o Poder Judiciário, 
fundamentando-se na única legislação existente 
sobre o tema (até então), qual seja, o Marco Civil 
da Internet, tem buscado subsídios para garantir de 
maneira eficaz o direito ao segredo.

Exemplificativamente cita-se o caso do Agravo 
de Instrumento nº 2008325- 66.2019.8.26.0000, 
julgado recentemente em 14 de março de 2019 
pela 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, sob a relatoria do 
Desembargador Dr. Vito Guglielmi1.

Em síntese, tratou-se de ação de obrigação de 
fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com 
indenizatória movida por Guilherme Carmignoli de 
Andrade (autor) em face de Henrique Lima e do 
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., em que 
alega ter tomado conhecimento da existência de um 
perfil intitulado “Henrique Lima” na referida rede 
social, que estaria utilizando sua imagem de forma 
indevida.

Na inicial, o autor aduz que tentou pedir a 
remoção do perfil de forma administrativa, mas sem 
êxito. Alega que o Facebook, após a denúncia do 

1. EMENTA: “OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS 
TELEMÁTICOS REFERENTES A PERFIL DE USUÁRIO QUE CRIOU CONTA EM 
REDE SOCIAL (“FACEBOOK”) E INDEVIDAMENTE UTILIZOU IMAGENS DO 
AUTOR. APURAÇÃO DE EVENTUAL PRÁTICA DE ILÍCITO  VIA INTERNET. 
CABIMENTO DA MEDIDA. UTILIZAÇÃO DO IP PELO PRÓPRIO USUÁRIO 
REGISTRADO OU, AO REVÉS, POR TERCEIROS DE MÁFÉ (‘HACKERS’) QUE 
SÓ SE PODE AQUILATAR UMA VEZ FORNECIDAS AS INFORMAÇÕES 
RECLAMADAS. PREVISÃO LEGAL DE FORNECIMENTO DOS DADOS 
PESSOAIS DO USUÁRIO, SEM SUA COMUNICAÇÃO. ARTS. 7º, VII, 10º, 
‘CAPUT’, § 1º, 20, ‘CAPUT’, 22, ‘CAPUT’ E 23, TODOS DO MARCO CIVIL 
DA INTERNET. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, CF. 
PROIBIÇÃO DO ANONIMATO. ART. 5º, IV, CF. DEVER DE MANUTENÇÃO 
DE REGISTRO DE ACESSO (ARTIGOS 13 E 15, DA LEI Nº 12.965/2014). 

autor, excluiu o seu perfil, mantendo ativo o perfil 
do falsário, situação esta que deu ensejo a demanda. 
Assim, pleiteou a exclusão do perfil em sede de 
tutela antecipada e, no mérito, a determinação para 
que o Facebook fornecesse os dados relacionados ao 
sobredito perfil e a condenação solidária dos réus 
ao pagamento de indenização por danos morais no 
valor de R$ 60.000,00.

O juízo da 14ª Vara Cível de São Paulo, em 
decisão liminar, determinou a expedição de ofício ao 
Facebook para que este fornecesse todos os dados do 
perfil falso criado por Henrique Lima, bem como a 
exclusão do citado perfil em 48 horas, sob pena de 
multa diária de R$1.000,00 (um mil reais).

O Facebook embargou de declaração, rejeitados 
os Embargos, interpôs Agravo de Instrumento, 
alegando que, quando do recebimento da ordem, o 
perfil falso já constava como indisponível, de forma 
que o cumprimento da ordem restou prejudicado. 
Além disso, sustentou  a  inviabilidade  da  incidência  
de  astreintes  em  razão  de  se  tratar  de obrigação 
inexequível, posto que, em vista da exclusão do 
perfil, não havia possibilidade de fornecimento de 
dados, que, aliás, estavam resguardados pelo sigilo.

A 6ª Câmara de Direito Privado do E. 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no 
acórdão, entendeu que a decisão agravada não violou 
o sigilo dos dados e inviolabilidade da vida privada 
do usuário, pois o próprio Marco Civil da Internet 
(Lei nº 12.965/2014) prevê, primeiramente, como 
direito do usuário da internet o não fornecimento 
a terceiros de seus dados pessoais, “salvo mediante 
consentimento livre, expresso e informado ou nas 
hipóteses previstas em lei” (art. 7º, VII).

Nesse sentido, destacou a previsão do artigo 
10 da sobredita lei, que determina que “a guarda 
e a disponibilização dos registros de conexão (...), 
bem como de dados pessoais e  do conteúdo de 
comunicações privadas, devem atender à preservação 
da intimação, da vida privada” e também “da honra 
e da imagem das partes direta ou indiretamente 
envolvidas”. Já em seu § 1º, referido dispositivo 
determina que “O provedor responsável pela guarda 
somente será obrigado a disponibilizar os registros 
mencionados no caput, de forma autônoma ou 
associados a dados pessoais ou a outras formas que 
possam contribuir para a identificação do usuário ou 
do terminal, mediante ordem judicial, na forma do 

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO 
RESTOU COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” 
(Agravo de Instrumento nº 2008325-66.2019.8.26.0000 - São Paulo, 6ª 
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vito Guglielmi, julgado em 14/03/2019).
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disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o 
disposto no art. 7º”.

Assim, entendeu o Tribunal ser perfeitamente 
cabível ao Poder Judiciário determinar, ao provedor 
e plataforma de internet, o fornecimento de dados 
de seus usuários, quando presentes as situações legais 
permissivas, mais especificamente, em se tratando 
de veiculação de conteúdo que afronte a honra e 
imagem de terceiros, mediante ordem judicial. 
Nessa circunstância, cabe ao órgão jurisdicional 
adotar as medidas necessárias à garantia do sigilo 
das informações recebidas e à preservação da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem 
do usuário, podendo inclusive determinar segredo 
de justiça.

Pelo acórdão, há o expresso entendimento de 
que a decisão do juízo de piso que ordenou que o 
Facebook fornecesse os dados de identificação do 
usuário mencionado na petição inicial, se tratou 
da única forma possível de se permitir ao autor 
promover, futuramente, as medidas judiciais que 
entenda cabíveis para buscar a responsabilização da 
pessoa que reputa como envolvida nos atos contra 
si perpetrados via internet. E, como visto, está 
assegurado pelo ordenamento jurídico o sigilo e a 
privacidade de referido usuário.

Fato é que se está diante de um nítido 
conflito entre princípios constitucionais, de um 
lado o princípio da privacidade dos dados pessoais 
do usuário, e, de outro lado, o princípio da proteção 
aos direitos da personalidade da vítima, que devem 
passar por uma análise sopesada, garantindo-se a 
proporcionalidade da decisão, em conformidade 
com a teoria alemã de Robert Alexy.

Em linhas conclusivas, não se pode negar que 
as mídias digitais e o alto grau de conectividade, 
atualmente, impactam a vida em sociedade. Profundas 
transformações sociais podem ser percebidas com o 
progresso da internet, da nanotecnologia e das formas 
de comunicação sem fios. Os comportamentos 
humanos são realizados em um cenário virtual, 
contrapondo-se com a realidade existencial.

Diante dessas possibilidades, Castells (2003) 
não hesita em qualificar esse novo estado social como 
“sociedade de rede”. A organização por meio de redes 
é uma prática humana antiga. Porém, “a introdução 
da informação e das tecnologias de comunicação 
baseadas no computador, e particularmente a 
Internet, permite às redes exercer sua flexibilidade 
e adaptabilidade, e afirmar assim sua natureza 
revolucionária”. (CASTELLS, 2003, p. 07-8).

O ciberespaço é o habitat desse ambiente 
criado principalmente pela Internet em que se 
desenvolvem as mais diversas relações sociais. Em 
decorrência dessa revolução tecnológica, a mutação 
jurídica de conceitos e as formas de proteção 
tradicionalmente previstos pelo Direito igualmente 
foram imprescindíveis, a fim de viabilizar a 
manutenção de uma proteção eficiente e eficaz de 
diversos direitos da personalidade, a exemplo do 
direito à intimidade, à privacidade e, em especial, ao 
segredo.

CONCLUSÃO

A internet transformou a sociedade e 
transformou-se no novo ambiente de interações 
sociais. Não só a forma como as pessoas se relacionam, 
mas a forma como as suas relações são reguladas foi 
profundamente alterada neste mundo virtual.

Os avanços tecnológicos fizeram com que a 
vida das pessoas, seus dados, suas informações, ideias 
e a sua própria história, antes privados e destinados 
a um pequeno grupo de pessoas alcançasse projeção 
imediatamente mundial com a inserção de nossas 
vidas no ambiente virtual.

O Direito acompanha essa transformação 
e igualmente propõe novas soluções frente aos 
problemas inéditos que a virtualização da sociedade 
apresenta a resolver.

Neste sentido, acompanhando as mudanças 
observadas ao redor do mundo, como na União 
Europeia e nos Estados Unidos da América, o 
Brasil editou, em complementação ao Marco Civil 
da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, 
que tem, entre outros objetivos, afim de garantir 
a inviolabilidade do direito ao segredo, ampliando 
a autonomia dos usuários quanto aos seus dados, 
maximizando a tutela deste relevante direito da 
personalidade.
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RESUMO

Para Alan Supiot o homem ocidental 
moderno, concebido imago Dei, constitui-se como 
ser jurídico único desde o nascimento até a morte 
e compõe partícula elementar da sociedade. Na 
condição de homo juridicus recebe a proteção dos 
direitos humanos que devem ser garantidos pelo 
Estado. Partindo de tal referencial teórico, a pesquisa 
tem como objetivo analisar o desenvolvimento 
antropológico do ser humano, seus atributos e o 
papel do direito e do Estado na garantia dos direitos 
sociais. Para o desenvolvimento do trabalho, se 
utilizou do método hipotético dedutivo e como 
procedimento, buscará o aprofundamento teórico 
por meio de pesquisa bibliográfica.

PALAVRAS-CHAVE

Imago Dei; Homo juridicus; Personalidade; Direitos sociais.

ABSTRACT

For Alan Supiot the modern western man, 
conceived imago Dei, constitutes himself as a unique 
juridical being from birth to death and composes the 
elementary particle of society. As a homo juridicus receive 
the protection of human rights that must be guaranteed by 
the state. Based on this theoretical framework, the research 
aims to analyze the anthropological development of the 
human being, its attributes and the role of law and the 
state in guaranteeing social rights. For the development of 

the work, it was used the hypothetical deductive method 
and as a procedure, will seek the theoretical deepening 
through bibliographic research.

KEYWORDS

imago Dei; homo juridicus; Personality; Social rights.

INTRODUÇÃO

Para Alain Supiot o homem ocidental 
moderno, concebido imago Dei, constitui-se como 
ser jurídico único desde o nascimento até a morte 
cerebral e compõe parte elementar da sociedade, 
assim, na condição de homo juridicus recebe a 
proteção dos direitos humanos que devem ser 
garantidos pelo Estado.

A personalidade constitui, na perspectiva 
de Alain Supiot, um dos atributos do homem e ao 
lado da individualidade e da subjetividade, marca 
a compreensão do “ser” e fundamenta toda base 
ocidental moderna dos direitos humanos. Em tal 
perspectiva, salienta-se que a marca de tal concepção 
decorre de uma longa transformação histórica de 
construção do império da razão.

Assim, partindo da obra Homo Juridicus: 
ensaio sobre a função antropológica do Direito, 
de Alain Supiot, como referencial teórico, o 
trabalho de pesquisa tem como objetivo analisar o 
desenvolvimento antropológico do ser humano, seus 
atributos e o papel do direito e do Estado na garantia 
dos direitos sociais.
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Para tanto, a pesquisa se estruturará em três 
partes, com vistas a responder a questão central 
acerca de quem é o ser humano detentor dos 
direitos humanos, bem como investigar o papel da 
constituição na previsão dos direitos fundamentais 
no âmbito do Estado, em especial os direitos sociais, 
com vistas à promoção do homem.

Para tanto, na primeira parte, valendo-se 
das lições de Alain Supiot, o trabalho investigará o 
homo juridicus como titular dos direitos humanos 
e a tríade de atributos do homem, quais sejam, 
individualidade, subjetividade e personalidade.

A segunda parte manterá foco na 
personalidade do “ser” para os direitos humanos, 
buscando identificar, com base em Alain Supiot, as 
dificuldades de concepção de universalização de tais 
direitos.

Por fim, na última seção, se buscará investigar 
o papel da constituição, na condição de lei maior 
do estado-nação, sua importância na previsão dos 
direitos fundamentais, em especial, os direitos sociais 
e as dificuldades de interlocução os demais sistemas 
sociais.

Para o desenvolvimento do trabalho, 
se utilizou do método hipotético dedutivo e 
como procedimento, a investigação buscará o 
aprofundamento teórico do estudo, por meio de 
pesquisa bibliográfica.

1 O HOMO JURIDICUS E OS FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS DA PESSOA HUMANA NA 
PERSPECTIVA DE ALAN SUPIOT

O homem ocidental moderno desde o 
nascimento até a morte cerebral encontra-se 
plasmado no contexto normativo, sendo envolvido 
pelo simbolismo da norma acaba por se constituir 
por ela e por meio da linguagem atribui sentido a 
si, aos objetos e compartilha a experiência sensível 
do viver num movimento de busca de racionalidade 
e cientificidade que possa fundamentar esse viver 
(SUPIOT, 2007, p. 4-12).

Ao analisar os fundamentos jurídicos 
da pessoa, Alain Supiot parte da dicotomia de 
concepções aparentemente antagônicas, mas que 
marcam a compreensão de pessoa humana para o 
ocidente, quais sejam, do ponto de vista jurídico, 
o homem é “dotado de razão e titular de direitos 
inalienáveis e sagrados”, em análise científica é 
considerado “um objeto de conhecimento, cujas 
leis de comportamento a biologia, a economia, as 

ciências sociais etc. permitem descobrir e explicar” 
(2007, p. 12-13).

Em tal perspectiva a concepção ocidental 
de Homem decorre de uma longa transformação 
histórica de construção do império da razão, 
marcado pela posição de centralidade que a ciência 
assume para explicar os fenômenos, encampando 
na modernidade função tipicamente desempenhada 
pela religião, em oposição ao papel do divino na 
Idade Média.

No entanto, a história do Ocidente cristão 
marca a concepção de homem na medida em que 
este, constituído a imago Dei passa a ser o “senhor 
da natureza”, complementa Alain Supiot que, nesta 
perspectiva, “sua dignidade particular procede não 
de si mesmo, mas de seu Criador, e ele a partilha 
com todos os outros homens. Daí a ambivalência 
desses três atributos da humanidade, que são a 
individualidade, a subjetividade e a personalidade”, 
para o autor esses atributos encontram-se positivados 
nas declarações de direitos e moldam o fundamento 
jurídico da pessoa (2007, p. 15).

Adentrando nos conceitos, Supiot indica que 
na condição de “indivíduo, cada homem é único, 
mas também semelhante a todos os outros; sujeito, 
ele é soberano, mas também sujeitado à Lei comum; 
pessoa, ele é espírito, mas também matéria”, assim, 
denota-se que a referência a Deus não aparece no 
direito das pessoas, no entanto, não desapareceu 
a “necessidade lógica de referir todo ser humano 
a uma Instância garante de sua identidade e que 
simbolizasse a proibição de tratá-lo como uma coisa” 
(2007, p. 15).

Nesta perspectiva, o indivíduo, único desde 
seu nascimento até sua morte, é concebido “como 
uma partícula elementar de toda sociedade humana”, 
um “ego pleno” que constrói “livremente seus laços 
sociais e não é tecido por eles”. Destaca-se que tal 
entendimento resulta da construção da cultura 
jurídica ocidental, enquanto que em outras culturas o 
homem integra um todo que o abarca e o ultrapassa, 
que o precede e continuará  sem ele.

O indivíduo é compreendido em dois sentidos, 
qualitativo (único) e quantitativo (idêntico), no 
sentido qualitativo o indivíduo, ser único, concebido 
imago Dei, é “incomparável a qualquer outro, sendo 
para si mesmo o seu próprio fim”. Na concepção 
quantitativa os homens são compreendidos como 
idênticos “a si mesmo e a todos os outros”. Completa 
Supiot que, “[...] tendo cada qual os mesmos direitos 
e deveres, somos todos idênticos, o que implica que 
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um homem sempre possa ser substituído por outro. 
Por isso, todo homem tem vocação para ocupar 
todos os lugares da sociedade e para não se identificar 
absolutamente com nenhum” (2007, p. 17).

Ainda na análise da tríade de atributos 
do homem – individualidade, subjetividade, 
personalidade – para Supiot, a subjetividade 
relaciona-se a concepção de sujeito de direito 
soberano, ou seja, “um ser que nasce “livre e 
dotado de razão”, que pode, portanto, governar a 
si mesmo e submeter a si o mundo dos objetos” 
(2007, p. 25).

No entanto, para promoção do Homem, 
considera-se que ele só adquire a condição de 
liberdade quando se submete ao respeito das leis, 
assim, o sujeito de direito “extrai da heteronomia da 
lei os meios de sua autonomia” (2007, p. 25).

Sob tal análise, verifica-se que para 
o desenvolvimento do homem o Estado é 
imprescindível, veja-se, “[...] No Ocidente, é o 
Estado que é hoje o garante fundamental do estado 
das pessoas, e esse estado é indisponível, quer dizer, 
escapa a soberania do indivíduo” (2007, p. 25).

Para fechar a análise dos atributos do homem, 
Supiot investiga a personalidade, para tanto, parte 
da suma divisio que embasa a cultura jurídica do 
ocidente, qual seja, a cisão entre o tratamento 
jurídico dado para as coisas e as pessoas.

Assim, a personalidade é concebida como 
uma máscara, “mas é a máscara que permite a cada 
homem participar plenamente da dignidade humana 
e ter acesso, pelo poder de seu espírito, de seu cogito, 
ao conhecimento científico da Natureza”. Completa 
o autor, que a personalidade é “o conceito genérico 
que permite fazer o corpo e o espírito se manterem 
juntos” (2007, p. 29).

Para concluir o entendimento acerca da 
personalidade, denota-se que para Alain Supiot, “[...] 
A personalidade jurídica não é mais, portanto, do 
que um meio que a lei garante a cada qual a fim de 
que ele possa realizar aqui na terra sua personalidade 
própria, aquela que o identificará aos olhos de seus 
contemporâneos e das gerações seguintes” (2007, p. 
29).

Fonseca, perfilhando tal análise, indica que, 
“[...] “como “pessoa”, o homem é uma revelação 
de identidade, da personalidade como um atributo 
reconhecido em todos os seres humanos, dotado de 
uma transcendência para além de sua existência, uma 
dupla natureza material e espiritual, um ser por se 
descobrir” (2014, p. 328).

Como forma de clarear a concepção acima 
lançada, Fonseca (2014, p. 328) ao analisar “o 
homem dos direitos humanos”, desenvolveu quadro 
explicativo reproduzido abaixo, com adaptações:

Quadro 1: Os atributos do homem.

Relação Indivíduo Sujeito 
soberano Pessoa

Quantitativa Unidade 
indivisível

Parte 
Coletivo

Dupla 
natureza

Qualitativa Único Livre e 
racional Espiritual

Efeito jurídico-
político Exclusividade Titularidade Personalidade

Fonte: adaptada de FONSECA (2014, p. 328).

Para Alain Supiot os pilares da constituição 
ocidental do ser humano: indivíduo, sujeito e a 
personalidade, devem ser garantidos pelo Estado, pois 
este “é o garante primordial da personalidade jurídica 
dos seres reais ou fictícios que se lhe reportam. Sem 
essa pedra angular, a nossa montagem antropológica 
desaba” (2007, p. 34-35).

Neste sentido o Direito representa o viés da 
regulamentação do estado, com vistas a garantir a 
promoção do homem. Assim leciona Alain Supiot,

[...] Uma ordem jurídica só cumpre sua 
função antropológica se garante a todo recém 
chegado à Terra, de uma lado, a preexistência 
de um mundo já presente, que o assegure no 
longo termo de sua identidade, e, do outro, 
a possibilidade de transformar esse mundo e 
de lhe imprimir sua marca própria. Não há 
sujeito livre senão submetido a uma lei que o 
fundamente (2007, p. 46).

Na condição de técnica o Direito se vale 
da comunicação e sua interpretação não está 
ensimesmada, mas serve para fins diversos e mutantes, 
tanto na construção da história dos sistemas políticos, 
como na das ciências em geral.

Como técnica que visa à promoção do 
homem, o direito “deve deixar espaço para sistemas 
maleáveis de comunicação” que permitam aos 
homens construir ambientes de conversação, 
favorecendo ajustes mútuos de comportamento. 
Neste sentido, o papel do direito passa ser o de unir 
e não mais instituir, “comunicar e não mais ordenar, 
regular e não mais regulamentar” (SUPIOT, 2007, 
p. 146).

Destaca-se, pois, que apesar de figurar no 
universo das técnicas e participar das transformações 
sociais ativamente, cumpre ao Direito a função 
singular de servir a humanização das técnicas.



85

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade
V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

GT 02 – DIREITOS SOCIAIS

Assim, definidas as bases conceituais de 
fundamento da pessoa, sob a perspectiva do 
desenvolvimento antropológico do ser humano e o 
papel do Estado como imprescindível garantidor de 
tais direitos, na perspectiva de Alain Supiot, passar-
se-á a investigação da personalidade do “ser”, titular 
dos direitos humanos e o papel do Estado-nação na 
construção de ambiente apto a favorecer a adequação 
e abertura interpretativa para garantia de tais direitos 
no âmbito do Estado.

2 A PERSONALIDADE DO SER NOS DIREITOS 
HUMANOS NA PERSPECTIVA DE ALAN SUPIOT

A crença numa universalidade dos direitos 
humanos não é, definitivamente, absoluta. Enquanto 
parcela do mundo globalizado entende que o rol 
de direitos humanos deve servir de balizador dos 
ordenamentos jurídicos dos Estados, “[...] parcela 
da sociedade mundial destaca que o referido arsenal 
só atende aos direitos do homem branco, ou dito 
de outra maneira, somente visam a legitimação da 
dominação do Ocidente sobre o resto do mundo 
(MELEU; THAINES, 2018, p. 197).

Ao analisar a aptidão dos direitos humanos 
para unir a humanidade, sem desconsiderar sua 
natureza normativo-jurídica e, portanto, vinculante, 
seguindo as lições de Alan Supiot, Fonseca destaca o 
papel das crenças fundadoras da dogmática jurídica,

[...] as “crenças fundadoras” da dogmática 
jurídica, em síntese ousada, são de uma 
heteronormatividade que, pelo manejo da 
linguagem, constitui o próprio ser humano e 
sua razão. A lei e o contrato são no Ocidente as 
expressões mais ostensivas e institucionalizadas 
dessa dogmática da heteronomia. [...] A 
advertência crítico- teórica de Supiot é 
relevante quando coloca em diálogo a força 
vinculante da lei e dos contratos, a dimensão 
antrópica que passa a constituir o sujeito do 
direito e a pretensão universal de cientificidade, 
com os “fundamentalismos” atuais que passam 
a ser nova crença e, desta vez, sem os limites de 
um “terceiro” (Deus, o outro, um referencial 
externo). (FONSECA, 2014, p. 333).

Com efeito, a análise antropológica busca 
destacar que é na seara das crenças que se insere a 
questão dos direitos humanos. No entanto, essa 
condição de crença enraizada nos valores ocidentais, 
não desqualifica a relevância de tais direitos, o dogma 
que os marca reside na busca de simbolismo e sentido 
para a vida humana.

Por esse recurso, os direitos humanos 
participam do desenvolvimento tecno- científico, 

posto que, ao mesmo tempo em que o legitima como 
empreendimento contemporâneo, canaliza esforços 
para humaniza-lo, com vistas a não permitir que o 
repertório moderno de atrocidades cometidas no 
século XX volte a assombrar a humanidade.

Neste ponto, vale o alerta tecido por 
Alain Supiot, “[...] para que os direitos humanos 
continuem a cumprir essa função dogmática, cumpre 
que a interpretação deles evolua na proporção do 
desenvolvimento histórico e da extensão geográfica 
das ciências e das técnicas” (2007, p. 233). Somente 
assim, com a ressignificação de sentido e alcance 
que os direitos humanos poderiam deixar de ser um 
credo imposto à humanidade e passar a ser recurso 
dogmático comum a todas as culturas.

Ademais, salienta o autor que “[...] os direitos 
humanos, que são uma das mais belas expressões do 
pensamento ocidental e participam, por essa razão, 
dos saberes da humanidade sobre si mesma, merecem 
de todo o modo um melhor tratamento”, posto que, 
impor a mundialização da lei e do direito para outras 
culturas só enfraquece a relevância de tal construção 
jurídica (2007, p. 240).

Para tanto, na visão antropológica ocidental 
analisada por Alain Supiot, o homem titular dos 
direitos humanos, tem os seguintes atributos:

o homem dos direitos humanos é, depois, 
um sujeito soberano. Como homo juridicus, é 
titular de uma dignidade própria, nasce livre, 
dotado de razão e titular de direitos. É um 
sujeito nos dois sentidos do termo: o de um ser 
sujeitado ao respeito da lei e protegido por ela; 
e o de um “eu” atuante, capaz de fixar para si 
mesmo suas próprias leis e devendo, como tal, 
responder por seus atos [...] (2007, p. 235).

Enfim, na proteção do homo juridicus, 
proclama a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, que o homem dos direitos 
humanos é uma pessoa, com aptidão para o gozo 
de todos os direitos, conforme art. 6°, “Toda pessoa 
tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida 
como pessoa perante a lei”.

Supiot destaca que o “horizonte do homem da 
declaração é o “livre e pleno desenvolvimento de sua 
personalidade”, o que justifica que se lhe atribuam 
os direitos sem os quais esse desenvolvimento seria 
entravado” (2007, p. 29), denota-se que tal assertiva 
decorre dos arts. 22, 26 e 29 da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos de 1948.

Como resposta aos horrores do nazismo 
a Declaração almejou tutelar o homem não sob o 
aspecto de sua natureza biológica, mas pautou-se 
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na personalidade do ser com vistas a estabelecer um 
direito universal e imprescritível.

Ao abordar os direitos humanos e a pretensão 
de uma universalidade, Alan Supiot aborda a que 
a personalidade jurídica foi complementada pelo 
reconhecimento de direitos do homem, denominados 
de “segunda geração” que, para o autor, “são outros 
tantos corolários da dignidade física e intelectual da 
pessoa humana” (2007, p. 237).

Ressalta que “a definição desses direitos (ao 
trabalho, à proteção social, à educação e à cultura), 
procede, claro, a experiência particular dos países 
ocidentais que haviam seguido a via do Estado 
providência em vez daquela do totalitarismo” 
(SUPIOT, 2007, p. 240).

Neste sentido, dada à concepção de 
universalização dos direitos humanos e sua missão 
de humanização da técnica e promoção humana, 
impõe-se a abertura e maleabilidade do mesmo, 
favorecendo sua apropriação por outros povos.

Com vistas a superar os fundamentalismos1 
Alain Supiot defende a necessidade de “abrir a 
porta da interpretação dos direitos humanos a todas 
as civilizações”, considerando tais direitos como 
“recurso comum da humanidade” e, portanto, aberto 
a contribuições de todos os povos (2007, p. 256).

A concepção de recurso comum, para o autor, 
parte da concepção de Estado-Nação, veja-se,

[...] Conquanto a referência estatal seja 
diversa e evolutiva, a organização da sociedade 
internacional em Estados-nação é um fato, e 
cumpre apoiar-se nesse fato, sob pena, para 
o Ocidente, de entrar numa empreitada 
imperial, mais perigosa ainda do que todas 
que as que a precederam. Como uma grande 
maioria de Estados subscreveu formalmente 
aos direitos humanos, estes já não devem ser 
entregues apenas à interpretação que lhes dão 
os países ocidentais. Em segundo lugar, essa 
qualificação de recurso comum rompe com o 
ecumenismo, que consiste, para o Ocidente, 
em fazer compras nas bancas dos outros para 
apodera-se do que lhe convém e rejeitar o 
resto. Para que seja comum, cumpre, de fato, 
que um recurso seja suscetível de apropriação 
não exclusiva (SUPIOT, 2007, p. 257).

Enquanto fundamental na promoção do 
ser humano em toda complexidade que o cerca, o 
Estado-nação assume papel decisivo na interlocução 

1. Sobre os fundamentalismos na interpretação dos direitos humanos pelo 
ocidente, Alain Supiot elenca três figuras: o do messianismo, “quando 
se procura impor ao mundo inteiro uma interpretação literal deles”; o 
comunitarismo, quando se transforma os direitos humanos numa “marca de 
superioridade do Ocidente e se nega a outras civilizações”; e o cientificismo, 
marcado pela interpretação dos direitos humanos se reportando “aos dogmas 
da biologia ou da economia”, como leis intangíveis ao comportamento 
humano (2007, p. 241).

com o panorama da sociedade mundial, com vistas 
à pretensão de união da humanidade em torno de 
uma concepção de direito comum, convergente a 
humanização das técnicas.

Neste sentido, conclui Fonseca que para 
Supiot, o direito assume importância fundamental 
“para controlar as técnicas, humanizar os processos 
violentos criados ou intensificados pela globalização; 
para além dos marcos de heteronomia clássicos, 
necessários e constitutivos do homo juridicus, impõe-
se uma normatividade de direitos calcada numa 
intepretação aberta a todos, povos do Norte e do 
Sul” (2014, p. 335).

Enfim, partindo do pressuposto supra que 
concebe o estado como garantidor de direitos e, 
portanto, balizador dos elementos objetivos para 
desenvolvimento do homo juridicus, passar-se-á 
a análise do papel da constituição como norma 
fundamente do estado na garantia de direitos 
fundamentais para existência humana, em especial 
os denominados direitos sociais.

3 O PAPEL DA CONSTITUIÇÃO NA PREVISÃO DE 
DIREITOS DE CARÁTER UNIVERSAL EM ESPECIAL 
DOS DIREITOS SOCIAIS

Diante do conjunto de disposições jurídicas 
tidas como universais (com consideração as ressalvas 
acima lançadas), os Estados no âmbito de sua 
organização interno-jurídica, dispõe de um substrato 
de caráter universal, para previsão-positivação de tais 
direitos.

Neste ponto, cabe um aporte acerca da questão 
terminológica que cercam os direitos humanos, 
Siqueira e Piccirillo destacam que “a doutrina 
constitucional tem utilizado inúmeras expressões 
para identificar, nomear os direitos essenciais à 
pessoa humana”, dentre o rol de designações, os 
autores destacam, “direitos naturais, direitos públicos 
subjetivos, liberdades públicas, direitos morais, 
direitos dos povos, direitos humanos e direitos 
fundamentais” (2009).

Tecidos tais esclarecimentos, o presente 
trabalho se valerá da expressão direitos humanos “para 
designar tais direitos antes de sua positivação pelas 
constituições” e a expressão direitos fundamentais 
“para identificar o seu reconhecimento dentro de 
um ordenamento jurídico específico” (SIQUEIRA; 
PICCIRILLO, 2009).

Neste sentido, os direitos humanos servem ao 
Estado-Nação um leque de disposições com vistas 
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à preservação interna “do plexo mínimo de direitos 
que o indivíduo deve ver e ter resguardados pelo 
Estado, pois disto depende sua subsistência digna e 
justa” (PASOLD; GONÇALVES, 2015, p.46).

No entanto, o paradoxo da mundialização e 
territorialização da vida que a globalização imprime, 
acarreta “a abertura das fronteiras, que atende a 
uma série de fatores bem conhecidos (econômicos, 
políticos e técnicos), abala esses âmbitos nacionais da 
vida em sociedade” (2007, p. 192).

Com efeito, Rocha e Costa ponderam que no 
atual contexto da sociedade globalizada, urge analisar 
o constitucionalismo2 para além das fronteiras do 
estado nacional, assim, ponderam os autores, que o 
lugar da Constituição na sociedade mundial, passa a 
ser o de desenvolver o acoplamento estrutural 3 entre 
o direito e a política, bem como para com todos os 
demais sistemas que integram a sociedade (2018, p. 
39-40).

Neste ponto, imperioso conciliar as 
expectativas existentes em relação ao sistema do 
direito e que assumem um nível mundial, assim, “[...] 
na mesma medida em que há demandas globalizadas 
no que tange a concessão e aquisição de direitos, o 
fenômeno da construção legislativa segue atrelada 
ao poder legislativo de cada país. Esse conflito é de 
fácil percepção em matéria de Direitos Humanos” 
(ROCHA; COSTA, 2018, p. 92).

Destaca-se, portanto, o papel da constituição 
nos Estados democráticos de Direito, no 
favorecimento da interlocução entre os direitos 
humanos, assim compreendidos no plano mundial 
e os direitos fundamentais inseridos no contexto 
normativo constitucional de cada Estado.

Como analisado por Siqueira, a própria 
concepção de Estado Democrático já conduz a 
noção de que “[...] a democracia é verdadeiramente 
pressuposto dos direitos fundamentais, afinal, é 
por meio dela que o indivíduo terá assegurado 
sua liberdade de escolhas, é por meio dela que o 
indivíduo terá acima de tudo a capacidade de exercer 
sua plena cidadania” (2008, p. 8).

Neste ponto, a pesquisa seguirá o recorte 
temático dos direitos sociais, fruto da segunda 
dimensão dos direitos humanos que impõe ao Estado 

2. Considera-se, nesta trilha, o constitucionalismo como movimento de 
oposição ao totalitarismo, que na condição de sistema jurídico equivale a 
um “conjunto de limites e de vínculos substanciais”, que além de formais, são 
rigidamente impostos a todas as fontes normativas (FERRAJOLI, 2012, p. 13).

3. Para descrever tal proposição Rocha e Costa definem que a teoria dos 
sistemas de Niklas Luhmann passa a ser  o referencial teórico para observação 
do constitucionalismo no contexto da globalização, analisando o fenômeno 
para além das fronteiras do estado nacional (2018, p. 39).

atuar de modo proativo na garantia de efetivação de 
direitos, conforme descrevem Siqueira e Piccirillo, 
“os direitos fundamentais de segunda dimensão 
reclamam uma ação positiva do Estado afim de 
efetivamente garantir as pessoas uma existência 
compatível com a dignidade inerente a cada um” 
(2008).

Neste sentido Siqueira e Piccirillo, ao analisar 
a segunda dimensão dos direitos humanos, destacam 
que o Estado busca “[...] atingir um bem-estar geral 
onde possa haver o pleno desenvolvimento da pessoa 
humana em todos os sentidos tendo a intervenção 
estatal não mais uma liberdade individualista como 
primeiro valor, mas sim uma liberdade igualitária, 
onde todos possuam oportunidades de se desenvolver 
e aperfeiçoar” (2008).

Retomando neste ponto as lições de Supiot, 
para quem o Estado é imprescindível para o 
desenvolvimento do ser humano, o modelo de 
estado de bem-estar, ou o “[...] Welfare não é um 
monumento histórico que deva ser defendido contra 
a injúrias do tempo; é uma mecânica jurídica de 
extrema complexidade e em perpétua evolução, cuja 
sobrevivência depende da compreensão que dela se 
tem” (2007, p. 94).

Com tal assertiva, denota-se que a construção 
dos direitos é algo que deve ser partilhado em 
cooperação interna entre os sistemas que compõe a 
sociedade, quanto no plano mundial, com base na 
solidariedade que deve pautar as relações entre os 
povos, abarcando todas as comunicações possíveis.

Fonseca, ao analisar as lições de Supiot e as 
necessidades internas de regulação de direitos sociais 
pondera que,

Supiot afirma que os direitos econômicos e 
sociais já forneceram recursos jurídicos para 
obrigar os agentes econômicos a cumprirem 
suas obrigações, mas o autor reclama da 
ausência de uma interpretação que alcance 
os intercâmbios mundiais, as relações Norte-
Sul na perspectiva dos trabalhadores. E que 
o princípio de solidariedade reinterpretado 
sirva tanto ao direito civil quanto às novas 
necessidades regulatórias internas em sede 
de direitos sociais, de modo a alcançar os 
agentes de mercado ainda fora do alcance das 
obrigações para com a coletividade (Fonseca, 
2014, p. 334).

Neste ínterim, urge salientar a postura de 
Supiot, ao destacar que o Estado, na construção 
de estratégias para garantia de direitos capazes de 
promover o homem, não pode ceder às pressões do 
mercado, conforme se depreende,
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[...] Ao darwinismo econômico, que hoje 
serve para justificar a lei do mais forte (o 
mercado seleciona os mais aptos e, portanto, 
os melhores), tenta-se então opor um 
darwinismo de progresso (Darwinian left), 
que ajustaria a ideia de justiça social aos dados 
da genética. A única forma de não resvalar 
em tais idéias consiste em tornar a medida 
da função antropológica das leis humanas, ou 
seja, em reconhecer o lugar próprio do Direito 
na construção das identidades individuais e 
coletivas. Com efeito, a partir do momento 
em que ela se liberta das leis positivas do 
Estado e acredita encarnas as forças impessoais 
do mercado ou da biologia, a ação econômica 
traz em si todos os germes da concepção 
totalitária do Direito (SUPIOT, 2007, p. 92).

Assim, denota-se que é urgente renunciar a 
vulgata da econômica de mercado que impera hoje e 
“[...] leva, assim, a ver nos homens, na pior hipótese, 
um custo que se deve reduzir e, na melhor, um 
“capital humano” que é preciso gerenciar, ou seja, 
um recurso, cuja exploração obedece a leis universais 
que se impõe a todos” (SUPIOT, 2007, p. 92).

Portanto, depreende-se que a constituição 
representa importante instrumento de internalização 
no âmbito do Estado Democrático de Direito, 
dos denominados direitos fundamentais e assume 
missão de ser ponte de acoplamento entre o direito 
e a política, na medida em que, para efetivação 
dos direitos tal conexão estrutural é tida como 
fundamental.

Condensando a comunicação entre os sistemas 
do direito e da política a constituição é “capaz de 
permitir que o direito positivo se converta em um 
meio de conformação política” (ROCHA; COSTA, 
2018, p. 92).

Neste sentido, a previsão jurídica dos direitos 
sociais materializados no documento jurídico que 
representa o pacto constitucional do Estado-nação, 
impõe que a comunicação com os demais sistemas 
sociais, em especial a economia, não se converta na 
mercantilização do ser, mas seja concebida, acima de 
tudo, como culturalmente modificável com vistas à 
otimização dos atributos do ser humano.

CONCLUSÃO

O homem ocidental moderno encontra-se 
plasmado no contexto normativo, é envolvido pelo 
simbolismo da norma e acaba por se constituir por 
ela, por meio da linguagem atribui sentido a si, 
aos objetos e compartilha a experiência sensível do 
viver num movimento de busca de racionalidade e 
cientificidade.

Sob tal vertente, a modernidade é marcada 
pelo império da razão, em que a ciência assume 
centralidade na explicação e significação dos 
fenômenos, assim, o que na Idade Média era 
atribuição tipicamente desenvolvida pelo divino e 
pela religião, hoje é racionalizado pela ciência.

No entanto, sob a perspectiva do referencial 
teórico que embasa a pesquisa, houve uma 
transmigração da figura do divino para a figura do 
homem, concebido imago Dei, senhor de si e da 
natureza esse homem partilha de individualidade, 
subjetividade e personalidade, atributos que devem 
ser garantidos pelo Estado.

A construção antropológica do homem para 
os direitos humanos é, portanto, concebida no seio 
da modernidade, com traços tipicamente ocidentais. 
Sob tal perspectiva, só seria passível de apropriação 
por outras culturas se aberta para adaptações e livre 
de fundamentalismos.

Somente assim, com a ressignificação de 
sentido e alcance que os direitos humanos poderiam 
deixar de ser um credo imposto à humanidade e 
passar a ser recurso dogmático comum a todas as 
culturas.

No âmbito de apropriação dos direitos 
humanos pelos Estados, entendeu-se pertinente 
destacar a importância da constituição como elo 
comunicação entre o direito e a política, dado que 
para efetivação dos direitos fundamentais deve haver 
inter-relação entre esses dois sistemas sociais.

Com o recorte temático dos direitos sociais, 
materializados na constituição, impõe comunicação 
com os demais sistemas sociais, em especial a 
economia evitando-se assim, conceber o ser humano 
sob o viés da mercantilização. Não há como pensar 
na promoção da vida humana pelo Estado, enquanto 
as leis da economia se estenderem a todos os aspectos 
da vida humana.
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RESUMO

O presente texto trabalha a essencialidade 
dos Direitos Sociais para os cidadãos e a garantia 
dos Direitos da Personalidade, que são direitos que 
integram condição essencial da pessoa humana, como 
pressuposto de sua existência e dignidade, fazendo um 
parâmetro com a proibição de um retrocesso social. 
Para tanto, analisar-se-á conceitos sobre “Reserva 
do Possível” e “Mínimo Existencial”, confrontando 
ambos os princípios e suas devidas aplicabilidades. 
Em que pese o avanço das sociedades e do Estado, 
ainda é possível observar normas jurídicas voltadas 
à restrição de determinados direitos sociais, que são 
direitos fundamentais e que asseguram os direitos da 
personalidade e, consequente, a dignidade da pessoa 
humana.
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ABSTRACT

This text deals with the essentiality of Social 
Rights for citizens and the guarantee of the Rights of 
Personality, which are rights that integrate the essential 
condition of the human person, as a presupposition of 
their existence and dignity, making a parameter with 
the prohibition of social regression. For this, we will 
analyze concepts about “Reserve of the Possible” and 
“Minimum Existential”, confronting both the principles 
and their due applicability. Despite the advancement of 
societies and the state, it is still possible to observe legal 
norms aimed at restricting certain social rights, which 
are fundamental rights and that guarantee the rights 
of the personality and, consequently, the dignity of the 
human person.
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INTRODUÇÃO

Os direitos sociais, ou de segunda dimensão, 
estão elencados nos 6º a 9º da Constituição 
Federal/88 e são interpretados como direitos dos 
cidadãos e uma prestação positiva e obrigacional do 
Estado.

Na constituição Federal de 1988 os Direitos 
Sociais estão inseridos no Capítulo II do Título 
destinado aos Direitos e Garantias Fundamentais, 
sendo estes, base do ordenamento jurídico brasileiro 
e a maior finalidade do Estado para com seu povo, 
uma vez que assegurados transformam a sociedade.

Ainda, os Direitos da Personalidade, são direitos 
que integram condição essencial da pessoa humana e 
são intransmissíveis e irrenunciáveis1, não podendo o 
seu exercício sofrer limitação voluntária, sendo que a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 
e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais de 1966 elevaram os Direitos 
Sociais ao nível de Direitos Humanos, pois dizem 
respeito à dignidade da pessoa humana.

É notável a importância dos mencionados 
direitos para o bom funcionamento do Estado, uma 
vez que a garantia de uma vida digna e em condições 
humana, com todos os direitos da personalidade 
assegurados, eleva as condições de vida em sociedade 
e faz com que a população cresça intelectualmente e 
com mais possibilidades.

Todavia, em que pese à relevância do tema, 
atualmente é possível ver normas jurídicas voltadas 
à restrição de determinados direitos sociais, 
prejudicando, assim, a população que destes direitos 
necessita.

Como exemplo, tem-se a PEC/55 aprovada 
em 2016 no intento de conter gastos públicos, que 
estabelece que os gastos federais não poderão ter 
aumento real pelo período de 20 anos.

Partindo de tal fato, há que se falar sobre a 
existência do princípio da Reserva do Possível, 
amplamente associado à escassez de recursos, que 
possibilita que o Estado faça cortes orçamentários 
tendo por objeto a contenção de gastos.

Todavia, insta dizer que supracitado princípio 
ao ser aplicado, afeta diretamente a efetivação dos 
direitos sociais acima elencados, uma vez que impõe 
limites de investimentos em serviços de caráter 
essencial e indispensável.

1. Artigo 11, do Código Civil Brasileiro, 2002: Com exceção dos casos previstos 
em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não 
podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. (grifo não original).

Assim, objetivando a garantia da dignidade 
humana e a proibição de um retrocesso social 
mediante a escassez e precariedade de serviços, 
deve ser observada a razoabilidade da aplicação do 
mencionado dispositivo, uma vez que este confronta 
diretamente com o princípio do Mínimo Existencial.

Cumpre salientar, que o Estado no seu intento 
de preservar a reserva orçamentária, acaba limitando 
investimentos e executando cortes de gastos em 
serviços de saúde, transporte, educação, previdência, 
etc.. Entretanto, cabe dizer que o administrador 
não pode optar por concretizar ou não um direito 
social, devendo ter discricionariedade em suas 
condutas, realizando, deste modo, uma ponderação 
na distribuição dos recursos.

Importante destacar que Capelo de Sousa 
(1995)2, ao falar sobre a colisão e ponderação 
de direitos, sustenta que havendo um conflito, é 
necessário fazer a identificação dos bens jurídicos 
tutelados e dos conteúdos dos poderes jurídicos 
que resultarão destes direitos, analisando, além 
disso, as consequências a serem produzidas e demais 
circunstâncias fáticas, objetivas e subjetivas que sejam 
relevantes ao exercício dos direitos em conflito.

Ainda, em contrapartida ao princípio da 
reserva do possível, tem-se o princípio do mínimo 
existencial que é inerente ao ser humano, devendo 
ser visto como alicerce da vida e dispõe sobre direitos 
fundamentais e essenciais vinculados à Constituição 
Federal.

Compreende-se, portanto, que a falta de 
recursos para investimentos por parte do Estado 
não pode afetar a garantia do mínimo existencial e a 
concretização de uma vida digna.

A garantia dos direitos da personalidade que 
conferem ao homem a dignidade humana faz com 
que a sociedade evolua e se desenvolva, de forma que a 
restrição de investimentos em áreas de direitos sociais 
traz gravosas consequências à população brasileira, 
especialmente àqueles mais vulneráveis, mesmo que 
as reduções se justifiquem em uma necessidade de 
limitação orçamentária.

A razão que justifica o interesse pelo tema 
centra-se, principalmente, na questão da atuação 
do Estado para com seus cidadãos e a garantia dos 
direitos destes. A discussão ganha contorno ao tratar 
sobre a aprovação de normas que visam reduzir 
2. Abre-se um parêntese, nesse ponto, para salientar, além do mais, que 

Capelo de Souza, em seu livro “O direito geral de personalidade”, defende 
a coexistência de um direito geral de personalidade, bem como direitos 
específicos, ao argumento de que quê, na ausência de uma norma especifica, 
haverá uma norma geral tutelando e, desta forma, salvaguardando o direito 
da personalidade do homem.
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e congelar investimentos em setores de serviços 
essenciais à população.

E, a supressão de gastos e investimentos 
destinados à educação, saúde, alimentação, 
previdência, moradia, transporte, acesso a lazer, 
cultura, segurança, entre outros, pode gerar 
insegurança jurídica e a não observância dos direitos 
da personalidade do homem e seu direito a uma vida 
em condições humanas.

Ademais, mesmo havendo permissão 
constitucional para restringir direitos fundamentais 
essenciais ao homem, mencionada restrição deverá 
sempre respeitar a essência do direito e seu núcleo, 
não alterando a norma (BRANCO; MENDES, 
2011, p. 167).

Assim, o princípio da proibição do retrocesso 
social que busca sempre uma prestação positiva 
do Estado, pretende aprimorar os direitos sociais 
já adquiridos, não permitindo que eles sejam 
aniquilados ou retrocedam, promovendo, desta 
forma, mais desigualdades e injustiças.

A presente pesquisa utilizou, principalmente, 
como forma de metodologia, uma revisão 
bibliográfica sobre o tema abordado, adotando, o 
método hipotético-dedutivo e, ainda, será realizada 
uma abordagem qualitativa, eis que, a partir de todo 
o material coletado, será feita uma análise e reflexão 
dos resultados obtidos, uma vez que não se pode 
permitir a violação e redução de direitos já adquiridos 
pela coletividade.

Dentre os materiais a serem utilizados, 
se encontram inúmeras obras dos mais variados 
autores, que analisaram as questões abordadas, assim 
como artigos e pesquisas, que ajudarão a embasar a 
ponderações a serem feitas e os reflexos do retrocesso 
social na vida da população.

Ainda, além do meio físico para coleta de 
dados, serão utilizadas plataformas digitais que 
proporcionam uma maior amplitude de informações, 
dentre elas o Google Acadêmico, Portal de Periódicos 
da CAPES, e outras revistas digitais relevantes. 

1 A TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 
HUMANA E OS DIREITOS SOCIAIS

Para ser pessoa, é suficiente que o indivíduo 
nasça com vida, exista e esteja vivo (DINIZ, 2011, 
p. 131).

Segundo Diogo Costa Gonçalves, 
“qualquer homem que exista é, necessariamente, 
pessoa, será sempre pessoa, permanecerá pessoa, 

independentemente de seu estado, circunstância ou 
aparência [...] só deixará de ser pessoa, quando, pura 
e simplesmente, deixar de ser.” (2008, p. 43).

Paulo Otero leciona que “cada ser humano é 
dotado de uma individualidade biológica própria que 
lhe confere uma dimensão física e psíquica exclusiva, 
única, irrepetível, distinta de todos os demais. ” 
(2009, p. 362).

Desta forma, cada indivíduo é dotado de suas 
próprias características e atributos, possuindo, assim, 
sua própria personalidade jurídica.

Importante ressaltar que a personalidade 
jurídica não se confunde com direitos da 
personalidade, eis que este último considera as 
projeções do homem na sociedade e a defesa de seus 
valores, como a vida, intimidade, honra e imagem 
(BITTAR, 2001, p. 01) e não tão somente suas 
aptidões para ser sujeito de direito.

Nas últimas décadas percebeu-se a necessidade 
de proteger o homem em face de práticas abusivas 
e atentatórias de sua dignidade. O Código Civil 
brasileiro de 2002, trouxe um capítulo inteiro 
dedicado aos direitos da personalidade – capítulo II, 
artigos 11 ao 213), cujo objetivo máximo é a proteção 
da pessoa humana.

3  Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade 
são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer 
limitação voluntária.

 Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções 
previstas em lei.

 Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a 
medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em 
linha reta, ou colateral até o quarto grau.

 Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio 
corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou 
contrariar os bons costumes.

 Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de 
transplante, na forma estabelecida em lei especial.

 Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita 
do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte.

 Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a 

qualquer tempo.
 Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a 

tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.
 Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e 

o sobrenome.
 Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em 

publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda 
quando não haja intenção difamatória.

 Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda 
comercial.

 Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que 
se dá ao nome.

 Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou 
à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da 
palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa 
poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que 
couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 
destinarem a fins comerciais. (Vide ADIN 4815)

 Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas 
para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.

 Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento 
do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer 
cessar ato contrário a esta norma.
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José Afonso da Silva, determinar que “a 
dignidade da pessoa humana é um valor supremo que 
atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais 
do homem, desde o direito à vida”. (SILVA, 2007, 
p. 38).

Insta dizer que são tutelados aspectos 
fundamentais da personalidade humana: intelectual, 
físico e moral, sendo que o Código Civil traz um 
rol exemplificativo, no intento de não permitir a 
violação de direitos que possam se constituir como 
inerentes ao sujeito, mas que não possuem a devida 
previsão legal.

O homem pode ser considerado como um ser 
em evolução e a proteção de seu desenvolvimento 
enquanto indivíduo deve acompanhar mencionada 
evolução, dignificando sua existência.

Outrossim, a tutela jurídica dos direitos da 
personalidade possui natureza constitucional, uma 
vez que o artigo 1º, inciso III, da Constituição de 
1988, diz que:

A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Feral, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:
III- a dignidade da pessoa humana.

Tem-se que os direitos da personalidade 
possuem grande relevância no ordenamento jurídico 
brasileiro e podem ser tutelados de forma geral ou 
específica, sendo que foram elevados ao nível de 
Direitos Humanos, pois dizem respeito à dignidade 
da pessoa humana.

Além do mais, segundo Elimar Szaniawski 
(2005), a Constituição Federal não protege apenas 
os direitos de personalidade expressos nos vários 
incisos do artigo 5º, mas também “todos os atributos 
da personalidade como um todo e de forma genérica, 
assegurando a todo e a qualquer indivíduo, aquele 
mínimo necessário para o livre desenvolvimento de 
sua personalidade e a salvaguarda de sua dignidade”.

Conforme Carlos Alberto Bittar (2001, p. 18-
19):

A teoria dos direitos da personalidade 
é de construção recente [...] e deve-se 
principalmente: a) ao cristianismo, em que se 
assentou a ideia da dignidade do homem; b) à 
Escola de Direito Natural, que firmou a noção 
de direitos naturais ou inatos ao homem, 
correspondentes à natureza humana, a ela 
unidos indissoluvelmente e preexistentes ao 
reconhecimento do Estado; e, c) aos filósofos 
e pensadores do iluminismo, em que se passou 
a valorizar o ser, o indivíduo, frente ao Estado.

Pontes de Miranda afirma que é direito do 
homem desenvolver sua personalidade livremente, 
de acordo com suas convicções, sem a intervenção 
alheia e ainda, que os direitos da personalidade são 
naturais e anteriores ao Estado e suas imposições 
(MIRANDA, 2000, p. 44).

Importante destacar, neste ponto, que 
conforme a Lei Fundamental alemã, artigo 2, 1: 
“Todos têm direito ao livre desenvolvimento da sua 
personalidade, desde que não violem os direitos de 
outrem e não infrinjam a ordem constitucional ou os 
bons costumes.”4 (Tradução livre).

Desta forma, pode-se afirmar que todos os 
direitos de personalidade possuem notada relevância 
e são efetivos instrumentos tuteladores dos direitos 
fundamentais e sociais, como a garantia ao direito à 
saúde, educação e consequentemente, a própria vida.

Ademais, a Constituição Federal de 1988, em 
seu artigo 6º, elenca os direitos sociais, sendo eles: 
o acesso à educação, saúde, alimentação, trabalho, 
moradia, transporte, lazer, segurança, previdência 
social, proteção à maternidade e a infância e 
assistência aos desamparados.

Sem embargo, os direitos sociais são normas 
que asseguram a dignidade da pessoa humana, o 
pleno desenvolvimento social e, dai então, o eficaz 
desenvolvimento da personalidade do homem.

2 DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL

O princípio da proibição do retrocesso 
social se traduz em uma garantia de concretização 
dos direitos fundamentais sociais, bem como o 
desenvolvimento dessa concretização e decorre da 
necessidade de máxima necessidade e efetivação 
da segurança jurídica e da proteção dos direitos do 
homem, sendo que está implícito na Carta Magna 
de 1988.

Ingo Sarlet (2006, p. 04), sobre segurança 
jurídica dispõe que:

[...] um autêntico Estado de Direito é sempre 
também – pelo menos em princípio e num 
certo sentido - um Estado da segurança 
jurídica, já que, do contrário, também o 
“governo das leis” (até pelo fato de serem 
expressão da vontade política de um grupo) 
poderá resultar em despotismo e toda a 
sorte de iniqüidades. Com efeito, a doutrina 
constitucional contemporânea, de há muito 

4. Texto original: “Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstösst”. Sobre o princípio 
do livre desenvolvimento da personalidade v.: (MOTA PINTO, 2000, p. 61 e 
s.); NIPPERDEY, 2012, p. 71 e s.).
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e sem maior controvérsia no que diz com 
este ponto, tem considerado a segurança 
jurídica como expressão inarredável do Estado 
de Direito, de tal sorte que a segurança 
jurídica passou a ter o status de subprincípio 
concretizador do princípio fundamental e 
estruturante do Estado de Direito.

Vale mencionar, que Canotilho (2002), 
quando fala da proibição do retrocesso social, 
aduz que são inconstitucionais as medidas que 
tendem a revogar direitos sociais regulamentados, 
complementando ainda, que devem ser criadas 
alternativas que compensem a restrição desses 
benefícios.

Noutras palavras, diz que somente com 
a criação de novos mecanismos jurídicos que 
compensassem a anulação de direitos sociais é 
que se poderia cogitar suprimi-los. Neste sentido, 
Canotilho (2002, p. 336) leciona:

[...] inconstitucional qualquer medida 
tendente a revogar os direitos sociais já 
regulamentados, sem a criação de outros meios 
alternativos capazes de compensar a anulação 
desses benefícios. Assim, em tese, somente 
seria possível cogitar na revogação de direitos 
sociais se fossem criados mecanismos jurídicos 
capazes de mitigar os prejuízos decorrentes da 
sua supressão.

A pessoa humana deve ter um seguro 
desenvolvimento, de forma digna, sem que seus 
direitos essenciais sejam erradicados ou reduzidos 
pelo Estado, que atua como um garantidor. Desta 
forma, direitos já conquistados não devem retroceder, 
mas tão somente serem ampliados.

Neste ínterim, bem colocadas foram as 
palavras de Renata Ap. Follone (2016, p. 232) que:

[...] o princípio da proibição do retrocesso 
social busca sempre uma prestação positiva 
do Estado, ou seja, fazer com que os direitos 
sociais já conquistados não retrocedam, mas 
sim, tentar fazer com que essas conquistas 
possam ser aprimoradas, respeitando a 
dignidade humana, com o fim de promover 
e reduzir as desigualdades e injustiças sociais.

É incontroverso que a Constituição Federal 
do Brasil de 1988, trouxe em seu corpo a proteção 
de vários direitos do homem e, diante disso, nota-se 
a relevância do princípio da proibição do retrocesso 
social, que não permite o aniquilamento de direitos 
adquiridos e não permite que se feche os olhos para as 
mazelas da sociedade e sua eminente vulnerabilidade.

O Estado, representado por seu corpo 
político escolhido pela população, por vezes acaba 
por aprovar leis que venham de alguma forma 

limitar ou excluir direitos fundamentais humanos, 
ocasionando maior desigualdade e injustiças, uma 
vez que a população mais vulnerável é quem sofre 
diretamente com a aplicação de tais medidas. Daí, 
portanto, a necessidade de se buscar garantir e 
proteger a dignidade do homem e os direitos de 
sua personalidade, que como já salientado, são 
tuteladores dos direitos sociais e fundamentais.

3 RESERVA DO POSSÍVEL VERSUS MÍNIMO 
EXISTENCIAL

Trata-se o mínimo existencial de um direito 
fundamental, podendo ser visto como um alicerce 
da vida humana e está implícito na Constituição 
Federal, quando do Título II – Garantias e Direitos 
Fundamentais, bem como em outros princípios 
constitucionais, como a igualdade e direitos 
humanos.

Como o próprio nome diz, o conceito de 
“mínimo existencial” está ligado às necessidades 
básicas do indivíduo, necessárias ao seu 
desenvolvimento enquanto pessoa humana, sendo 
o Estado, instrumento para positivação destes 
direitos.

O mínimo existencial é direito protegido 
negativamente contra a intervenção do Estado 
e, ao mesmo tempo, garantido positivamente 
pelas prestações estatais. Diz-se, pois, que é 
direito de status negativus e de status positivus, 
sendo certo que não raro se convertem uma 
na outra ou se co-implicam mutuamente a 
proteção constitucional positiva e a negativa. 
(TORRES, 1989, p. 35).

Amartya Sen (2000, p. 10) diz que “o 
desenvolvimento consiste na eliminação de privações 
de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades 
das pessoas de exercer preponderantemente sua 
condição de agente.”

Neste contexto, entende-se que o homem, 
apesar de ter sua liberdade, ainda está restrito ao 
seu efetivo exercício, diante de suas limitações 
econômicas e  sociais.

Para Robert Alexy (2001), quem pode 
exercer a liberdade plena é apenas aquele que possui 
capacidade de exercê-la, sendo que “[...] para que 
seja possível esse exercício de liberdade jurídica é 
necessário assegurar a liberdade real”.

Noutras palavras, a sociedade apenas será 
igualitária quando o indivíduo possuir liberdade 
jurídica para positivar seus direitos fundamentais, 
devendo o Estado, garantir mencionada efetivação.
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Por outro lado, embora o Estado esteja obrigado 
a garantir mencionados direitos fundamentais, deve 
ele se atentar aos recursos públicos de que dispõe, 
não podendo comprometer sua reserva orçamentária, 
dentro de uma “reserva do possível”.

Segundo Canotilho (2002), a efetivação dos 
direitos sociais, econômicos e culturais depende de 
recursos econômicos e a limitação de recursos público 
seria uma espécie de empecilho na concretização 
desses direitos.

Todavia, o Estado não pode se abster de 
efetivar um direito e se eximir de suas obrigações, 
alegando insuficiência orçamentária:

É importante entender que esse princípio 
não significa um “salvo conduto” para o 
Estado deixar de cumprir suas obrigações sob 
uma alegação genérica de que “não existem 
recursos suficientes”. A não efetivação, 
ou efetivação apenas parcial, de direitos 
constitucionalmente assegurados somente 
se justifica se, em cada caso, for possível 
demonstrar a impossibilidade financeira (ou 
econômica) de sua concretização pelo Estado 
(ALEXANDRINO; PAULO, 2013, p.253).

Observa-se que, em pese esteja o Estado 
restrito a reservas de dinheiro (reserva do possível) 
e fundos disponíveis para investimento, deve ainda 
garantir que a população tenha uma existência plena 
e digna. Nas palavras de Ingo Sarlet (2002, p. 324):

[...] em todas as situações em que o argumento 
da reserva de competência do Legislativo 
(assim como o da separação dos poderes 
e demais objeções aos direitos sociais na 
condição de direitos subjetivos a prestações) 
esbarrar no valor maior da vida e da dignidade 
da pessoa humana, ou nas hipóteses em que, 
da análise dos bens constitucionais colidentes 
(fundamentais, ou não) resultar a prevalência 
do direito social prestacional, poder-se-á 
sustentar, na esteira de Alexy e Canotilho, que, 
na esfera de um padrão mínimo existencial, 
haverá como reconhecer um direito subjetivo 
definitivo a prestações, admitindo-se, onde 
tal mínimo é ultrapassado, tão somente um 
direito subjetivo prima facie, já que – nesta 
seara – não há como resolver a problemática 
em termos de um tudo ou nada.

Vale mencionar, que Canotilho, precursor do 
tema, aduz que são inconstitucionais as medidas que 
tendem a revogar direitos sociais regulamentados, 
complementando ainda, que devem ser criadas 
alternativas que compensem a restrição desses 
benefícios.

Noutras palavras, diz que somente com 
a criação de novos mecanismos jurídicos que 
compensassem a anulação de direitos sociais é 

que se poderia cogitar suprimi-los. Neste sentido, 
Canotilho (2002, p. 336) leciona:

O entendimento dos direitos sociais 
econômicos e culturais como direitos originários 
implica, como já foi salientado, uma mudança 
na função dos direitos fundamentais e põe 
como acuidade o problema de sua efetivação. 
Não obstante se falar aqui da efetivação dentro 
de uma ‘reserva possível’, para significar 
a dependência dos direitos econômicos, 
sociais e culturais dos ‘recursos econômicos’ 
a efetivação dos direitos econômicos sociais 
e culturais não se reduz a um simples ‘apelo’ 
ao legislador. Existe uma verdadeira imposição 
constitucional, legitimadora, entre outras 
coisas, de transformações econômicas e sociais 
na medida em que estas forem necessárias para 
efetivação desses direitos.

Outrossim, como quantificar o mínimo 
existencial e o quanto cada indivíduo necessita para 
viver?

Alguns autores defendem que a reserva do 
possível, no campo do mínimo existencial deve ser 
relativizada, uma vez que as prestações positivas do 
Estado, para com os cidadãos, não podem deixar de 
ser observadas (SARLET, 2002).

Desta forma, tem-se que “a reserva do possível 
não pode obstaculizar a plena eficácia do mínimo 
existencial, cuja proteção deve ocorrer inclusive 
jurisdicionalmente” (WANG, p. 314, In: SARLET, 
2002).

4 DA PONDERAÇÃO E APLICABILIDADE DOS 
DIREITOS DA PERSONALIDADE FRENTE À 
PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL E O 
MÍNIMO EXISTENCIAL

Os direitos da personalidade, diante de sua 
essencialidade para assegurar ao homem seu pleno 
desenvolvimento e garantia dos direitos humanos, 
não podem ter sua aplicabilidade restrita.

Outrossim, atentando-se aos princípios 
do não retrocesso social e do mínimo existencial, 
denota-se que o Estado não pode suprimir os direitos 
adquiridos pelo indivíduo, sem que os substitua por 
outros, tendo em vista que representa um papel de 
garantidor da sociedade

As normas constitucionais são 
potencialmente contraditórias, já que 
refletem uma diversidade ideológica típica 
de qualquer Estado Democrático de 
Direito. Não é de se estranhar, dessa forma, 
que elas frequentemente, no momento 
aplicativo, entrem em ‘rota de colisão’. 
(MARMELSTEIN, 2011, p. 401).
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O julgador, no exercício de sua jurisdição, ao 
se deparar com casos de colisão de direitos (como 
por exemplo: efetivação de um direito essencial 
versus limite orçamentário), pode adotar a técnica da 
ponderação, como meio de proporcionalidade para 
solucionar o problema.

Segundo Vírgilio Afonso da Silva (2010, p. 
279):

A exigibilidade da regra da proporcionalidade 
para a solução de colisões entre direitos 
fundamentais não decorre deste ou daquele 
dispositivo constitucional, mas da própria 
estrutura dos direitos fundamentais.

Sobre o tema, Canotilho (2002, p. 1271) 
dispõe:

Podem existir conflitos entre direitos 
fundamentais e bens jurídicos da comunidade. 
Não se trata de qualquer ‘valor’, ‘interesse’, 
‘exigência’, ‘imperativo’ da comunidade, mas 
sim de um bem jurídico. Exige-se,  pois, um 
objecto (material ou imaterial) valioso (bem) 
considerado como digno de protecção, jurídica 
e constitucionalmente garantido. Nesta 
perspectiva, quando se fala em bens como 
‘saúde pública’, ‘patrimônio cultural’, ‘defesa 
nacional’, ‘integridade territorial’, ‘família’, 
alude-se a bens jurídicos constitucionalmente 
‘recebidos’ e não a quaisquer outros bens 
localizados numa pré-positiva ‘ordem de 
valores’. Os bens jurídicos de valor comunitário 
não são todos e quaisquer bens que o legislador 
declara como bens da comunidade, mas apenas 
aqueles a que foi constitucionalmente conferido 
o carácter de ‘bens da comunidade’.

Já Alexy (2001, p. 92), aduz que “um 
conflito entre regras somente pode ser solucionado 
se se introduz, em uma das regras, uma cláusula de 
exceção que elimine o conflito, ou se pelo menos 
uma das regras for declarada inválida”.

Para Fernanda Borghetti Cantali (2009, p. 
259):

A partir da ponderação, guiada pelos 
postulados da proporcionalidade e 
razoabilidade, privilegia-se um direito 
fundamental em detrimento do outro quando 
evidenciada a colisão, procurando desrespeitar 
o mínimo, com o respeito, sob pena de ferir 
seu núcleo essencial, onde se encontra o valor 
da dignidade humana.

No entendimento Capelo de Souza (1995), 
o magistrado, além do juízo de ponderação, deveria 
fazer a identificação dos bens jurídicos tutelados e 
dos conteúdos dos poderes jurídicos resultantes 
destes direitos.

Sendo que para o autor, havendo conflito de 
direito, deve-se determinar a natureza, o âmbito e 

a intensidade dos elementos da personalidade em 
causa; verificar os níveis de adequação, correção e 
proporcionalidade dos meios a serem utilizados no 
exercício do direito; avaliar as consequências a serem 
produzidas, considerando sua natureza, intensidade 
e o posicionamento, bem como analisar as demais 
circunstancias fáticas, objetivas e subjetivas que sejam 
relevantes ao exercício dos direitos em conflito.

Vê-se que existem inúmeros estudos que 
tratam sobre a colisão de direitos e suas respectivas 
ponderações, contudo, essencialmente percebe-se 
que os direitos inerentes ao homem, embora possam 
ser ponderados, não devem ser suprimidos, tendo 
em vista que dignificam a existência do ser humano 
e propiciam uma sociedade mais igualitária e justa.

Assim, mesmo diante de normas e princípios 
que possam vir a restringir direitos do homem e 
de sua personalidade (como o Projeto de Emenda 
à Constituição nº 55, de 2016 – PEC do Teto dos 
Gastos Públicos5), tem-se que em todas as hipóteses 
deve ser garantida sua dignidade, sem o retrocesso 
de direitos.

CONCLUSÃO

As políticas públicas são ações desenvolvidas 
pelo país para garantir e efetivar direitos previstos na 
Constituição Federal e em outras leis e devem estar 
em consonância com o sistema jurídico protetivo 
dos direitos fundamentais, para possibilitar o pleno 
desenvolvimento dos membros do corpo social.

Ademais, o princípio da dignidade da 
pessoa humana, inserido no rol dos direitos da 
personalidade é visto como um princípio norteador 
de todo o sistema jurídico brasileiro, irrenunciável e 
intransferível.

Nas considerações finais, ante todo o exposto, 
confirma-se a notável a importância dos Direitos 
Sociais para o bom funcionamento do Estado, uma 
vez que a garantia de uma vida digna e em condições 
5. Mencionada PEC, representa significativa redução nos gatos com educação e 

saúde (direitos fundamentais do homem.
 Conforme texto disponível na página da web do Senado, a PEC nº 55/2016: 

“Institui o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União, que vigorará por 20 exercícios financeiros, 
existindo limites individualizados para as despesas primárias de cada um 
dos três Poderes, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública 
da União; sendo que cada um dos limites equivalerá: I - para o exercício de 
2017, à despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a 
pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigida 
em 7,2% e II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao 
exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Determina que não se incluem na 
base de cálculo e nos limites estabelecidos: I - transferências constitucionais; 
II - créditos extraordinários III - despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral 
com a realização de eleições; e IV - despesas com aumento de capital de 
empresas estatais não dependentes.”
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humana, eleva as condições de vida em sociedade e faz 
com que a população cresça com mais possibilidades.

O Estado, ao analisar a aplicabilidade 
de determinadas normas, necessita fazer uma 
ponderação entre o princípio da reserva do possível e 
o mínimo existencial, para que não afete a população 
de forma que a prejudique e restrinja seus direitos 
inerentes à dignidade humana.

Conforme Bonavides (2011, p. 425):

[...] Sem o princípio da proporcionalidade, 
aquela constitucionalidade ficaria privada 
do instrumento mais poderoso de garantia 
dos direitos fundamentais contra possíveis 
eventuais excessos perpetrados com o 
preenchimento do espaço aberto pela 
Constituição ao legislador para atuar 
formulativamente no domínio das reservas de 
lei.

Assim, a proibição do retrocesso social 
serve como uma contenção contra desajustes nos 
direitos sociais, uma vez que o Estado, ao aprovar 
normas jurídicas que versam sobre diminuição 
de investimentos em direitos fundamentais, não 
pode suprimir o acesso amplo aos serviços de 
educação, saúde, alimentação, previdência, moradia, 
transporte, acesso a lazer, cultura, segurança, 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados e trabalho, por serem bens jurídicos já 
conquistados e essenciais.

Por essa razão, o princípio da proibição 
do retrocesso social objetiva proibir a redução 
de proteção a direitos fundamentais há muito 
adquiridos e implementados, consequentemente 
assegurando à sociedade, a garantia de seus direitos 
da personalidade, não permitindo, deste modo, que 
normas como a PEC/55 interfiram na qualidade de 
vida da sociedade.
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RESUMO

A partir de Hans Kelsen pretende-se com 
o presente trabalho apresentar um resgate sobre a 
ideia positivista como legitimadora da existência 
democrática das personalidades e, assim, observar 
a impossibilidade de uma promoção de direitos 
da personalidade fora da via de um purismo 
metodológico positivista kelseniano, delimitando 
elementos que, ao tentar justificar a aplicabilidade 
dos direitos pela via do direito privado e da decisão 
judicial, como crítica ao positivismo exegético. O 
presente trabalho não tem por finalidade esgotar o 
tema, mas sim incorporar a pesquisa a respeito da 
aplicabilidade e crítica aos institutos de validade do 
Direito. A pesquisa utilizar-se-á de método hipotético-
dedutivo, por meio de pesquisa bibliográfica.

PALAVRAS-CHAVE

Direitos da personalidade; Positivismo; Constitucionalismo; 

Democracia. 

ABSTRACT

Based on Hans Kelsen, the present work intends 
to present a rescue on the positivist idea as legitimizing 
the democratic existence of personalities and, thus, 
to observe the impossibility of promoting personality 
rights outside the path of a positivist methodological 
purism Kelsenian, delimiting elements that, when 
trying to justify the applicability of rights by means 
of private law and judicial decision, as criticism of 
exegetical positivism. The purpose of this paper is not 
to exhaust the topic, but to incorporate research on the 
applicability and criticism to the validity institutes of 
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Law. The research will use a hypothetical-deductive 
method, through bibliographic research.

KEYWORDS

Personality rights; Positivism; Constitutionalism; Democracy.

INTRODUÇÃO

Os direitos da personalidade têm dimensões 
muito problemáticas quanto a sua efetivação. 
Considerar personalidade como algo advindo 
da propria condição humana ou de condição 
para dignidade se trata de um problema jurídico 
tradicionalmente ligado a função pressuposta de 
hipótese de dever-ser universal.

Com isso algumas interpretações modernas 
de direitos da personalidade a categorizam em um 
sentido de, na tentativa de utiliza-se de meios para 
garantia institucional, de colocá-la em elementos 
controversos ao purismo metodológico da 
democracia liberal.

Há tentativas de aproximar os direitos da 
personalidade de uma categoria de direito privado, o 
que, em sentido estrito não é errado, a menos que seja 
classificada em efeito axiológico subjetivado, assim 
como o afastamento da categoria de personalidade 
da sua função normativa.

Todas essas interpretações colocam em risco 
a função de dever-ser do conceito puro de norma, a 
reaproximando de um decisionismo personalizado. 
Em um primeiro momento, a hípotese apresentada é 
que todas as alternativas de aplicabilidade de direitos 
da personalidade já estão presentes na teoria classica 
kelseniana, não havendo necessidade de buscar 
formas de efetivação fora de uma institucionalização 
de democracia parlamentar de metodologia pura.

Para tanto o conceito de norma em Hans 
Kelsen se faz necessário de análise, em sua estrutura 
dogmática, bem como a justificação jus-filosófica 
do mesmo autor da necessidade de purismo para a 
garantia da promoção das liberdades individuais na 
democracia parlamentar liberal.

Hans Kelsen, partindo de uma estrutura lógica 
normativa, define o plano do dever-ser como uma 
categoria original relacionada a norma. Dessa forma 
é justificada a possibilidade de produção abstrata 
de ordenamento por sujeitos de conhecimento, por 
fatos sensíveis que podem ser legitimados por uma 
lógica racional de entendimento.

É necessário frisar novamente a impossibilidade 
de descrição do plano do dever- ser que, por sua 

vez, pode ser compreendido de uma apreensão da 
experiência do espaço- tempo.

A produção normativa deve ser observada a 
partir do ato volitivo que encontra sentido na norma, 
isso significa dizer que a produção do plano interno 
do dever-ser traduz-se pela busca de sentido no plano 
espaço-temporal, entretanto, encontra legitimidade 
em uma lógica superior de conceitos apriorísticos de 
dedução e conceituação da experiência.

O ato de vontade, por sua vez, baseado em 
uma estrutura de tradução conceitual de imperativos 
predefinidos, encontra sua validade no plano do 
dever-ser por ser construído a partir da possibilidade 
de visualização pela razão, porém, ao mesmo tempo, 
não pode ser descrito no plano real.

Dessa forma, a norma interna é legitima 
advindo de um conceito derivado da experiência, 
mas inacessível pela experiência, por não se tratar 
de um elemento de experiência, apenas podendo ser 
descrito com base em um fenômeno.

1 DIREITOS DA PERSONALIDADE COMO 
CATEGORIA NORMATIVA DE DEVER-SER

Antes de discutir sobre a natureza específica 
dos direitos da personalidade, há necessidade de 
enfrentar a importância da diferenciação entre os 
planos do ser e dever- ser tem escopo na própria origem 
do termo “norma” e sua relação com o normal, uma 
vez que o mandamento prescrito no termo “norma” 
não se reduz a uma função puramente adstrita a 
um preceito, mas sim a uma raiz que “se designa 
um mandamento, uma prescrição uma ordem. 
Mandamento não é, todavia, a única função de uma 
norma. Também pode conferir poderes, permitir, 
derrogar são funções de normas” (KELSEN, 1986, 
p. 1)

Dessa forma, a normalidade adjetivada pela 
normatividade apresenta-se como uma representação 
do ser, isto é, o real e palatável procedimento 
linguístico de apropriação de conhecimento a ser 
desenvolvido pelo sujeito que, por conseguinte, 
traduz a necessidade do ser de dever.

Isto significa que o ser presente na norma, 
abstrata, que define a normalidade, apenas encontra 
sua legitimidade no plano do dever-ser. A norma 
apresenta-se como um ser linguístico legitimado pela 
prescrição ao dever-ser, que define a realidade do 
normal em um ato de vontade.

Se “norma” manifesta-se com o adjetivo 
“normal”, não tem, todavia, o sentido de 
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um dever-ser, mas com isto é pensado um 
ser. “Normal” é o que em regra efetivamente 
acontece. Se com tal palavra também um 
dever-ser é pensado, pressupõe-se a validade 
da norma de que – o que em regra costuma 
acontecer – também deva acontecer, que 
particularmente uma pessoa deve se conduzir 
como pessoas em geral costumam conduzir-se 
(KELSEN, 1986, p. 5)

O âmbito do Direito puro como uma categoria 
de dever-ser (Sollen), que diferente de um “dever-
ser” kantiano, utiliza uma universalidade metafísica 
do dever entre os homens, em Kelsen é formada por 
uma unidade fundamental erga omnes que segue 
uma lógica da relação entre poder e coerção.

Logo, a definição exata da distinção entre o 
mundo sensível do ser e o sujeito transcendental 
presente na análise do dever ser faz-se como uma 
lógica para que possa ser tratada a questão da 
verdade erga omnes para uma fórmula jurídica 
logicamente justificada. Isso significa dizer que, a 
possibilidade de diferenciar o plano de estrutura de 
entendimento e a possibilidade de conhecimento 
é a intermediação necessária para aquilo que, de 
fato, pode ser universal. Os elementos apriorísticos 
permitem uma categoria de definição universal 
pela essência, ou seja, o objeto em si, utilizado 
pelo transcendental do conhecimento, tem sua 
universalidade de contexto, enquanto aquilo que 
é permitido conhecer pelos fenômenos é apenas 
representação conceitual de uma dinâmica da 
experiência possível, assim, naturalmente, não 
se podem enquadrar como conceito de verdade 
absoluta.

Como é possível perceber, a alternativa 
kantiana em Kelsen tem como fundamento o 
distanciamento entre a natureza e o normativismo 
presente nas ciências sociais, isto é, o mundo da 
natureza só pode ser alcançado pela referência a 
essência das coisas, como explicado anteriormente, só 
podem ser percebidas pelo sujeito de conhecimento 
a partir do entendimento de sua sensibilidade, por 
conseguinte, as ciências sociais carecem de um 
quadro normativo que reduza a complexidade da 
apreensão de conceitos e possam, com um caráter 
lógico, categorizar o mundo do ser em elementos 
representados por conceitos.

Ora, é no plano fático do ato de vontade que 
se encontra a prescrição do que deve ser normal e 
que dá legitimidade a existência normativa. É no ato 
volitivo que a norma representa o plano do dever-ser 
e, assim, personifica-se como tal.

Cumpre consignar que a lógica presente 
na assunção do plano do dever-ser como algo 
inalcançável pela experiência, devido as contingências 
sensíveis ao sujeito de conhecimento, não exclui a 
possibilidade de entendê-la a partir da compreensão 
da essência das coisas, apesar de não ser possível, pelo 
método sensível, transcender o espaço-tempo pela 
experiência, pode-se deduzir a existência dos sujeitos 
a partir de sua existência em si. Isso se deve a elementos 
apriorísticos que organizam o conhecimento de algo 
previamente existente, o que podemos classificar 
como o ser, de forma que o conhecimento subordina 
o entendimento do fatos a partir de fenômenos 
logicamente organizados como sistema. Portanto, 
Kelsen busca nesse sistema de diferenciação assumir 
e separar a natureza da sociedade, de modo que tudo 
aquilo que seja estruturalmente abstrato possa ser 
considerado como uma verdade. Ou seja, transcender 
o fato gera a norma que, por si, torna-se verdade 
justificada, a qual pode ser entendida sensivelmente 
a partir de um fenômeno de transgressão. A norma, 
abstrata, é compreendida a partir do fenômeno 
fático de inverso conceitual, ou violação daquilo 
que é verdade por si mas não se acessa pelo mundo 
sensível.

A norma que empresta ao ato o significado de 
um ato jurídico (ou antijurídico) ela própria 
produzida por um ato jurídico, que, por seu 
turno, recebe a sua significação jurídica de 
uma outra norma. O que faz com que um 
fato constitua uma execução jurídica de uma 
sentença de condenação à pena capital e não 
um homicídio, essa qualidade - que não pode 
ser captada pelos sentidos - somente surge 
através desta operação mental: confronto com 
o código penal e com o código de processo 
penal. (KELSEN, 1998, p. 14)

A norma, em si, não pode ser compreendida 
sensivelmente, apenas como uma representação 
conceitual cognoscível, porém, o fenômeno 
logicamente derivado da transgressão do elemento 
a priori torna o conceito passível de um ato no 
mundo do ser. A relação entre a verdade e o ato é 
trabalhada por Kelsen de forma que toda a ideia 
representada pode ser acessada partindo de um 
fenômeno logicamente antagônico àquilo que se 
tem como verdade normativa. Kelsen, no entanto, 
não considera a causalidade como um elemento do 
conhecimento do sujeito – o que difere, por exemplo, 
do conhecimento inato em Kant – mas considera 
como o desenvolvimento lógico do conhecimento, 
por isso a dualidade entre sociedade e natureza devem 
ser relacionados de maneira que a causalidade seja 
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um instrumento para o conhecimento logicamente 
definido.

A grande diferença da utilização do dever-
ser no plano kelseniano seria o fato de que a 
universalidade apenas atinge os indivíduos que 
participam de um processo cognitivo sobre o quadro 
normativo descritivo, o que significa dizer que 
os enunciados descritivos da sociedade, no plano 
jurídico, são verdadeiros apenas aos integrantes do 
procedimento de descrição. A verdade que repousa 
no dever-ser normativo atinge aqueles que estão 
sujeitos ao modelo descritivo, podendo ser acessada 
pelo mesmo método kantiano previamente analisado, 
ou seja, por uma intervenção fenomenológica entre o 
aquilo que se tem como abstração inacessível e o fato 
descrito que representa a abstração como redução 
de complexidade de conceitos. Por isso, pode-se 
entender que um quadro normativo é verdadeiro, 
pois sua utilização depende de elementos fáticos 
capazes de acessar a cognição de forma lógica, 
sensivelmente acessíveis para que seja visualizado 
o caso como organização de conceito. A norma 
mostra-se como uma representação da coisa em si, 
como um elemento existente na natureza, porém, 
aparentemente inacessível devido a causalidade do 
elemento espaço-temporal da racionalidade. Todavia, 
assim que possível organizar conceitualmente um 
elemento a partir do mundo sensível, mostra-se a 
razão, no caso da norma, sua capacidade de atingir 
aqueles envolvidos, de forma universal.

O fato isolado não é universal, porém ele 
adequa-se a uma universalidade, ou seja, o caráter 
erga omnes da lei, que é uma verdade estruturalmente 
normativa, mas que se aplica pela sua oposição, que, 
no caso, trata-se da possibilidade de conceituação 
estrutural do elemento fático, que, por sua vez, 
funciona como um acesso aos elementos a priori que 
se vinculam ao fato isolado. Em outras palavras, a 
universalidade e o caso concreto são derivados de uma 
lógica kantiana com uma metodologia relativista.

A relação da norma com aqueles sob a égide 
do direito tem um caráter de diferenciação entre 
aquilo que se pode universalizar e aquilo que se pode 
categorizar como fenômeno representado.

Nesse sentido, é necessária a noção de 
positivação da norma, ou seja, se é ato de vontade 
que define o normal como o plano do dever-ser 
personificado na norma, tal manifestação deve 
acontecer no plano real, realizado por atos de vontade 
humanos direcionados aos fenômenos também 
humanos.

Daí a norma é posta na realidade por meio 
de um ato de vontade realizável no plano real, o que 
torna, então, a norma positiva, já que representa a 
prescrição da normalidade.

Uma norma posta na realidade do ser por 
um realizante ato de vontade é uma norma 
positiva. Do ponto de vista de um positivismo 
moral ou jurídico interessam como objetivo 
do conhecimento apenas normas positivas 
fixadas, ou seja, estabelecidas por atos de 
vontade, e precisamente por atos de vontade 
humanos (KELSEN 1986, p. 6)

De outro ponto, a produção normativa deve 
ser observada a partir do ato volitivo que encontra 
sentido na norma, isso significa dizer que a produção 
do plano interno do dever-ser traduz-se pela busca 
de sentido no plano espaço-temporal, entretanto, 
encontra legitimidade em uma lógica superior de 
conceitos apriorísticos de dedução e conceituação 
da experiência. O ato de vontade, por sua vez, 
baseado em uma estrutura de tradução conceitual 
de imperativos predefinidos, encontra sua validade 
no plano do dever-ser por ser construído a partir da 
possibilidade de visualização pela razão, porém, ao 
mesmo tempo, não pode ser descrito no plano real. 
Dessa forma, a norma interna é legitima advindo de 
um conceito derivado da experiência, mas inacessível 
pela experiência, por não se tratar de um elemento de 
experiência, apenas podendo ser descrito com base 
em um fenômeno.

Desse ponto pode-se inferir que a norma 
do plano interno é pressuposta e só pode ser 
observada baseando-se em proposições jurídicas que 
se definem a partir de atos volitivos fundados em 
uma lógica sensível ligada a conceitos predefinidos 
por um caráter de validade de conhecimento. O 
ato de vontade que produz uma categoria do dever-
ser proposta sob uma possibilidade de fenômeno 
funda-se em um ato de coerção, uma vez que sua 
conceituação no plano do ser deve encontrar lugar 
no fenômeno antipodal do prescrito na norma, para 
que sua validade lógica encontre-se como verdade no 
plano hierarquicamente superior à norma.

Logo, a regulação de condutas abstratas infere 
diretamente a uma possibilidade de atuação no espaço 
do poder universalizado para o ordenamento. Por 
isso, importa frisar que o ordenamento pressupõe que 
em seu espaço-tempo todo indivíduo categorizado 
como parte desse plano de poder enquadra-se como 
fim de sua lógica normativa.

A conduta humana regulada pela norma 
encontra seu fundamento na possibilidade 
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de existência do sujeito como integrante do 
ordenamento. No plano da experiência, a norma 
interna é direcionada a conduta humana, porém, 
em razão da universalidade ser definida pelo espaço 
do poder, o sujeito a ser alcançado pela ordem 
jurídica deve ser estruturado também em um plano 
normativo pressuposto para que seja legítimo a ter 
seus atos autorizados pelo Estado.

O sujeito, nesse sentido, deve, necessariamente, 
ser sujeito de direito, vez que sua própria existência 
deve ser “autorizada” no plano do dever-ser. Isso 
significa dizer, que o ato de vontade normativo deve 
ser legitimado, da mesma forma que o poder e a 
existência de conceitos acessíveis pelo Estado, o que 
pode ser traduzido como ordenamento.

A teoria tradicional identifica o conceito de 
sujeito jurídico com o de pessoa. Eis a sua 
definição: pessoa é o homem enquanto sujeito 
de direitos e deveres. Dado que, porém, não 
só o homem mas também outras entidades, 
tais como certas comunidades como as 
associações, as sociedades por ações, os 
municípios, os Estados, são apresentados como 
pessoas, define-se o conceito de pessoa como 
“portador” de direitos e deveres jurídicos, 
podendo funcionar como portador de tais 
direitos e deveres não só o indivíduo mas 
também estas outras entidades. (KELSEN, 
1998, p. 120)

A importância da definição de pessoa 
como sujeito de direito é mister para a definição 
de capacidade de alcance normativo. Como dito 
anteriormente, a norma é produzida por atos de 
vontade, baseados em experiências, mas categorizados 
como funções abstratas pressupostas de um direito 
hierarquicamente superior.

A lógica jurídica que define a capacidade 
de poder de um Estado deve se basear em uma 
definição de universalidade espacial normativa, dessa 
forma todo o alcance normativo deve vincular-se 
a capacidade do ordenamento. Assim, o sujeito de 
direito é também uma lógica normativa que tem 
sua possibilidade de vinculação a outras normas 
pelo fator de fazer parte, como norma, do espaço do 
poder. Logo, a produção normativa é legitima por 
basear-se em uma norma superior e ser produzida 
pelo próprio ordenamento, ou seja, o sujeito de 
conhecimento produtor da norma é, ao mesmo 
tempo, sujeito de direito definido por uma norma 
interna. O ato de vontade, em outras palavras, é 
produzido pelo próprio ordenamento jurídico. A 
norma produz a norma, que encontra legitimidade 
em outra norma superior.

Pode-se concluir que o Direito reproduz-se a 
partir do próprio ordenamento. Tecnicamente, seria 
equivocado dizer que são os sujeitos de conhecimento 
que produzem a norma, pois a própria norma produz 
a norma baseada na lógica de uma norma superior, 
assim sendo, o Estado cria o Direito. A norma regula 
os indivíduos, que por sua vez são sujeitos de direito, 
ou seja, sua existência dentro do ordenamento 
depende de uma criação de norma legítima que, 
consequentemente, os legitimem como sujeitos de 
direito. O ato de vontade baseia-se na experiência 
para a produção normativa, porém é uma norma 
interna que define a legitimidade do sujeito como 
parte do ordenamento.

2 SUJEITO DE DIREITO E PERSONALIDADE 
EM ÂMBITO NORMATIVO DE 
AUTORREFERÊNCIA

O sujeito de direito, portanto, pode ser 
representado como um quadro normativo, que o 
legitima a existência política. Assim, o sentido de 
sujeito, em Kelsen, funciona apenas como um apoio 
ideológico de construção de personalidade, para na 
verdade fundar-se em sua função jurídica definida, 
radicalmente, como um instrumento legitimado do 
ordenamento.

A conceituação do sujeito de direito como 
um quadro normativo pertencente ao ordenamento 
legitima, primeiramente, a capacidade do Estado 
de produção normativa a partir da experiência dos 
sujeitos de conhecimento, categorizados como uma 
produção possível dentro do próprio ordenamento. 
Apesar do ato de vontade presente na atividade 
legiferante, temos acima disso uma possibilidade 
de despersonalização da produção normativa como 
resultado do próprio ordenamento reproduzindo-
se. A atividade legiferante deriva logicamente do 
Direito, que legitima a norma a se reproduzir diante 
de uma estrutura hierárquica em uma perspectiva 
purista de atuação estatal.

Fica clara a estrutura purista que o corpo 
presente na norma é irrelevante para uma estrutura 
normativa, a capacidade do sujeito como sujeito de 
conhecimento não pode atingir a norma, uma vez 
que esta é a expressão do dever-ser que, por sua vez, só 
pode ser observada pelos sujeitos como proposições 
jurídicas, da mesma forma que só podem representar 
a análise fenomenológica do caso concreto. O sujeito 
de direito portanto é, em uma estrutura purista, um 
complexo de normas que, por trás do ato de vontade 
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do sujeito de conhecimento, permite ao Direito 
reproduzir-se de forma autônoma, a partir de uma 
lógica estrutural de hierarquia de normas.

O sujeito deve ser considerado como parte do 
ordenamento, visto que é a própria ordem jurídica 
que deve reconhecer a norma como válida. O 
sujeito de conhecimento, aqui observado, tem seus 
costumes, contingências e causalidade passíveis de 
reconhecimento pela prescrição normativa, logo, 
esses mesmos sujeitos, enquanto parte do complexo 
normativo do Estado podem responder pela atuação 
da norma no plano do ser. Em uma formação lógica 
normativa, o próprio ordenamento está subordinado 
a norma.

Em poucas palavras, o ordenamento interno 
produz, sujeita-se e valida a norma. Ainda mais 
além, as normas sustentam-se enquanto método de 
validade, a ponto de somente um quadro normativo 
ser capaz de observar-se enquanto plano de dever-
ser, logicamente estruturado e imediatamente 
subordinado, sempre, a um quadro normativo 
superior, até encontrar validade plena em uma 
norma fundamental.

A norma estatui um dever-ser. Diz-se isso de 
toda norma, no entanto, o termo dever-ser é 
empregado num sentido mais amplo que no 
uso habitual da linguagem. Segundo este, diz-
se apenas daquele ao qual uma norma válida 
prescreve (impõe) uma determinada conduta, 
que ele “deve” conduzir-se de certo modo. 
Enquanto se diz de outro, a quem uma norma 
autoriza uma certa conduta, que ele “pode 
conduzir-se de certa maneira; e de outro, a 
quem é permitida uma certa conduta pela 
ordem normativa, que ele “tem permissão” 
para conduzir-se de determinada forma. 
(KELSEN, 1986, p. 4)

A forma, elemento necessário da norma, 
representa-se na própria validade, do mesmo modo 
que a produção normativa e sua validade devem ser 
de competência de normas específicas, quais sejam, os 
sujeitos de direito designados a esse fardo, o próprio 
sujeito deve ser organizado em sua formalidade 
jurídica. O sujeito de direito é reconhecido a partir 
de sua estrutura de legitimidade dentro de um espaço 
de poder e seu reconhecimento por este. Há um ciclo 
de legitimidade que liga o ordenamento à produção 
interna de normas, sempre adstritos a validade e 
subordinação.

Nesse sentido, se norma é forma por força 
de validade purista, quando tratamos de direitos da 
personalidade. Não há um juízo de valor envolvida 
na sua categoria legitimadora de quadro normativo, 
isto porque é a propria forma jurídica, que por 

natureza é vazia, é acobertada com um juízo abstrato 
de racionalidade quanto a personalidade jurídica.

No presente trabalho coloca-se diante da 
impossibilidade de aceitar a categorização de direitos 
da personalidade como direitos fora dos direitos, 
como sustentado por alguns autores, ou mesmo 
condição de justificação para existencia dos mesmos. 
Isto porquê, se fossem os direitos da personalidade 
condições de validade para os direitos humanos ou 
o conceito de dignidade, estariamos diante de uma 
condição de legitimidade e não de validade.

Como Direitos da Personalidade, entendemos 
como conceitos abertos dentro de uma textura 
semântica em uma moldura normativa. Isto é, 
considera-se direitos da personalidade uma função 
essencial de positivação de uma norma promotora 
de emancipação pela forma racional das liberdades 
individuais, conceito básico da democracia 
parlamentar classica. Por isso, não se considera a 
discussão de direitos da personalidade uma relação 
necessária de produção de novos direitos, mas sim 
de resgate a produção legislativa da democracia 
parlamentar como promoção de dignidade, não pela 
forma da reaproximação do direito com a moral, mas 
como pressuposto de validade da forma normativa 
da democracia parlamentar, pela forma normativa.

É temerosa a classificação de direitos da 
personalidade em um quadro normativo de 
racionalização e efetivação de direitos pela via 
socioantropológica ou de determinação de juizos 
de valor prático das ciências humanas. Seja pela 
determinação de que a garantia dos direitos de 
personalidade são proteções de elementos de 
diferenciação de pessoas com outros seres, seja pelo 
contexto ético, ou, pelo mais grave, a proteção de 
uma categoria fundamentalmente essencial do ser 
humano. Categorizar o direito da personalidade 
como essência é considerar que o direito ultrapassa 
sua condição institucional e passa a ser conteúdo 
metafísico apreensível, o que abre pressuposto para o 
decisionismo jurídico- político, o que será discutido 
no proximo tópico, legitimados – e não validados – 
pela consideração moral – e volátil de juízos de valor 
– fora de um conteúdo constitucionalmente previsto 
e racionalmente determinado em uma função 
constitucional.

Direitos da personalidade são direitos, são 
categorias normativas pressupostas de garantias que, em 
ultima análise, comportam a função tradicionalmente 
contratualista do constitucionalismo moderno, 
aplicados, necessáriamente, a sujeitos de direito, ou 
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seja, comportam no conjunto de normas do sujeito 
uma categoria normativa de promoção contratual de 
liberdade normativa.

A primeira vista pode parecer que há 
contradição entre a positivação por purismo 
metodológico e uma consideração essencialmente 
filosófica ou sociológica como a persona, entretanto, 
passa a fazer semtido quando se determina a partir 
de sua natureza e necessidade de existência a partir 
da ideia de democracia parlamentar kelseniana como 
forma necessária de preenchimento do conteúdo vazio 
da norma para garantia da vontade geral. Comenta 
Jaime Octávio Cardona Ferreira (2015, p. 228):

Direitos da personalidade são – o que é 
lapaliciano – direitos. O direito reconhece estes 
direitos: é o Direito objetivo da personalidade. 
Tratando-se de direitos concretos, só fazem 
sentido enquanto titulados pelas pessoas a 
quem respeitam, enquanto subjetivados, 
conforme aflorado, vale isto por dizer que, 
nesta medida, considero seguro que se trata 
de direitos subjetivos. Já o refleti, mas quero 
acrescentar o seguinte. Isto, tem, creio, um 
duplo sentido. por um lado, vivificam-se 
na medida em que identificados, titulados, 
pertencentes, formalmente a uma pessoa, 
ainda que todas as pessoas sejam titulares de 
direitos da (sua) personalidade. Por outro lado, 
evidenciando que cada direito subjetivo da 
personalidade é, na sua identificação, único, 
diferente de qualquer outro. A personalidade 
é bem exclusivo, semelhante mas diferente de 
qualquer outro. (FERREIRA, 2015, p. 228)

Por mais que a personalidade se justifique como 
uma categoria particularmente humana, ainda que 
discutível sobre sua grei subjetiva em outras areas de 
conhecimento, a categoria jurídica de reconhecimento 
de sua forma é forma necessária justamente para a 
necessidade de liberdade por um conceito material 
em sua formalidade. Ou seja, sua diferenciação 
em questões de razão prática, como conteúdo de 
identificação de sujeitos, torna-se semelhança em 
contexto de promoção de função normativa de 
igualdade para liberdade, uma vez que “os direitos 
da personalidade tipificam-se e justificam-se porque 
visam, essencialmente, proteger a dignidade de cada 
pessoa humana.”(FERREIRA, 2015, p. 229) Por isso, 
como função universalista de categoria individual, 
garante, por sua vez a promoção das liberdades.

Dignidade, como juízo hipotético, é sim 
elemento necessariamente fenomenológico, 
entretanto, quando em âmbito jurídico positivado 
passa a ser deverminado a partir de hipótese 
normativa, ainda que de textura aberta, validade pela 
forma constitucional pressuposta.

Funda-se portanto a necessidade de vinculação. 
Só há aplicação de direitos da personalidade para 
o sujeito de direito, não que isso cause a exclusão de 
sujeitos destituídos de cidadania, tanto que a condição 
de integralidade da aplicabilidade normativa garante 
que os deveres, direitos e garantias sejam empregadas 
prescindindo a categoria de cidadania, conforme consta 
no caput do quinto artigo da Constituição Federal, 
quando supera a questão de nacionalidade, ou de 
cidadania em contexto limitado ao nomos territorial.

Portanto, não há exclusão de indivíduos 
na necessidade de aplicabilidade do direito da 
personalidade apenas ao sujeito de direito, mas, 
na verdade, se mantém o elemento formal purista 
da teoria tradicionalmente kelseniana, qual seja, a 
norma só se aplica a propria norma, uma vez que 
o dever-ser é hipotético e não tange o plano do ser, 
elementarmente pelo sentido puro da norma, qual 
condiz precisamente no afastamento da personificação 
da decisão sobre a exceção. A norma é contratual, 
por conseguinte, somente se aplica a sua formalidade 
necessária. Por isso, conquanto personalidade, em 
sentido subjetivo seja um caráter de valor atribuído 
ao ser, a positivação da personalidade necessita de 
um titular normativo para sua aplicação.

Assim é que os direitos da personalidade são 
direitos subjetivos porque positivados de 
maneira a gerar aos indivíduos uma prerrogativa 
subjetiva imediatamente usufruível, com 
identificação incontroversa de quem pode 
exercê-la e o objeto a quem possui o dever 
jurídico de prestá-lo, ou seja, é quando o “titular 
de um direito tem, face de seu destinatário, o 
‘direito’ a um determinado acto, e este último 
tem o dever de, perante o primeiro, praticar esse 
acto” (CALISSI, 2015, p. 252)

Por isso, personalidade se lê como forma 
pressuposta de garantia de promoção de liberdades 
individuais e isto, nada mais é, que o conceito mais 
tradicional da democracia parlamentar do século 
XX. Não há necessidade de pensar a aplicação dos 
direitos da personalidade fora da estrutura purista da 
democracia parlamentar peloo método positivista, 
inclusive, isso acarretaria uma saída ao próprio 
conceito de aplicabilidade, justamente pela garantia 
universal de liberdade. A democracia parlamentar 
seria instrumento necessário para a categorização 
do modelo do constitucionalismo normativo e 
garantista, isto porquê, a partir do princípio da 
liberdade a representação parlamentar é a única 
forma capaz de instituir o resultado da equidade dos 
sujeitos de direito a partir de sua igualdade formal e 
representação universal.
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A luta contra a autocracia nos fins do século 
XVIII e inicio do XIX foi, essencialmente, 
uma luta em favor do parlamentarismo. 
De uma constituição que conferisse à 
representação popular uma participação 
decisiva na formação da vontade do Estado, 
que pudesse fim à ditadura do monarca 
absoluto ou aos privilégios consagrados pelo 
sistema das ordens, esperava-se então todo o 
progresso possível e imaginável , a formação 
de uma ordem social justa, a autora de uma 
era nova e melhor. O parlamentarismo, 
forma política dos séculos XIX e XX, podia 
indubitavelmente reclamar para seu ativo 
resultados realmente importantes, tais como 
a emancipação completa da classe burguesa 
mediante a supressão dos privilégios; em 
seguida, o reconhecimento da igualdade dos 
direitos políticos do proletariado e, com isso, 
o início da emancipação moral e econômica 
desta classe diante da classe capitalista. 
(KELSEN, 2000, p. 45)

Aos privilégios, no sentido basilar do 
constitucionalismo, esses devem ser considerados 
como elementos essencialmente materiais, ou ainda, 
fora da forma jurídica. Significa dizer que, do ponto 
de vista formal, os indivíduos sob a égide do Estado 
têm lugares pressupostos de igualdade perante 
sua condição normativa. Seria, portanto, esta 
condição normativa que permitiria a emancipação 
dos indivíduos, ou ainda, em termos kantianos, 
a existência da autonomia frente à força estatal. O 
elemento jurídico de dever- ser tem como pressuposto 
uma estrutura formal em que, diante da estrutura 
constitucional, sua caracterização deriva de forma 
linear do instrumento jurídico. Haver privilégios no 
sentido constitucional é romper o pacto de vontade 
essencial, ou seja, atribuir elemento não jurídico a 
interpretação normativa do sujeito. O privilegiado 
não se encontra sob a égide da norma, mas fora dela, 
o privilegiado é sujeito anômico, não se enquadra 
em uma moldura semântica do texto normativo, é 
exceção em relação ao pressuposto normativo estatal.

A norma como elemento formal em uma 
democracia parlamentar tem como estrutura basilar o 
impedimento do domínio de faixas sociologicamente 
definidas, sejam como classes, sejam ideologicamente 
estruturadas, sejam com qualquer outro caráter 
identitário. A garantia da representação pressupõe 
a garantia da universalidade, ou seja, ao mesmo 
tempo que a estrutura política tem um representante 
único a partir da maioria, o exercício institucional 
do Estado tem por pressuposto a regulação das 
diferenças sociologicamente materiais para a garantia 
do pressuposto formal de igualdade, como garantia 
da liberdade, a qual não existe ato de vontade, por 

conseguinte, mitiga o elemento formal da estrutura 
do constitucionalismo parlamentar contratualista. 
Se não há ato de vontade não há possibilidade 
da existência da norma em sentido kelseniano, 
tampouco como meio de contrato social, isto é, o 
pacta sunt servanda é prejudicado, vez que a liberdade 
para submissão ao pacto é ferida quanto a liberdade.

Impedir o domínio de classe é o que o princípio 
majoritário - no âmbito do parlamentarismo - 
tem condições de realizar. Já é característico 
que, na prática, ele se mostre compatível com 
a proteção da minoria. De fato, a existência 
da maioria pressupõe, por definição, a 
existência de uma minoria. Disto resulta não 
tanto a necessidade, mas principalmente a 
possibilidade de proteger a minoria contra a 
maioria. Esta proteção da minoria é a função 
essencial dos chamados direitos fundamentais 
e liberdade fundamentais, ou direitos do 
homem e do cidadão, garantidos por todas 
as modernas constituições das democracias 
parlamentares. (KELSEN, 2000 p. 67)

Se a atividade política se pressupõe a partir 
de um purismo metodológico, é na atividade 
jurídica que a garantia universal da norma protege a 
promoção das garantias individuais como promoção 
da liberdade. A atividade jurídica, pelo modelo 
positivista, não se coaduna com a atuação de opinião 
pública, bem como não se coloca contrária a ela, a 
atividade jurídica age fora da atuação política. Em um 
purismo metodológico o princípio contramajoritário 
é garantia do pluralismo e atividade livre da 
democracia parlamentar, e isso se dá pela forma 
normativa.

Esses direitos apresenta-se, na origem, como 
uma proteção do  indivíduo contra o poder 
executivo, que, apoiando-se ainda no princípio 
da monarquia absoluta, tem o direito de, 
no “interesse público”, intervir na esfera da 
liberdade do proprio indivíduo toda vez que a 
lei não o vete expressamente. Mas, na medida 
em que - na monarquia constitucional e na 
república democrática - a administração e 
a jurisdição só pudessem ser exercidas com 
base nas normas legais, e na medida em que 
se for conquistando o conhecimento cada vez 
mais profundo desse princípio de legalidade 
da execução, a proclamação dos direitos 
fundamentais e das liberdades fundamentais só 
terá sentido se ocorrer na forma constitucional 
específica (KELSEN, p.67, 2000)

Por mais que a atividade legiferante seja 
constitucionalmente válida em seus debates 
políticos, é no executivo a realização dos elementos 
normativos. A ligação e alinhamento do poder 
executivo com o princípio majoritário é inevitável, 
por conseguinte, resta a atuação contramajoritária 
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do judiciário garantir a isonomia como fórmula 
de dilação do constitucionalismo e promoção da 
autonomia da liberdade, assim, garantindo a própria 
validade do pacta sunt servanda, razão de existência 
do direito. Isso se dá pela função da manutenção 
da liberdade, o fenômeno se apresenta no ato de 
vontade de composição normativa, ou seja, o plano 
do ser é a vontade que valida o dever puro da relação 
jurídica. Com isso, elementos como direitos da 
personalidade que podem ser afetados pela estrutura 
de representação majoritária mantém-se universal 
e como promotores de dignidade a partir de um 
estatuto constitucional puro e pressuposto a partir 
de um contrato.

O sentido do ato de fixação da norma é um ato 
de vontade, é um dever- ser, a norma. O fim 
do ato de fixação da norma não é, porém, este 
dever- ser, mas um ser; é a conduta existente 
na realidade, a qual corresponde à norma, e 
isto significa: a conduta iguala àquele que 
aparece na norma como devida, mas não é a 
ela idêntica. (KELSEN, 1986, p. 16)

Nesse sentido, a racionalidade normativa, por 
si, apresenta a função de legitimação do sentido de 
garantia de liberdade. É a propria norma que subsiste 
graças a atuação do ato de vontade, que é fenomeno, 
isso significa dizer que a existencia da propria ordem 
normativa, que é puramente hipotética, depende 
no seu ato de fixação um fenomeno, o qual, um 
ato de vontade. O constitucionalismo, por sua 
vez, tem como função precípua a manutenção da 
racionalidade prática da liberdade, sem a qual não há 
fixação do plano hipotético da norma, a apreensão 
normativa depende da razão estética da promoção de 
liberdade para sua fundamentação de validade. Ainda 
que puramente dever, a norma se fixa internamente, 
constitucionalmente, a partir da ideia de liberdade. 
Se há mitigação de liberdades individuais, por sua 
vez, há mitigação da validade do direito. Por isso 
que a liberdade, está para a validade democrática 
como a constituição está para a validade da norma, 
isso porquê a validade, diferente da legitimidade não 
tem necessariamente um personificação, a liberdade 
é conceito de validade para a existência do contrato 
e, por sua vez o contrato é fundamento do direito.

O sujeito livre categoriza-se num plano 
fenomenológico, isso importa para determinar sua 
capacidade, ainda que pressuposta, de participação 
social. Ou seja, o fenômeno é importante para 
definição da legitimidade do sujeito. Por outro lado, 
a liberdade como fenômeno deixa de ser considerada 
como objeto a partir do momento que ela é garantida 

universalmente, de forma que a quantia de liberdade 
é determinada pela validade do direito. Não 
importa a definição sociológica, para o fenômeno 
jurídico, uma vez que a forma garante a liberdade 
como pressuposto de sua existência, se a liberdade é 
mitigada o direito deixa de existir.

Dessa maneira, a atuação judiciária contra 
a forma da representação por maioria nada mais 
significa do que a garantia dos pressupostos de 
liberdade. Não se trata de igualdade material, 
isso é claro, mas se trata de função validadora da 
forma jurídica. Validade é essencialmente conceito 
kelseniano, para promoção da garantia do ato de 
vontade contratual. Não há forma jurídica de um 
estado de direito senão pela promoção do sujeito 
como sujeito livre. Ainda que se busque direitos 
subjetivos o corrimão é a garantia da liberdade. 
Não a toa que a democracia parlamentar engoliu os 
espectros ideológicos e permitem sua participação 
apenas dentro da forma.

Com isso, somente é possível pensar em 
uma atuação universal de direitos da personalidade 
a partir de um princípio normativo, do contrário, 
qualquer tentativa de subjetivar essência a um plano 
hipotético é reaproximar o direito da moral ou 
relativizar a estrutura do direito. Só há direito puro 
em uma democracia parlamentar metodologicamente 
positivista, entretanto não é só em um modelo 
democrático que há direito, por isso é possível 
apresentar modelos autoritários ou subjetivos do 
direito em um modelo de democracia aparente. 
Tentar reunir direito e moral como uma forma de 
subjetivar o direito a personalidade é necessariamente 
uma tentativa de personalização do sujeito de 
direito, que deve ser lido como uma personalização 
da norma, isso, por sua vez, personaliza a decisão, 
retira a pureza e a universalidade da norma e a deixa 
a mercê de uma decisão que não é pressuposta, mas 
ex nihilo, o que não se coaduna com o modelo de 
garantias constitucionais.

Por mais que seja tendente a se pensar em 
um direito a personalidade subjetivado à essência 
do indivíduo, a norma é hipotética e é a partir dela 
que se possibilita a afirmação de universalidade de 
garantias.

CONCLUSÃO

Delimitando-se à hipotese apresentada, 
observou-se que a delimitação de direitos da 
personalidade carrega em si um elemento 
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essencialmente normativo e não, como se tenta 
justificar, com o fundamento de efetivação, uma 
essência subjetiva.

Por personalidade, em sentido filosófico-
sociológico podemos, sim observar e discutir sua 
função de identidade e diferenciação, ainda que 
para isso seja necessário levar em consideração 
delimitações históricas e culturais. Entretanto é essa 
delimitação que não alcança o plano do dever-ser 
e, naturalmente o conceito do quadro normativo 
presente na relação entre norma e personalidade.

Não há como observar personalidade 
como uma condição de existência da norma, pois, 
personalidade, em sentido jurídico, trata-se de uma 
estrutura de categorização aberta de promoção 
de liberdade em sentido de ato volitivo contratual 
pressuposto para validade da institucionalização da 
democracia parlamentar liberal por meio de um 
purismo metodológico.

Tirar da catégoria hipotética a personalidade é 
colocá-la em uma radicalização subjetiva, isto porque 
seu efeito não é a garantia de dignidade no sentido 
do direito privado, mas a realização de uma decisão 
de conflitos fundada na apreensão de um sistema 
histórico-cultural de juízo de valor, ou seja, a decisão 
não tem um pressuposto universalista, mas a relação 
idiossincrática da decisão com a personalidade 
subjetiva cria uma necessidade de homogeneização 
conceitual sobre o conceito pessoalista do indivíduo, 
esse fora do conceito de sujeito de direito, ou seja, 
um espaço excepcional normativo que é definido a 
partir de uma decisão ex nihilo, não no sentido de 
invenção, mas de afastamento do indivíduo sob a 
julgamento, para os juízos atribuídos pelo decisor.

Afastar a personalidade do conceito de norma 
é, ao mesmo tempo, que a fragilização da própria 
norma, mas também o afastamento da subjetivização. 
Trata-se da personalização do juízo do decisor 
sobre o indivíduo sob um aspecto homogeneizado 
de cultura determinado, não por um pressuposto 
jurídico hipotético, mas sob um pressuposto moral 
determinado fora da validade.

Com isso, o presente trabalho, a partir do 
debate de Hans Kelsen sobre a personalização da 
norma pode observar que não há necessidade de 
busca de um novo conceito de constitucionalismo 
para a efetivação de direitos da personalidade, 
esse afastamento somente aproxima o indivíduo 
da exceção de garantias do direito. A crítica, ou a 
fundamentação, para uma efetivação dos direitos 
de personalidade repousam justamente na própria 

democracia parlamentar de metodologia purista 
do positivismo. Trata-se de observar pressupostos 
do constitucionalismo e a partir dele definir 
parâmetros para efetivação, isso porque, os direitos 
da personalidade são essencialmente relações de 
dever-ser aplicadas diretamente apenas ao sujeito de 
direitos, como elemento normativo.
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RESUMO

Os espaços de participação ativa da 
juventude tanto na sociedade brasileira, quanto 
em todo o mundo já vivenciaram momentos de 
destaque e também de pouca participação. Após 
intensa participação de jovens durante o período 
de redemocratização do Brasil, compreendido na 
década de 1980 e início dos anos 1990, houve uma 
minimização das ações realizadas por jovens. Desta 
forma, a amenização da atuação desta parcela da 
sociedade refletiu na efetivação dos direitos inerentes 
à personalidade destes. Entretanto, na última década, 
a participação da juventude vem se destacando 
novamente, demonstrando que seus direitos podem 
ser efetivados por meio da participação ativa.

PALAVRAS-CHAVE

Políticas Públicas; Protagonismo Juvenil; Efetivação de Direitos.

ABSTRACT

The spaces of active participation of youth in 
Brazilian society, as well as around the world have 
already experienced moments of prominence and also 
little participation. After intense participation of young 
people during the period of redemocratization of Brazil, 
in the 1980s and early 1990s, there was a minimization 
of actions taken by young people. Thus, the mitigation 
of the performance of this part of society reflected in the 
realization of the rights inherent to their personality. 
However, over the past decade, youth participation has 

been standing out again, demonstrating that their rights 
can be realized through active participation.

KEYWORDS

Public Policy; Youth Protagonism; Effectiveness of Rights.

INTRODUÇÃO

A efetivação dos direitos da personalidade 
de jovens está relacionada com o fato dos mesmos 
possuírem espaços de participação. A população 
jovem é aquela que possui idade entre 15 e 29 anos, 
estes têm seus direitos assegurados pelo Estatuto da 
Juventude que traz como um de seus princípios o 
reconhecimento do jovem como sujeito de direitos 
universais, geracionais e singulares. Todavia, a 
invisibilidade desta parcela da população frente à 
políticas públicas governamentais torna a efetivação 
destes direitos cada vez mais difícil.

Ao longo da tempo, a juventude protagonizou 
diversos momentos históricos, impondo a sua 
participação ativa na sociedade, tanto em causas 
políticas, educacionais, culturais, da administração 
pública, entre outras. Tanto no Brasil, quanto em 
diversos países do mundo como na Espanha, no 
Chile, na República Checa e no Oriente Médio, 
jovens foram às ruas na última década em busca da 
garantia de seus direitos.

O reflexo de manifestações realizadas por essa 
parcela da sociedade refletiu diretamente no aumento 
do envolvimento da população como um todo nas 
questões políticas dos países em questão. Efetivando 
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assim a participação democrática dos cidadãos no 
que tange ao destino do seu país.

Além disso, a participação e atuação de jovens 
na linha de frente por preservação e efetivação de 
direitos, gera o debate o acerca da necessidade do 
desenvolvimento de políticas públicas educacionais. 
Estas que devem utilizar o espaço do ambiente 
escolar como meio de inclusão social do jovem em 
questões sociais e políticas.

Por fim, a necessidade da construção de um 
novo identitário de jovem, capaz de desmistificar os 
aspectos negativos apresentados pela mídia. Assim, 
como o desenvolvimento da ideia de que o jovem é 
agente do presente, e não somente do futuro.

1 SOBRE OS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO DA 
JUVENTUDE BRASILEIRA AO LONGO DO TEMPO

A juventude atuou em diversos momentos 
importantes ao longo da história do Brasil e do 
mundo, onde puderam estabelecer seus espaços de 
participação. Entretanto, são pontuais os episódios 
de grande participação da juventude, na maioria das 
vezes foi causados por um grande movimento que ao 
longo do tempo perdeu força, mas que alcançaram 
objetivos que se prolongaram.

Ao longo dos últimos cinquenta anos no 
Brasil tivemos grandes movimentos organizados em 
sua maioria por jovens que alcançaram gigantescas 
dimensões capazes de alcançar objetivos efetivos. 
Entre os anos 1984 e 1985 o Brasil vivenciava 
um período de profundas mudanças com o início 
da redemocratização, neste momento surge o 
movimento “Diretas Já”, aquele que levou às ruas a 
população que reivindicava o direito ao voto direto. 
Naquele momento o processo de redemocratização 
iniciava com eleições indiretas para a presidência da 
República, entretanto através dos movimentos nas 
ruas a população buscava por meio do apoio de uma 
emenda do deputado Dante de Oliveira estabelecer 
eleições diretas para o pleito de 1985. Neste momento 
a juventude se torna linha de frente do movimento 
“Diretas Já”. Apesar do grande envolvimento da 
população a emenda não foi aprovada, porém o 
movimento acabou resultando em um resultado 
muito maior, o aumento da participação da 
população nas questões políticas, uma grande vitória 
para o início da nova democracia.

Em 1992, ocorreu um outro grandioso 
movimento social que contou com a participação 
efetiva da juventude, com as “caras-pintadas” jovens 

foram às ruas pedir o afastamento do primeiro 
presidente eleito democraticamente, Fernando Collor. 
O então presidente era acusado de envolvimento 
em corrupção e fraudes financeiras, a população 
envolvida com as questões políticas mais uma vez 
vai às ruas, desta vez pintam seus rostos de verde e 
amarelo. Com a grande mobilização da população, o 
movimento que a juventude protagonizou levou ao 
afastamento do presidente.

Após dois movimentos de grande participação, 
o envolvimento da juventude perdeu espaços nas 
questões de poder e política, pela primeira vez 
após o período de redemocratização vivenciamos 
o silêncio desta parcela da sociedade. Até que em 
Junho de 2013 o Brasil vivenciava novamente o 
surgimento de grandes movimentos que tomaram 
as ruas, inicialmente motivados pelo aumento da 
tarifa de transporte público, jovens foram às ruas 
realizar uma série de reivindicações. Agora com um 
aliado que antes não existia, as redes sociais, estas 
foram essenciais para o envolvimento de milhões 
de pessoas em todo país reivindicando direitos em 
diversas cidades do país. Os protestos focaram as 
reivindicações em alguns pontos como: redução 
das tarifas do transporte público, contra a violência 
policial, os gastos públicos em grandes eventos 
esportivos internacionais, a má qualidade dos serviços 
públicos e a indignação com a corrupção política 
em geral. As manifestações de 2019 iniciaram um 
novo capítulo da história política do Brasil, além 
de demonstrar que a população novamente estava 
interessada em discutir os rumos do país. Muitos 
objetivos foram alcançados, houve a revogação dos 
então recentes aumentos das tarifas nos transportes 
em várias cidades do país, a corrupção passou a 
ser considerada um crime hediondo, foi arquivada 
a chamada PEC 37, que proibiria investigações de 
agentes públicos e políticos pelo Ministério Público, 
e foi proibido o voto secreto em votações para cassar o 
mandato de legisladores acusados de irregularidades.

Em 2016, mais uma vez a juventude se 
mostrou engajada, em um movimento que ficou 
conhecido como “Primavera Secundarista”, estudantes 
ocuparam escolas de diversos estados do país. Unidos 
contra os projetos de lei da “PEC do teto de gastos”, 
a PEC 241; projeto “Escola sem Partido”, o PL 44; 
e da medida provisória do Novo Ensino Médio, os 
jovens ocuparam escolas e universidades em diversos 
estados do país. Contrários às decisões políticas então 
anunciadas, os estudantes viram na ocupação um 
meio de resistir às mudanças do sistema educacional 
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que, mesmo já deficitário, seria insustentável, na visão 
do movimento. Em alguns estados o movimento se 
rebeleva em especial à decisões estaduais, como em 
São Paulo, onde o projeto de reorganização do sistema 
educacional fecharia centenas de escolas estaduais, 
deixando salas de aula superlotadas e professores 
desempregados; e no Rio Grande do Sul, que 
determinou o parcelamento do salário dos professores.

2 SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA JUVENTUDE NO 
MUNDO

Em todo o mundo a juventude já obteve 
resultados positivos ao se engajar em torno de 
diversas causas. Podemos destacar algumas, entre 
elas a “Primavera de Praga”, na atual capital da 
República Tcheca houve uma grande mobilização 
de jovens em busca de liberdade. Durante o período 
em que a Tchecoslováquia era dominada pela União 
Soviética, universitários intelectuais liderados por 
Alexander Dubček, o então presidente, propôs 
uma série de medidas que promoviam o alívio de 
restrições às liberdades de imprensa, de expressão e 
de movimento, além da descentralização parcial da 
economia. Entretanto as mudanças que ocorriam na 
“cidade das cem cúpulas” não agradaram em nada os 
líderes da União Soviética. Foram enviadas milhares 
de tropas e tanques do Pacto de Varsóvia para 
ocupar o país. Embora tenham acontecido inúmeros 
protestos pacíficos, a Tchecoslováquia continuou 
ocupada até 1990. Sendo revogadas as mudanças 
promovidas pelo governo anterior.

A “Primavera Árabe” ocorreu na região norte 
da África e em diversos países do Oriente Médio. O 
movimento eclodiu na Tunísia, quando o comerciante 
local Mohammed Bouazizi ateou fogo no próprio 
corpo após ser ultrajado pela polícia. Logo, o então 
presidente Zine El Abidine Ben Ali viu em 2011 uma 
revolta bem-sucedida contra a corrupção e políticas 
repressivas de seu governo. Desta forma, jovens 
impelidos por ideais como a igualdade, a liberdade, 
a justiça e a democracia, viram a necessidade de se 
engajarem em busca de melhorias, lutando por um 
governo democrático e com liberdade de expressão. 
Hoje, embora alguns desses países ainda enfrentam 
conflitos civis e estejam sob governos ditatoriais, os 
avanços em direitos humanos, redução da corrupção, 
liberdade de expressão e melhora nas condições de 
vida, como a Tunísia, que passa por uma transição 
democrática, representam grandes passos para o 
movimento.

No Chile, durante anos a juventude protestou 
a favor de uma educação superior gratuita, que deixou 
de existir durante a ditadura de Augusto Pinochet. 
Sobretudo, foi em 2006 que os “Pinguins”, jovens 
chilenos, foram às ruas e ocuparam escolas em todo o 
país reivindicando gratuidade do ensino. Já em 2011, 
outra onda de protestos de estudantes universitários 
também exigia mudanças no modelo. Entretanto, 
a reforma só ocorreu efetivamente durante o 
governo de Michelle Bachelet, em 2018, mesmo 
que o tema já viesse sendo debatido no Congresso. 
Anteriormente, os jovens que ingressavam no ensino 
superior enfrentavam mensalidades de altos valores, 
já que não havia regulamentação.

Em 2011, a juventude espanhola, por não se 
sentir representada pelo cenário político então vigente, 
foi às ruas em busca de mudanças. Através de protestos 
organizados via redes sociais, jovens e suas famílias 
reivindicavam um governo que tomasse decisões 
que beneficiassem a população, que até então não se 
sentia representada no cenário político. Atravessando 
um momento de descrença acerca da classe política, 
os cidadãos exigiam o fim da corrupção e o respeito 
pelos direitos básicos, como habitação, trabalho, 
cultura, saúde, educação, participação política, livre 
desenvolvimento pessoal e direito a bens de primeira 
necessidade. Os manifestantes do movimento que 
ganhou o nome de “15-M”, pelo fato de ter iniciado 
no dia quinze de Maio de 2011, sacudiram as 
estruturas políticas do país, causando uma espécie 
de repolitização dos espanhóis, que passaram a 
entender que a política deveria ser construída com a 
participação de todos. Como consequência, surgiram 
novas opções políticas, representadas principalmente 
pelos partido Podemos, criado por integrantes do 
Movimento 15-M, que defende as pautas semelhantes 
àqueles protestos de 2011.

3 SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA JUVENTUDE NO 
BRASIL ATUALMENTE

Durante a década de 1980 a juventude se 
encontrava extremamente mobilizada com diversas 
causas, isso era sentido tanto nas instituições de ensino, 
meios de comunicação e na música. Entretanto, com 
o passar do tempo este envolvimento diminuiu até a 
segunda década dos anos 2000, quando iniciam uma 
série de movimentos sociais no Brasil

As manifestações que iniciaram em 2013 
desencadearam no ressurgimento da participação da 
juventude nos espaços de poder, refletindo também 
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na criação de movimentos sociais e organizações não 
governamentais voltados ao protagonismo juvenil 
e envolvimento de jovens no ambiente político. 
O relacionamento jovem e política muitas vezes é 
visto como dois personagens em cenários opostos 
de uma mesma história, ou seja, a juventude tenta 
se desassociar ao ambiente político, entretanto o 
mesmo se encontra presente em todas suas esferas 
de convívio social. Esse receio de “ser político” se 
deve primordialmente a atual associação de política à 
corrupção, o ofício da gestão pública tem sido visto 
de maneira nebulosa por parcela da sociedade.

Quando associamos jovens e política 
adentramos no estudo de diversos reflexos sociais. 
Acerca dos impactos da inserção do jovem neste 
universo, a participação da juventude gera uma 
espécie de “oxigenação” da política, isto já pode ser 
percebido por meio de vereadores e deputados jovens 
eleitos nas últimas eleições, a maioria destes têm 
desenvolvido trabalhos voltados a participação da 
comunidade nas decisões do mandato. Assim como, 
a realização de gabinetes itinerantes, aproximando 
eleitores aos representantes, além de promover uma 
participação mais ativa da população na democracia, 
construindo desta maneira pontes capazes de 
humanizar o papel do político e se tornar exemplos 
a outros jovens.

Sobretudo, uma das barreiras para a inserção 
da juventude nesta esfera social é a resistência de parte 
dos atuais políticos. Novos métodos de construir 
um mandato são vistos por muitos como ataques 
aos já existentes meios de se fazer política. Esta 
resistência inicia desde o processo de candidatura, 
onde há disparidades entre as ferramentas eleitorais 
disponíveis entre jovens e os já políticos. Quando 
eleitos, estes jovens mais uma vez precisam provar 
que são capazes de ocupar o cargo para o qual foram 
eleitos.

O surgimento de movimentos sociais de 
engajamento político tem contribuído muito com 
a educação política da população brasileira, com o 
auxílio das redes sociais, estes são capazes de alcançar 
milhares de jovens por todo o país que juntos 
realizam uma série de ações em prol de determinado 
interesse conjunto. Além disso, estes jovens engajados 
atuam de maneira efetiva no acompanhamento das 
atividades dos seus representantes, tanto que nas 
últimas eleições alguns movimentos conseguiram 
eleger parlamentares advindos do ativismo.

É importante destacar o suprapartidarismo e 
a liberdade ideológica pregada por esses novos jovens 

líderes que vêm surgindo, ao contrário do atual 
momento de polarização ideológica que estamos 
vivenciando, os mesmos pregam o respeito ao diálogo 
em busca de encontrar soluções plausíveis para ambos 
os lados, sem a rotulação ideológica de esquerda ou 
direita, onde o impacto social se encontra acima de 
definições ideológicas.

Com o surgimento dessas novas organizações, 
observa-se a cada dia um maior entendimento 
acerca da importância da educação política. 
Principalmente pelo fato do surgimento de novos 
líderes que compreendam a importância de se tornar 
protagonista de transformações sociais por meio 
da gestão pública, assim, associando novamente 
jovens e política. Além disso, essas organizações se 
tornaram ferramentas capazes de aproximar parte 
dos indivíduos afastados das discussões sociais. 
Movimentos como “Agora”, “Acredito”, “Politize” 
e “RenovaBR” se propagam cada vez mais sob o 
discurso de serem suprapartidários, anti polarização 
ideológica e construtores de uma sociedade cada 
vez mais democrática. Os mesmos colocam em 
debates questões sobre como o jovem é agente 
de transformação social e que deve se engajar na 
política, seja ela de bairro, municipal e até mesmo 
a nível nacional. Consequentemente, aumentando 
os espaços de participação da juventude e efetivando 
direitos como a participação ativa na política.

4 SOBRE A MÍDIA COMO AGENTE DE EXCLUSÃO

Detentor de grande credibilidade e da atenção 
de toda a população, os meio de comunicação são 
capazes de construir um identitário de todas as 
camadas sociais. Hoje potencializadas pelos meios 
digitais, em segundos uma notícia viraliza nas redes 
sociais. Entretanto, o papel da mídia em relação aos 
jovens em sua maioria é pejorativo, minimizando 
seus espaços de participação. O sociólogo Pierre 
Bourdieu no livro “Sobre a televisão”, critica os meios 
de comunicação pelo fato de realizarem a escolha 
daquilo que consideram como interessante para ser 
divulgado, ou seja, observa-se a divulgação somente 
daquilo que os detentores dos meios de comunicação 
acreditam que é o ideal para ser apresentado. Neste 
ponto encontra-se o grande problema, aqueles que 
não possuem o poder de escolha acerca da informação 
que quer ter acesso, acaba reproduzindo somente 
aquilo que alguém quer que ele imagine que é o ideal.

“Um campo é um espaço social estruturado, 
um campo de forças - há dominantes e dominados, há 



113

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade
V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

GT 02 – DIREITOS SOCIAIS

relações constantes, permanentes, de desigualdade, 
que se exercem no interior deste espaço - que é 
também um campo de lutas para transformar ou 
conservar este campo de forças.” Pierre Bourdieu (p. 
143, 1997). Entender como este campo de dominação 
das mídias em relação à sociedade como um todo é 
essencial para compreender as vulnerabilidades dos 
jovens. A forma como a juventude é apresentada nos 
grandes meios de comunicação faz com que toda 
a sociedade absorva a ideia de que o jovem nunca 
está preparado para atuar na linha de frente, seja 
no mercado de trabalho, no meio acadêmico e até 
mesmo no meio familiar.

Na maioria das vezes quando o jovem é 
apresentado pelos meios de comunicação ele é 
colocado como personagem secundário, é essencial, 
porém menos importante. Por exemplo, as novelas 
detentoras de grande parcela da audiência televisiva, 
apontam os jovens em planos secundários compondo 
núcleos dos demais personagens. Quando alçam o 
jovem à condição de protagonista de um núcleo, 
o mesmo é colocado em meio a confrontos 
sociais, drogas, gravidez na adolescência, bullying, 
depressão. O papel social deste tipo de discussão 
é muito importante, sobretudo não observamos 
neste gênero roteiros de jovens que são destaques na 
ciência, educação, cultura, esporte. As características 
positivas da juventude são colocadas em segundo 
plano, os seus conflitos são colocados em destaque. 
É comum assistirmos a garota pobre que engravidou 
do homem rico conhecido na sociedade que acaba 
realizando um aborto. Entretanto, não é comum 
assistirmos a garota pobre que transformou sua 
comunidade por meio de projetos voluntários e se 
tornou protagonista do lugar onde vive.

Para Canclini (1999), abordando a relação das 
camadas populares com os meios de comunicação, 
“o público recorre à rádio e à televisão para conseguir 
o que as instituições cidadãs não proporcionam: 
serviços, justiça, reparações ou simples atenção” 
(1999, p.50). Desta forma, a população mais 
vulnerável socialmente sempre se vê em situações 
negativas, sempre relacionada com os conflitos 
sociais, dificultando assim a credibilidade depositada 
nos jovens da sua família, assim surge o entendimento 
de que jovem é problema, e não solução.

Acerca dos grandes portais de notícias, 
podemos perceber como os mesmos amenizam as 
conquistas da juventude. As notícias que apresentam 
que o número de jovens que não estudam e nem 
trabalham estão crescendo são sempre destacadas nas 

páginas iniciais. Porém, as notícias que apresentam 
os resultados positivos dos jovens no Brasil e no 
mundo são colocadas em último plano, dificilmente 
se vê em destaque as conquistas dos estudantes em 
olimpíadas científicas pelo mundo.

5 SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO

Ser jovem no Brasil não é nada fácil, o 
mesmo deve estar sempre preparado para ouvir 
que nunca é o seu momento, mas que haverá um 
espaço no futuro para ouvir suas ideias. Tudo que 
o jovem faz está condicionado com o identitário 
que será um futuro líder, o presente nunca é um 
tempo verbal utilizado para com a juventude. 
Pode ser difícil entender o motivo para tal, mas 
provavelmente é pelo fato de que novos líderes 
são capazes de desestabilizar as já tão estabilizadas 
relações de poder. Contudo, toda essa espera pelo 
crescimento do jovem vem causando um novo 
fenômeno, os jovens que nem trabalham e nem 
estudam, os chamados “nem-nem”, segundo o 
IBGE, estes em 2017 representavam 23% dos 
jovens brasileiros. Índice preocupante que vem 
aumentando, demonstrando a imprescindibilidade 
de uma intervenção para amenizar estes números.

A juventude brasileira em muitos aspectos é 
considerada um sujeito invisível. Quando tratamos 
de mercado de trabalho, os jovens são aqueles 
que precisam de experiência para serem aceitos 
no mercado de trabalho, porém nunca são aceitos 
no mesmo para adquirir experiência. A ansiedade, 
vestibular, primeiro emprego, conflitos familiares, 
são problemas  de jovens em diversos lugares no 
mundo, porém no Brasil podemos somar mais um 
aspecto negativo, a desigualdade do país. Como um 
jovem pobre que sempre estudou em uma escola 
pública de má qualidade pode competir uma vaga 
no Ensino Superior com um jovem de classe média 
abastada, que estudou em uma escola privada de 
qualidade. A desigualdade social no Brasil não se 
constrói nos textos, se constrói nas entrelinhas, 
o caput do Artigo 5º da Constituição Federal 
quando traz, “Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade {...}” se 
torna um trecho sem sentido ao observamos os 
direitos de cada cidadão e compararmos de acordo 
com a classe social do indivíduo. A efetivação 
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dos direitos que são inerentes à personalidade do 
indivíduo não é igualitária, é distinguida pela cor, 
gênero, localidade, escolaridade, classe econômica, 
idade e uma série de outros fatores que fazem com 
que algumas garantias da nossa Carta Magna não 
sejam efetivadas.

Quando falamos de juventude, precisamos 
falar sobre o desenvolvimento de lideranças, neste 
aspecto é preciso que o Estado discuta sobre, não 
há políticas públicas eficazes e que atinjam todo 
país acerca da necessidade do desenvolvimento de 
lideranças capazes de promover o desenvolvimento 
sustentável. Deve ser rápida a implantação 
de programas de formação de lideranças 
governamentais que devem existir desde o início do 
ensino básico no Brasil. Estes podem ser realizados 
e desenvolvidos em parcerias com organizações do 
terceiro setor, além de poder contar com parcerias 
público-privadas. Diversas organizações atualmente 
vem desenvolvendo um trabalho de formação 
de lideranças, porém este deve ser pensado desde 
o início da formação educacional, afinal para a 
construção de um país mais justo, solidário e 
sustentável é necessário a formação de lideranças 
capazes de entender o papel do cidadão e mais, de 
olhar para os sujeitos invisíveis da sociedade com 
empatia, assim desenvolvendo políticas públicas 
para tais. Heidermann (2010, p. 31) nos apresenta 
que “a perspectiva de política pública vai além da 
perspectiva de políticas públicas governamentais, 
na medida em que o governo, com sua estrutura 
administrativa, não é a única instituição a servir 
à comunidade política, isto é, promover “políticas 
públicas”.” Ou seja, é necessário entender políticas 
públicas como algo transcendente ao poder estatal, 
onde as ações governamentais são complementares 
às ações realizadas por associações voluntárias.

A utilização de políticas públicas como objeto 
de inclusão social de jovens em diferentes ambientes: 
político, cultural, educacional e social se faz necessária 
para a efetivação dos Direitos da Personalidade. 
Desta forma, enquadra-se perfeitamente a seguinte 
colocação de Pontes de Miranda (2000, p. 216): 
“Certo, a personalidade em si não é direito; é 
qualidade, é o ser capaz de direitos, o ser possível 
estar nas relações jurídicas como sujeito de direito”. 
Apresentar ao jovem um universo de oportunidades 
é uma maneira de incluir um novo perfil de líder na 
sociedade, contribuindo com o surgimento de novos 
modelos de diálogos sociais, assim o apresentando e 
efetivando os seus direitos.

5 SOBRE O ESPAÇO ESCOLAR COMO MEIO DE 
INCLUSÃO

As instituições de ensino devem atuar como 
agente de inclusão de jovens na sociedade, são 
nestes espaços que a juventude deve compreender a 
importância da participação política, assim como, da 
importância de exercer seus direitos e deveres como 
cidadão. Entretanto, o que se tem visto atualmente 
é a transformação cada vez mais de escolas em 
espaços somente de aprendizagem conteudista, onde 
não há espaço para o desenvolvimento pessoal dos 
estudantes. O ambiente escolar é composto por 
diversidade, é um espaço de aprendizado acerca 
do plural, onde os estudantes podem estender a 
necessidade de questões básicas como o respeito, 
igualdade e fraternidade.

Os grêmios estudantis e projetos do 
terceiro setor desenvolvidos dentro das escolas  
são mecanismos de inclusão, onde na prática os 
envolvidos compreendem seus direitos, deveres e 
o quanto é importante participar ativamente das 
questões sociais, seja por meio do voluntariado, 
política, ou outro meio de atuação. Não possibilitar 
um espaço de participação para os estudantes gera 
uma espécie de exclusão social.

A noção de exclusão social visa a participação 
social inadequada, a falta de integração social e a 
falta de energia.”. Deste modo, a ação de incluir não 
cabe unicamente ao Estado, cabe a todo cidadão 
que se encontra em situação privilegiada de estar 
estabelecido dentro de um determinado “grupo 
social”. Resultando na inclusão social, que segundo, 
Sheppard (2006, p. 22) “está relacionada com a 
procura de estabilidade social através da cidadania 
social, ou seja, todos os cidadãos têm os mesmos 
direitos na sociedade. A cidadania social preocupa-se 
com a implementação do bem-estar das pessoas 
como cidadãos.”.

Os estudantes de hoje não conseguem 
encontrar na maioria das escolas o ambiente de 
ideal para colocar em práticas suas pluralidades, 
onde possam colocar suas ideias em ação. Desta 
forma, tem-se levado a um grande número de evasão 
escolar, principalmente no Ensino Médio, onde os 
estudantes não sentem como parte do ambiente. De 
acordo com dados de 2018 da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), quase quatro (36,5%) em cada dez 
brasileiros de 19 anos não concluíram o ensino 
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médio em 2018, idade considerada ideal para esta 
etapa de ensino. Destes 55% pararam de estudar 
ainda no ensino fundamental e 62% não frequentam 
mais a escola. Quando analisamos os dados por raças 
autodeclaradas, os que se dizem brancos representam 
73,6% dos concluintes do ensino médio até os 19 
anos, já entre os pretos e pardos o índice é de 42%. 
Logo, podemos afirmar mais uma vez a gigantesca 
desigualdade social do país, onde o acesso e 
permanência no meio escolar também é definido de 
acordo com o tamanho das vulnerabilidades sociais 
de cada estudante.

Complementando o que já foi apresentado 
acerca da importância da educação para efetivação 
de direitos da juventude, podemos dissertar sobre 
a ciência política, esta apresenta três elementos 
estruturais para a existência do Estado: povo, 
território e poder. Porém, Dallari aponta mais um 
elemento estrutural, a busca do bem comum. Dallari 
discorre que, “Estado é uma ordem jurídica soberana 
que tem por fim o bem comum de um povo situado 
de um povo situado em determinado território” 
Dallari (p. 118, 2003) Ou seja, no que tange ao 
retratado cabe ao Estado o desenvolvimento de 
mecanismos capazes de buscar o bem comum. 

Sobretudo, a escola é um importante espaço 
para o desenvolvimento de políticas públicas que 
busquem a inclusão social e efetivação dos direitos da 
personalidade. A escola é o local ideal para cultivar 
na juventude o ideal de que eles são os agentes de 
transformação e que por meio da educação é possível 
tornar sonhos em realidade.

CONCLUSÃO

O Papa Bento XVI em 2014 disse: “Os 
jovens são o futuro da humanidade e a esperança das 
nações”, esta fala pode parecer conveniente, porém 
reafirma algo que a juventude luta diariamente para 
desmistificar. A ideia de que a palavra jovem sempre 
deve estar acompanhada de futuro reflete em diversas 
relações no meio social.

Por meio de importantes fatos históricos 
da história de diversos países e do Brasil é possível 
reconhecer como o protagonismo juvenil é capaz de 
alcançar objetivos efetivos. E ainda, demonstrar para 
toda uma parcela da sociedade a potencialidade que a 
juventude possui, e que a mesma é agente de direitos e 
deveres assim como todos os demais cidadãos. E além 
disso, estes quando traçam objetivos coletivos são 
capazes de desenvolver mecanismos de participação 

em massa, principalmente atualmente, haja vista que 
contam com as redes sociais, estas que também são 
espaços de intensa participação da juventude.

Apesar da mídia em sua grande maioria 
apresentar os jovens de maneira pejorativa e como 
meros coadjuvantes do meio social. Além de, em 
muitos aspectos reforçar os padrões  de desigualdade 
social do país, assim como os estereótipos cor, gênero, 
escolaridade, padrão socioeconômico e outros. É 
essencial destacar os aspectos positivos, que são 
extremamente maiores que os aspectos negativos, as 
conquistas no meio científico, a educação e esporte 
como instrumento de transformação e a ocupação 
dos espaços de poder por jovens.

É preciso entender a importância do 
desenvolvimento do jovem hoje para que no futuro 
possamos ter lideranças capazes de compreender os 
anseios da sociedade. Além disso, tratar sobre como 
é preciso discutir políticas públicas capazes de inserir 
o jovem no ambiente político, tendo em vista, que 
as atuais estruturas do país impedem a inserção de 
novos perfis de liderança, gerando uma série de 
barreiras sociais e econômicas, desde a candidatura 
destes novos personagens no ambiente à resistência 
na atuação seja no Legislativo, no Executivo ou até 
mesmo em cargos de lideranças comunitárias.

A construção do identitário de que o 
investimento em políticas públicas para jovens é 
essencial para o desenvolvimento do país não é 
uma tarefa fácil, mas deve ser construída a longo 
prazo, haja vista a necessidade de efetivar os direitos 
da personalidade desta parcela da população. As 
organizações sem fins lucrativos são essenciais neste 
processo de construção  de ferramentas capazes de 
desenvolver espaços de participação. As mesmas 
devem atuar em conjunto com o Estado, que 
deve promover os investimentos essenciais para o 
desenvolvimentos destes espaços.

Desta forma, o tema abordado nesta pesquisa 
é de extrema relevância, haja vista a necessidade de 
discutir acerca dos direitos de jovens inerentes à sua 
personalidade. E como os espaços de participação são 
essenciais na efetivação desses direitos, seja por meio 
do ambiente educacional, dos movimentos sociais, 
das organizações sem fins lucrativos, dos espaços 
políticos e outros meios de envolvimento.
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RESUMO

Visando dar uma maior efetividade à segurança 
dentro do sistema prisional brasileiro, o Estado tem 
criado técnicas mais rigorosas de revista íntima nas 
visitas que adentram aos sistemas prisionais. Porém, 
não se pode esquecer que além da segurança temos 
direitos e princípios que devem ser respeitados. Não 
se pode suprimir direitos em prol da efetivação de 
outros. Neste sentido, o presente estudo busca fazer 
uma breve análise acerca do procedimento de revista 
íntima que é realizado nas visitas que adentram ao 
sistema prisional, bem como demonstrar as violações 
tanto à legislação como aos princípios e fundamentos 
constitucionais.

PALAVRAS-CHAVE

Sistema Prisional. Prova ilícita. Segurança Pública.

ABSTRACT

Aiming to make security more effective within 
the brazilian prison system, the State  has created more 
rigorous techniques of intimate review during visits 
to  prison  systems. However, it must not be forgotten 
that besides security we have rights and principles that 
must be respected. Rights cannot be suppressed for the 
effectuation of others. In this sense, the present study 
seeks to make a brief analysis about the procedure of 

intimate review that is carried out in the visits that 
enter the prison system, as well as to demonstrate the 
violations as much to the legislation as to the principles 
and constitutional foundations.

KEYWORDS

Prison system. Illicit proof. Public security.

INTRODUÇÃO

O presente artigo objetiva analisar as violações 
que ocorrem diante da prática da revista íntima manual, 
tal como as violações aos princípios e fundamentos 
constitucionais e alguns posicionamentos do judiciário 
Brasileiro nesse sentido.

A revista íntima no sistema prisional 
Brasileiro trata-se de prática comum, que ocorre 
no dia a dia das visitas aos presídios e cadeias. 
Tal procedimento é tão humilhante e degradante 
que muitas pessoas, principalmente mulheres, 
desistem de continuar visitando seu ente querido, 
por vergonha de submeter-se a situação tão 
constrangedora.

O estudo foi dividido em quatro tópicos. 
No primeiro, analisar-se-á o procedimento da 
revista íntima em presídios, o modo como ocorre 
e a Resolução do Conselho Nacional de Política 
Criminal Penitenciária que determina como 
deveriam ocorrer tais visitas.
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No segundo tópico, traçar-se-á uma breve 
análise sobre as principais conseqüências da revista 
íntima vexatória, a violação ao princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana e a vedação ao retrocesso, da 
Intranscendência da Pena e a Prova ilícita advinda da 
revista íntima.

No terceiro tópico, será realizada a abordagem 
de formas alternativas de revista, visando mostrar que 
há outros meios de realizar a efetivação da segurança 
pública, e que para isso não se faz necessário o 
desrespeito aos direitos básicos do visitante.

No quarto tópico, analisar-se-á brevemente o 
Projeto de Lei n° 7764/2014 de autoria da Senadora 
Ana Rita, que busca trazer a proibição das revistas 
íntimas vexatórias e outras formas de revista, 
garantindo assim a proteção da intimidade da pessoa.

1 A REVISTA ÍNTIMA EM PRESÍDIOS: 
PROCEDIMENTO

O presente tópico visa demonstrar o 
procedimento de revista íntima, que é realizado em 
mulheres, nos dias de visita. Tal procedimento ocorre 
em muitas penitenciárias brasileiras para a concessão 
das visitas ao apenado.

No Brasil, atualmente, a Resolução n° 
09/2006, do Conselho Nacional de Política Criminal 
e Penitenciária (CNPCP), estabelece o procedimento 
quanto à revista que deve ser realizada nos visitantes. 
O art. 2º dispõe que:

Art. 2º - A revista manual só se efetuará em 
caráter excepcional, ou seja, quando houver 
fundada suspeita de que o revistando é 
portador de objeto ou substância proibidas 
legalmente e/ou que venham a por em risco a 
segurança do estabelecimento (grifou-se).

Percebe-se, portanto, que a revista manual 
deveria ocorrer em casos excepcionais, quando houver 
fundada suspeita de que a visita porta algo ilícito, 
porém trata-se de um requisito subjetivo que deve 
ser analisado por um agente prisional, o que não 
ocorre. Isso porque, todos os visitantes sem exceção 
são submetidos à revista manual, sem analisar se há 
fundada suspeita ou não. São considerados suspeitos 
apenas por estarem adentrando como visitantes ao 
presídio.

De acordo com Gabriela Fujita do UOL São 
Paulo, há penitenciárias em São Pauloque mesmo 
contando com detectores de metais e sendo vedado 
pela Lei Estadual n°1552/2014 a revista íntima 
manual, as mulheres continuam tendo que se despir:

Aparelhos de raio-x e detectores de metal 
são utilizados em todas as 166 unidades 
prisionais sob comando da SAP (Secretaria 
da Administração Penitenciária). Mas as 
mulheres dizem que são obrigadas a tirar a 
roupa toda vez, a fazer agachamentos e a expor 
a genitália.

Importante, ainda, destacar a Resolução 
nº 05/2014, do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária (CNPCP) que estabelece 
em seus artigos:

Art. 1º. A revista pessoal é a inspeção 
que se efetua, com fins de segurança, 
em todas as pessoas que pretendem 
ingressar em locais de privação de 
liberdade e que venham a ter contato 
direto ou indireto
com pessoas privadas de liberdade ou com 
o interior do estabelecimento, devendo 
preservar a integridade física, psicológica e 
moral da pessoa revistada.
Parágrafo único. A revista pessoal deverá 
ocorrer mediante uso de equipamentos 
eletrônicos detectores de metais, aparelhos 
de raio-x, scanner corporal, dentre outras 
tecnologias e equipamentos de segurança 
capazes de identificar armas, explosivos, 
drogas ou outros objetos ilícitos, ou, 
excepcionalmente, de forma manual. (grifou-
se) Art. 2º. São vedadas quaisquer formas de 
revista vexatória, desumana e degradante.
Parágrafo único. Consideram-se, dentre 
outras, formas de revista vexatória, desumana 
ou degradante:
I- desnudamento parcial ou total;
II- qualquer conduta que implique a 
introdução de objetos nas cavidades corporais 
da pessoa revistada;
III- uso de cães ou animais farejadores, ainda 
que treinados para esse fim;
IV- agachamento ou saltos.

Apesar da recomendação do Conselho de 
Política Criminal e Penitenciária, o procedimento de 
revista manual continua ocorrendo e ele consiste no 
seguinte:

De acordo com a praxe, os visitantes 
inspecionados são obrigados a se despir 
por completo e agachar três vezes sobre um 
espelho, abrir com as mãos o ânus e a vagina, 
contraindo os músculos para que servidores 
do estabelecimento penal possam verificar se 
estão carregando instrumentos ilegais (drogas, 
material bélicos, acessórios para celulares etc.) 
ou qualquer outro objeto proibido para dentro 
do presídio (CUNHA, 2017, p.60).

Em razão da situação humilhante que as 
visitas têm que se submeter, muitas vezes a família 
do apenado se afasta, o que não deveria ocorrer. Por 
uma falha estatal o preso não pode ter suprimido seu 
direito à visita, por obstáculos desnecessários criados 
pela administração penitenciária, eis que trata-se de 
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direito positivado pelo Lei de Execução Penal, Lei n° 
7210/1984:

Art. 41 - Constituem direitos do preso: X - 
visita do cônjuge, da companheira (o), de 
parentes e amigos em dias determinados, 
inclusive visita íntima, a ser regulamentada  
por  lei específica [...].

Nesse sentido, inferimos que se pode evitar 
todo esse constrangimento e dano psicológico, com 
a aquisição, pelos Estados, de aparelhos de raio-x 
ou scanners corporal e capacitação de seus agentes, 
para só realizar a revista manual em casos de fundada 
suspeita de que a visita porta algo ilícito. Deve-se 
ainda criar critérios para esse requisito, que ora se 
faz muito subjetivo, só assim teremos uma revista 
humanizada e correta, respeitando os direitos básicos 
das visitas.

2 BREVE ANÁLISE SOBRE AS PRINCIPAIS 
CONSEQUÊNCIAS DA REVISTA ÍNTIMA 
VEXATÓRIA

O procedimento de revista íntima realizado 
nas visitas, para que adentrem aos Presídios é deveras 
rígido e constrangedor, conforme demonstrado 
acima.

Analisaremos quais são as principais 
consequências que advêm da revista íntima vexatória, 
bem como os principais princípios que são violados 
com essa prática.

Primeiro far-se-á uma breve análise a cerca 
do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, em 
seguida discorreremos brevemente sobre o princípio 
da intranscendência da pena, por fim sobre a prova 
ilícita advinda da revista íntima vexatória.

Buscando-se ressaltar a vedação à práticas que 
violem os direitos da personalidade, como o direito à 
intimidade, pois são irrenunciáveis e intransmissíveis.

2.1 A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA

A dignidade da pessoa humana trata-se de um 
dos fundamentos constitucionais, positivado no art. 
1º, inciso III da Constituição Federal:

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;

Fundamento da República Federativa do 
Brasil e Princípio Constitucional, a dignidade da 
pessoa humana, é inerente a todo ser humano, e 
sobreveio de uma luta histórica, sendo garantida 
para que toda pessoa tenha seus direitos mínimos 
respeitados, não podendo o Estado Brasileiro 
retroceder nas conquistas de tais direitos.

[...] A dignidade é um valor espiritual e 
moral inerente a pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente 
e responsável da própria vida e que traz consigo 
a pretensão ao respeito
por parte das demais pessoas, constituindo-se 
um mínimo invulnerável que todo estatuto 
jurídico deve assegurar, de modo que, somente 
excepcionalmente, possam ser feitas limitações 
ao exercício dos direitos fundamentais, mas 
sempre sem menosprezar a necessária estima 
que merecem todas as pessoas enquanto seres 
humanos; (grifou-se) (MORAES, 2001, p. 48).
Então, a dignidade nasce com a pessoa. É-lhe 
inata. Inerente à
sua essência. Mas acontece que nenhum 
indivíduo é isolado. Ele nasce,cresce e vive no 
meio social. E aí, nesse contexto, sua dignidade 
ganha – ou, como veremos, tem o direito de 
ganhar – um acréscimo de dignidade. Ele 
nasce com integridade física e psíquica, mas 
chega a um momento de seu desenvolvimento 
em que seu pensamento tem de ser respeitado, 
suas ações e seu comportamento – isto é, sua 
liberdade
–, sua imagem, sua intimidade, sua consciência 
– religiosa, científica, espiritual – etc., tudo 
compõe sua dignidade (grifou-se) (NUNES, 
2018, p. 71)
No sistema jurídico brasileiro, a idéia de vedação 
ao retrocesso em matéria de direitos fundamentais 
decorre da interpretação sistemática  e 
teleológica dos princípios constitucionais 
do Estado Democrático de Direito (art. 
1o, caput), do desenvolvimento nacional 
(art. 3o, II), da máxima eficácia das normas 
definidoras de direitos fundamentais (art. 5o, 
§ 1o), da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI), 
e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana 
(art. 1o, III). Embora a idéia de vedação ao 
retrocesso não esteja suficientemente difundida 
na comunidade jurídica brasileira, seus efeitos 
começam a ser acolhidos gradativa- mente no 
âmbito da doutrina e da jurisprudência pátria, 
associados à primazia axiológica do princípio 
constitucional da dignidade da  pessoa humana, 
como marco para fundamentação e legitimação 
dos direitos fundamentais (grifou-se) (SOARES, 
2010, p. 159)

Cumpre ainda mencionar o caso do Complexo 
Penitenciário de Curado Pernambuco, em que 
a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
determinou que o Brasil eliminasse essa prática 
de revista íntima manual vexatória, pois afetam a 
dignidade e intimidade dos visitantes.

A Resolução 22.05.2014 da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu: 
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“[...]o Tribunal considera imprescindível que o Estado 
adote medidas de curto prazo a fim de: [...]e) eliminar 
a prática de revistas humilhantes que afetem a intimidade 
e a dignidade dos visitantes.[...]”(grifou-se.)

[...] Com os direitos da personalidade, protege-
se o que é próprio da pessoa, como o direito 
á vida, o direito á integridade física e psíquica, 
o direito á integridade intelectual, o direito ao 
próprio corpo, o direito á intimidade, o direito a 
privacidade [...] (grifou-se) ( BORGES, 2007, 
p.21).

Analisando o procedimento de revista 
íntima constante no capítulo anterior, é possível 
afirmar que se trata de uma violação ao princípio da 
dignidade da pessoa humana, na medida em que o 
indivíduo é colocado em situação constrangedora e 
humilhante, desrespeitando sua intimidade, direito 
da personalidade, irrenunciável e intransmissível.

2.2 A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INTRANSCENDÊNCIA DA PENA

O princípio da intranscendência da pena, 
também chamado de princípio da pessoalidade, 
trata-se de uma garantia constitucional, que busca 
assegurar que nenhuma pena passará da pessoa do 
condenado, ou seja, não se pode transmitir a terceiros 
os efeitos penais de crime realizado por determinada 
pessoa. Tal princípio encontra-se positivado no art. 
5º, inciso XLVI da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:
XLVI - a lei regulará a individualização da 
pena[...] (grifou-se).

Nesse sentido:

Da intranscendência ou da pessoalidade: a ação 
só pode ser proposta contra quem se imputa 
a prática do delito. Sendo a responsabilidade 
criminal essencialmente subjetiva, a demanda 
não pode prejudicar terceiros que não 
tenham concorrido de alguma forma para 
o cometimento da infração (art. 29, CP) 
(grifou-se)(TÁVORA.; ALENCAR, 2017, p. 
264).
Temos corrente lecionando que submeter 
familiares do preso ao sistema de inspeção 
vexatória e humilhante é, de certa forma, 
fazer com que a pena do preso, mesmo que 
indiretamente, passe para terceiros, violando 
o art. 5°, XLV, da nossa Bíblia Política 
(CUNHA, 2017, p.60).

Na medida em que tem-se um apenado 
cumprindo pena, e seus visitantes sendo submetidos 
a situações constrangedoras para que possam realizar 
as visitas asseguradas por lei, pode-se perceber 
violação ao princípio da intranscendência da pena, 
pois submeter essas visitas a situações humilhantes e 
revistas manuais extremamente vexatórias, somente 
pelo fato de estarem visitando alguém no complexo 
penitenciário ou em uma delegacia, não é correto. 
Não se podem prejudicar terceiros alheios ao delito, 
mesmo que de modo indireto por conta de um 
crime cometido por seu familiar, deve-se garantir 
o mínimo de respeito á essas pessoas no que tange 
a revista.

2.3 A PROVA ILÍCITA ADVINDA DA REVISTA ÍNTIMA

A prova tem como finalidade convencer seu 
destinatário, o juiz, de que um fato reprovável para 
o direito ocorreu, ou seja, com a prova se almeja a 
verdade processual.

Contudo é preciso considerar o fato de 
que tais provas, não devem ser buscadas a todo 
custo, desrespeitando direitos básicos do cidadão e 
princípios constitucionais.

Quando se analisa o procedimento de revista 
íntima manual, na qual são submetidas às visitas dos 
apenados, percebe-se que se trata de uma prática 
humilhante e constrangedora, na medida em que a(o) 
visitante fica nua em frente a um agente carcerário e 
ainda, tem que deixar suas partes íntimas a mostra 
para ser analisada pelo mesmo, muitas vezes sofrendo 
até violências verbais.

Não se pode em busca de um bem comum 
visando à segurança da sociedade, mitigar princípios 
básicos do direito, pois princípios são valores e 
fundamentos de todo um sistema jurídico, tais 
como o princípio da vedação de prova ilícita, e 
inviolabilidade da intimidade positivada no art. 5°, 
incisos X e LVI da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, 
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos;
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Mas como se pode dizer que a revista íntima 
vexatória, trata-se de prova ilícita, encontramos o 
conceito de prova ilícita:

[...] prova ilícita em sentido estrito – 
denominação empregada para designar a 
prova obtida por meio de violação de norma, 
legal ou constitucional, de direito material. 
Essa nomenclatura é utilizada, portanto, para 
adjetivar a prova para cuja obtenção violou-
se direito que independe da existência de 
processo (grifou-se) (LENZA, 2018, p.273).

Portanto, percebe-se que por violar norma 
constitucional, estamos diante de prova ilícita, 
obtida por meio de violação à intimidade e ainda 
em desrespeito aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade.

Revista íntima em presídio: é lícita a prova 
obtida por meio de revista íntima, desde 
que observados, em relação a providência, 
os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, uma vez que é possível a 
realização de busca pessoal, independente de 
mandado, quando houver fundada suspeita de 
que alguém oculte consigo armas ou objetos 
que constituam corpo de delito( art. 240, 
§2°, e art. 244, do CPP) (grifou-se)( LENZA, 
2018, p. 279).

Percebe-se que o autor defende a licitude 
da revista íntima manual, desde que observados os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
De fato, justo seria que na falta de aparelho eletrônicos, 
as visitas fossem submetidas à revista manual, mas que 
fosse uma revista humanizada, como aquela que ocorre 
nos casos de flagrante de delito, em que um policial 
aborda alguém em atitude suspeita na via pública, não 
pede ao sujeito que tire a roupa e agache por três vezes 
para que se verifique, se o mesmo porta drogas ou 
outros objetos ilícitos. Portanto, não se justifica que 
tal atitude ocorra com as visitas dos apenados, deve-se 
dar tratamento igualitário.

Seguindo a orientação clássica, sempre 
entendemos como ilícitas as provas obtidas 
mediante violação de normas que possuam 
conteúdo material (assecuratório de direitos), 
sendo necessário, ainda, que essa violação 
acarrete, direta ou indiretamente, a ofensa 
a garantia ou a princípio constitucional. 
(AVENA, 2017, p. 327)

O Poder judiciário vem avançando no sentido 
de reconhecer a revista íntima manual, como 
vexatória e ofensiva a intimidade e dignidade da 
pessoa. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São 
Paulo declarou a nulidade de prova obtida por meio 
de revista íntima realizada em visita:

Apelação. Tráfico. Revista íntima no interior 
de estabelecimento prisional. 1. Prova dos 
autos restou fundada no resultado da revista 
pessoal da ré, de natureza vexatória, realizada 
no interior da Penitenciária II de São Vicente, 
quando estava indo visitar seu companheiro. 
2. A revista, por sua natureza violadora da 
dignidade da apelada, invalida a prova colhida 
e anula os atos dependentes dessa. 3. No caso 
dos autos, todas as provas derivadas têm nexo 
de causalidade com a prova ilícita, não sendo 
hipótese de aplicação das excepcionalidades 
da descoberta ou da produção por fonte 
independente. Afastadas as provas colhidas 
por origem ou derivação, só resta concluir que 
não há elementos para afirmar a existência do 
fato.    4.    Absolvição    mantida.    Recurso     
não     provido.  (TJSP;  Apelação  Criminal  
1500264-28.2016.8.26.0536;  Relator  (a): 
KenarikBoujikian; Órgão Julgador: 2ª Câmara 
de Direito Criminal; Foro de São Vicente 
- 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 
13/08/2018; Data de Registro: 15/08/2018).

Corroborando com a decisão acima, do 
Tribunal de justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro também reconheceu como prova 
ilícita, aquela advinda da revista íntima vexatória:

ENTORPECENTES. TRÁFICO. 
ESTABELECIMENTO PENAL (ART. 12. 
C/C ART. 18, IV, LEI 6368/76). REVISTA 
PESSOAL ÍNTIMA. VIOLAÇÃO DE 
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. 
DIREITO À INTIMIDADE (ART. 
5º, X, C.F). DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, C.F.) 
TRATAMENTO DESUMANO OU 
DEGRADANTE (ART. 5º, III C.F.). PROVA 
ILÍCITA (ART. 5º LVI , C.F). ABSOLVIÇÃO. 
Constatou-se que a apelante, ao submeter-
se a revista intima no Presídio Muniz Sodré, 
Complexo Penitenciário de Bangu - onde 
visitaria um preso -, trazia consigo, dentro 
da vagina, 317g. de maconha. O modo 
como se fez    a, apreensão do entorpecente, 
no interior da vagina, constitui prova obtida 
por meios ilícitos, inadmissíveis no processo 
(art. 5º, LVI, Constituição Federal). Essa 
revista pessoal - obrigada a visitante a despir-
se completamente, abaixar-se, abrir as pernas, 
fazer força,  pular - é vexatória, degradante, 
violenta o direito à intimidade (art.   5º, X, 
C.F.) e a dignidade da pessoa humana (art. 
1º, III, C.F.),  nenhum valor processual 
tendo a prova assim obtida. O Processo Penal 
Democrático não pode permitir a realização 
de busca manual nas entranhas da mulher, no 
interior da sua vagina. Não se pode relativizar 
a garantia constitucional, porque não se 
pode relativizar a própria dignidade humana. 
“Inadmissível é, na Justiça Penal, a  adoção do 
princípio de que os fins justificam os meios, 
para assim tentar legitimar-se a procura da 
verdade através de qualquer fonte probatória.” 
(José Frederico Marques). Recurso provido.
(TJ-RJ -  APL: 00088431720038190204 
RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 
2 VARA CRIMINAL, Relator: SERGIO DE 
SOUZA
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VERANI, Data de Julgamento: 06/09/2005, 
QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Data de 
Publicação: 28/09/2006).

O tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 
também se posicionou sobre o caso:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO 
ILÍCITO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. A ré, segundo a denúncia, 
trazia consigo, para o fim de comércio um 
invólucro contendo maconha (193,2 gramas). 
Apreensão que se deu quando a ré encontrava-
se no Presídio Central para realizar visita a 
um apenado, momento em que passou pelo 
detector de metais e o mesmo acionou-se. 
Ato  contínuo,  foi solicitado que a acusada 
se submetesse a revista intima. Procedida à 
revista pessoal e intima, foi retirada, do interior 
de sua vagina, a  droga supramencionada . 
Ocorrência de revista íntima vexatória. Ofensa 
à inviolabilidade da intimidade e ao princípio 
da dignidade   da pessoa humana. Supremo 
Tribunal Federal que entendeu ser caso de 
repercussão geral a revista íntima para ingresso 
em  estabelecimento prisional (Repercussão 
Geral nº 959.620).  Absolvição que se impõe. 
Relator vencido. RECURSO PROVIDO, 
POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 
70074494246, Terceira  Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria 
Simões, Redator: Diogenes Vicente Hassan 
Ribeiro, Julgado em 24/10/2018).(TJ-RS - 
ACR: 70074494246 RS, Relator: Joni Victoria 
Simões, Data de Julgamento: 24/10/2018, 
Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 12/11/2018).

Pelo exposto no presente capítulo, pode-se 
concluir que a prova obtida por intermédio da revista 
íntima manual vexatória, trata-se de prova ilícita e 
que, portanto, não poderá dar ensejo a persecução 
penal. Isso porque, ocorre violação de fundamentos 
e princípios constitucionais.

3 MEIOS ALTERNATIVOS DE REVISTA

Hodiernamente, no Brasil a revista aos 
visitantes do apenado ocorre em sua maioria 
manualmente e de forma vexatória, mesmo 
desrespeitando princípios constitucionais, conforme 
todo o exposto acima.

Mas como é possível saber se a revista manual 
é efetiva ou não. Será que tal fiscalização tão rigorosa 
tem acabado com a entrada de produtos ilícitos 
dentro das cadeias e presídios brasileiros. Segue 
estudo do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, 
no Boletim 267 – Fevereiro/2015, sob coordenação 
do José Carlos Abissamra Filho.

Dados oficiais, fornecidos pela Secretaria de 
Administração Penitenciária do Estado de 

São Paulo (SAP), apresentados no relatório 
produzido pela Ouvidoria e pelo Núcleo 
Especializado de Situação Carcerária da 
Defensoria Pública de São Paulo (DPESP) 
apontam que entre os anos de 2012 e 2013 
foram realizadas 3.407.926 visitas nas
159 unidades prisionais do Estado 
administradas pela SAP, oportunidade em 
que se deram apenas 493 apreensões de 
telefones celulares com visitantes e 354 de 
entorpecentes, o que corresponde a apenas 
0,023%, ou seja, duas em cada 10 mil visitas. 
Por outro lado, em tal período, houve a 
apreensão de 11.992 aparelhos celulares e de
4.417 entorpecentes nas unidades prisionais, o 
que implica que apenas 3,66% das apreensões 
de celulares e 8% de entorpecentes ocorreram 
com visitantes. Ainda conforme o relatório, 
durante tal período não foi registrada 
apreensão de arma em revistas. Ou seja, a 
esmagadora maioria da entrada de objetos 
ilícitos nas unidades prisionais se dá por meios 
outros que não pelos visitantes.

Se a quantidade de objetos apreendidos 
com tal revista íntima é tão pequeno, como podem 
sustentar a manutenção desse tipo de revista manual 
em favor da Segurança Pública. Com esses dados 
pode-se perceber que os produtos ilícitos estão 
entrando por outros meios. Assim, não se sustenta 
a afirmação estatal de que a Segurança Pública está 
sendo mantida com a prática desse tipo de revista.

Nesse sentido:

Interessante situação a reforçar a ineficiência 
e prejudicialidade da revista íntima ocorreu 
na Vara de Execução Penal de Joinville-SC, 
onde o juiz João Marcos Buch proibiu essa 
inspeção vexatória. Durante a proibição 
não se constatou aumento da apreensão de 
objetos proibidos relacionados com a vedação 
da revista. Muito pelo contrário. Segundo 
Buch, o sistema “passou a funcionar com mais 
tranquilidade. Inclusive os agentes perceberam 
que a 60 LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEI 
N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984
ART. 42 dinâmica de segurança não 
mudou e que seu trabalho foi otimizado”. 
Lamentavelmente, o Tribunal de Justiça 
suspendeu a medida, a pedido do Ministério 
Público (CUNHA, 2017, p.60).

Na impossibilidade de se instalar aparelhos 
eletrônicos, como de raio-x ou scanners corporais, que 
seria a forma mais correta de inspecionar as visitas, 
deve-se estabelecer uma revista mais humanizada.

Alguns estados já adotam a “revista íntima 
humanizada”. Funciona da seguinte maneira: 
logo ao chegar à unidade, a visitante faz um 
cadastro, onde os agentes identificam se essa 
pessoa está apta ou não a fazer a visita. A 
aptidão é avaliada levando-se em consideração 
características do apenado (comportamento, 
incidentes por atos de indisciplina, desacatos, 
ameaças, brigas internas etc). Realizado esse 
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procedimento preliminar, inicia-se a revista 
manual, denominada “triagem”. Os agentes 
revistam manualmente os objetos que os 
visitantes querem levar para dentro do presídio 
e determinam o que pode ou não entrar. Em 
seguida, passam os objetos pelo raio x, onde é 
possível verificar o seu interior. O visitante é 
convidado a se sentar num detector de metal 
em forma de banco, que apontará qualquer 
objeto de metal que possa ter sido inserido 
da cintura para baixo. Como etapa seguinte, 
passa por um “portal”, que detecta possíveis 
metais ocultos em outras partes do corpo. 
Desse modo, seguindo essas fases, finaliza-se 
a revista sem humilhação (CUNHA, 2017, p. 
61).
Outros métodos de controle e de fiscalização 
em razão da necessidade de segurança nos 
estabelecimentos prisionais, diversos e distintos 
da revista íntima, devem ser priorizados, em 
respeito à dignidade da pessoa humana, como, 
a exemplo do que prescreve a lei paulista, a 
revista mecânica (e não íntima), por meio da 
utilização de equipamentos capazes de garantir 
segurança ao estabelecimento prisional, tais 
como: “scanners corporais, detectores de 
metal, aparelhos de raio X, outras tecnologias 
que preservem a integridade física, psicológica 
e moral do visitante revistado” (LENZA, 
2018, p.1233).

Portanto, percebe-se que a revista íntima 
manual não tem sido eficaz contra a entrada de 
produtos ilícitos e, portanto, não pode ser usada 
como justificativa para garantir a Segurança Pública. 
O que caberia seria um maior rigor na fiscalização 
quanto aos agentes que trabalham na manutenção 
dos presídios e cadeias, como também nas celas dos 
apenados.

Uma possibilidade seria a inspeção nas celas 
após as visitas, tudo isso atrelado ao uso de um 
equipamento eletrônico como o aparelho de scanner 
ou raio X, ou a uma revista mais humanizada, 
estaríamos respeitando os direitos básicos inerentes 
a todo o ser humano, como a dignidade da pessoa 
humana, o respeito a intimidade e a pessoalidade da 
pena, como também se trará uma maior segurança e 
respeito para  todos.

3.1 REVISTA ÍNTIMA COMO EXCEÇÃO

A revista íntima deve ser tratada como exceção, 
ou seja, somente deve ocorrer nos casos de fundada 
suspeita de que a visita está portando produto ilícito, 
ou seja, quando o agente tiver um fato objetivo, seja 
por uma denúncia feita, ou algo que foi constatado 
durante o uso do equipamento eletrônico, pois não 
se pode esquecer-se do princípio da presunção da 
inocência, elencado no art. 5º, LVII da Constituição 
Federal, que estabelece em seu artigo “LVII - 

ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória;”, portanto 
eu não posso presumir a culpabilidade de uma 
pessoa, apenas pelo fato de estar fazendo uma visita 
ao presídio, devem-se buscar fatos objetivos que 
asseguram a suspeita.

Cuidados devem ser tomados, pois a revista 
íntima, do modo como ocorre hoje no Brasil, de 
forma humilhante e degradante para as pessoas, 
tem afastado famílias do convívio com o apenado, 
muitas vezes já humilhados e cansados de passarem 
por uma forma tão constrangedora de revista, os 
familiares acabam por abandonar seus entes, o que 
não é bom para a sociedade em geral, pois o apenado 
precisa desse contato com seus familiares, para 
manter os laços de afetividade, visando o término do 
cumprimento de pena e o seu retorno ao ambiente 
familiar.

Cabe mencionar o caso da Argentina, que 
já foi condenada pela Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos, por realizar nos visitantes 
procedimentos de revista manual compatível com o 
adotado pelo Brasil.

RELATÓRIO ANUAL 1996 
RELATÓRIO Nº38/96 
CASO 10.506 
ARGENTINA 5/

15 de outubro de 1996
[...]116. Portanto, a Comissão conclui que, ao 
impor uma condição ilegal para a realização das 
visitas à penitenciária sem dispor de mandado 
judicial ou oferecer as garantias médicas 
apropriadas, e ao efetuar revistas e inspeções 
nessas condições, o Estado argentino violou os 
direitos da Senhora X e sua filha Y consagrados 
nos artigos 5, 11 e 17 da Convenção, em 
correlação com o artigo 1.1, que dispõe pela 
obrigação do Estado argentino de respeitar e 
garantir o pleno e livre exercício de todas as 
disposições reconhecidas na Convenção. No 
caso da menor Y, a Comissão conclui que o 
Estado argentino também transgrediu o artigo 
19 da Convenção.

Percebe-se que a revista intima manual deve 
ocorrer em casos excepcionais de efetiva suspeita, 
visando sempre o respeito para com o próximo e 
buscando manter os laços de afetividade do apenado 
com seus familiares.

4 PROJETO DE LEI N° 7764/2014

O Projeto de Lei n° 7764/2014 é de autoria da 
Senadora Ana Rita, ele busca trazer um tratamento 
mais humanizado na hora das revistas que ocorre 
para que as visitas adentrem ao presídio.

https://cidh.oas.org/annualrep/96port/Caso11506.htm#1.5
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O Projeto de Lei original visava acrescentar 
artigos a Lei de Execução Penal, Lei n° 8.210/1984:

Art. 1º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar 
acrescida dos seguintes artigos: “Art. 83-A. A 
revista pessoal, à qual devem se submeter todos 
que queiram ter acesso ao estabelecimento 
penal para manter contato direto ou indireto 
com pessoa presa ou para prestar serviços, ainda 
que exerçam qualquer cargo ou função pública 
necessária à segurança de estabelecimentos 
penais, será realizada com respeito à dignidade 
humana, sendo vedada qualquer forma de 
desnudamento ou tratamento desumano ou 
degradante. Parágrafo único. A revista pessoal 
deverá ocorrer mediante uso de equipamentos 
eletrônicos detectores de metais, aparelhos 
de raio-x ou aparelhos similares, ou ainda 
manualmente, preservando-se a integridade 
física, psicológica e moral da pessoa revistada 
e desde que não haja desnudamento, total ou 
parcial.”
Art. 83-B. Considera-se revista manual toda 
inspeção realizada mediante contato físico 
da mão do agente público competente sobre 
a roupa da pessoa revistada, sendo vedados 
o desnudamento total ou parcial, o uso de 
espelhos e os esforços físicos repetitivos, bem 
como a introdução de quaisquer objetos nas 
cavidades corporais da pessoa revistada. § 
1º A retirada de calçados, casacos, jaquetas 
e similares, bem como de acessórios, não 
caracteriza o desnudamento. § 2º A revista 
manual será realizada por servidor habilitado 
e sempre do mesmo sexo da pessoa revistada, 
garantindo-se o respeito à dignidade humana. 
§ 3º A revista manual será realizada de forma 
individual e, caso a pessoa a ser revistada assim o 
deseje, poderá ser realizada em sala apropriada 
apartada do local da revista eletrônica e sem 
a presença de terceiros. § 4º A revista pessoal 
em crianças ou adolescentes deve garantir 
o respeito ao princípio da proteção integral 
da criança e do adolescente, sendo vedado 
realizar qualquer revista sem a presença e o 
acompanhamento de um responsável.
Art.83-C. Admitir-se-á a realização 
de revista manual nas hipóteses 
em que: I – o estado de saúde ou 
a integridade física impeça que a 
pessoa a ser revistada se submeta a 
determinados equipamentos de revista 
eletrônica; II – após confirmação da 
revista eletrônica, subsistir fundada 
suspeita de porte ou posse de objetos, 
produtos ou substâncias cuja entrada 
seja proibida. § 1º Os casos previstos 
no inciso I deverão ser comprovados 
mediante laudo médico ou registro de 
identificação de uso de algum aparelho 
médico. § 2º O laudo médico previsto 
no § 1º deverá ter sido expedido até 180 
(cento e oitenta) dias antes da visita, 
exceto quando atestar enfermidade 
permanente.
Art. 83-D. Caso a suspeita de porte ou posse 
de objetos, produtos ou substâncias cuja 
entrada seja proibida persista após o uso de 
equipamento eletrônico ou a realização de 
revista manual, ou ainda o visitante não queira 
se submeter a esta, a visita poderá ser realizada 

no parlatório ou em local assemelhado, desde 
que não haja contato físico entre o visitante e a 
pessoa presa. Parágrafo único. Na hipótese do 
caput, será lavrada ocorrência em documento 
próprio com a assinatura do agente público 
responsável, do visitante e de 2 (duas) 
testemunhas, entregando-se a respectiva cópia 
ao interessado.

No presente Projeto de Lei, percebe-
se o cuidado e respeito ao visitante, evitando 
constrangimentos ilegais e humilhações, fazendo 
utilização de equipamentos eletrônicos, tal como 
scanners corporais e aparelhos de raios-X.

Referido Projeto vem para humanizar a 
revista, ocorrendo de forma manual somente nos 
casos objetivos elencados na lei, saindo do critério 
subjetivo, qual seja a fundada suspeita trazida na 
Resolução n° 09/2006 do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). Nos 
casos em que o visitante negar-se a submeter à 
revista, a visita poderá ocorrer no parlatório ou em 
local assemelhando, não ocorrendo contato físico 
entre o visitante e o apenado.

Diante do exposto, importante ressaltar que 
a prática abusiva como vem ocorrendo às revistas 
intimas manuais, não se tornará ilegal somente 
quando ocorrer aprovação de tal Projeto de Lei, 
ela já é ilegal por violar princípios e fundamentos 
constitucionais. Porém, a aprovação do Projeto de Lei 
deve ocorrer de forma mais rápida e efetiva, para que 
haja a uniformização dos julgados e entendimentos 
jurisprudenciais, visando dar maior efetividade e 
respeitos aos visitantes.

CONCLUSÃO

Em esforço de síntese, conclui-se que a revista 
íntima manual, da forma vexatória como vem 
ocorrendo nos presídios e cadeias Brasileiras, além de 
despeitar a base do ordenamento jurídico Brasileiro 
que é o princípio da dignidade da pessoa humana, 
também viola princípios como o da intrancendência 
da pena, vedação da prova ilícita e da presunção da 
inocência, de forma que humilha e constrange as 
visitas no momento da revista íntima.

Percebe-se que em alguns Estados, já 
são vedadas as revistas intimas vexatórias, por 
determinação legal, como é o caso de São Paulo, 
outros vem admitindo a ilegalidade da prova advinda 
de tal procedimento.

Não se pode colocar a segurança pública 
acima da dignidade da pessoa humana, pois como 
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já demonstrado a revista íntima vexatória é pouco 
eficaz com relação aos ilícitos que adentram os 
presídios, deve-se, portanto, aumentar o rigor na 
fiscalização, realizando revistas periódicas tanto nas 
celas dos apenados, como nos agentes penitenciários, 
somado a uma revista nos visitantes de forma mais 
humanizada.

Por fim, ressalta-se a importância da 
aprovação do Projeto de Lei n° 7764/2014, da forma 
original como foi proposto, estabelecendo que a 
revista deva ocorrer com o uso de equipamentos 
eletrônicos, como por exemplo, o scanner corporal, 
proibindo, ainda qualquer forma de desnudamento 
ou tratamento degradante durante a revista pessoal, 
que só ocorrerá como exceção em casos objetivos.
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RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo 
analisar as implicações dos avanços tecnológicos, 
especificamente quanto à implantação do microchip 
em seres humanos, no pleno exercício das facetas 
da dignidade da pessoa humana. Tais evoluções 
tecnológicas contribuíram para o avanço e crescimento 
da sociedade, no entanto seu uso exorbitante pode 
fazer com que os indivíduos vivam em constante 
vigilância, limitando, faticamente, o exercício de tais 
direitos. O direito da personalidade visa proteger a 
pessoa humana em vários aspectos que atingem a vida, 
privacidade e integridade moral e física, pois o corpo 
humano é objeto de tutela do direito, não apenas 
pela proteção ao físico, mas também as informações 
pessoais que exposta de forma inadequada traga 
a violação à vida digna. Mas, o microchip possui 
capacidade tecnológica para armazenar dados, 
fazendo com que surjam inúmeras preocupações 
acerca dos riscos que podem surgir, pois trará o 
monitoramento das pessoas após a sua aplicação, 
assim infringindo o maior princípio de todos os 
demais reconhecidos pelo ordenamento jurídico, o 
da dignidade da pessoa humana e por derradeiros, 
outros direitos considerados fundamentais e 
assegurados pela Constituição Federal. Diante de tais 
adversidades que o uso tecnológico acarreta, fazem-
se necessário um posicionamento do ordenamento 

jurídico para limitar a ameaça aos direitos por tais 
desdobramentos. A fim de desenvolver a pesquisa, 
empregou-se o método indutivo, que através de 
fatos históricos, experiências sensíveis e particulares 
concluem-se numa verdade geral. A fonte de 
pesquisas primaria, cujos conceitos e informações 
são produzidos por autores da fonte, como artigos 
científicos e doutrinadores clássicos, foram escolhidos 
por promoverem uma extensa gama de pesquisas e 
discussão sobre o tema.

PALAVRAS-CHAVE

Tecnologia. Micro-Chip. Dignidade da Pessoa Humana.

ABSTRACT

The present research has as the objective to 
analyze the implications from the technological 
advances, specifically concerning the implantation of 
microchips in human beings, focusing on all the aspects 
of the human dignity. Such technological evolutions 
contributed to the society’s advance and growth, 
however, its exorbitant use may make the individuals 
live in constant surveillance, limiting, the exercise of 
their rights. The right of personality targets to protect 
the person in several aspects concerning life, privacy 
and moral and physical integrity, because the human 
body is object of the Law’s Tutorship, not only due to 
the physical protection but also because of the personal 
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information that, exposed in an inappropriate way, 
may bring the violation of the life’s dignity. But, the 
microchip has the technological capacity to store data, 
making arouse several worries about the risks that may 
come, thus it will bring the monitoring of people after 
its use, breaking one of the biggest principles recognized 
by the Legal Order, the person’s dignity and at last 
the ones considered fundamental by the Legal Order 
and assured by The Federal Constitution. Facing such 
adversities that the technological use brings, it becomes 
necessary the Legal Order to take a position to limit 
the rights’ threats caused by these advances. To develop 
the research, the inductive method was used, which uses 
historical facts, sensitive and private experience leading 
to a general truth. The primary sources, whose concepts 
and information are produced by the source’s author, 
as well as the scientific articles, classical scholars, were 
chosen by promoting an extensive variety of research and 
discussions about the theme.

KEYWORDS

Technology. Micro-chip. Person’s Dignity. 

INTRODUÇÃO

A datar do princípio das civilizações, o 
homem já se mostrava disposto a procurar inovações 
que viessem a facilitar seu desenvolvimento perante a 
sociedade. Com o intuito de exemplificar, a história 
relata que na época do governo Adolf Hitler se 
tinha a aplicação da “Eugenia”, caracterizava por ser 
um suposto melhoramento genético, tendo como 
finalidade transformar pessoas em seres superdotados 
e extinguir os “defeituosos”, sem nenhuma 
preocupação com as possíveis violações ao direito à 
vida.

O surgimento de novas tecnologias 
acarretou em mudanças consideráveis na sociedade, 
possibilitando que nessa nova era da informação 
atingiram e vem atingindo todas as ciências existentes. 
A busca por atualidades é constante, pois a sociedade 
está sempre procurando progredir. Notadamente 
desencadeando uma enorme mobilização no que 
tange à proteção da privacidade dos indivíduos, 
tendo em vista a grande capacidade de tratamento de 
dados e o acesso às informações pessoais por meios 
eletrônicos.

Tais inovações se fazem grandes causadoras de 
discussões, a utilização do microchip, uma etiqueta 
eletrônica avançada, que utiliza a tecnologia de 
localização por meio de satélite através do Sistema de 

Posicionamento Global (GPS), com a finalidade de 
obter informações com rapidez sobre determinado 
produto. O  microchip tem como principal benefício 
trazer melhores condições e também facilidades 
para a sociedade se desenvolver, por outro lado, 
por ser uma tecnologia muito recente e pouco 
testada terá sua aplicação em seres humanos um 
tanto quanto restrita, ocasionando alguns debates 
acerca do tema, justamente por violar o princípio da 
dignidade da pessoa humana, quais sejam: o direito à 
integridade física, à intimidade, à proteção de dados 
pessoais, à privacidade, aos direitos humanos, e 
consequentemente a outros princípios.

O tema proposto aborda um prevê exemplo 
histórico da evolução informática, desde o surgimento 
deste interesse ao controle e rastreamento de seres 
através da aplicação dos avanços tecnológicos, 
trazendo as definições sobre o microchip, 
diferenciações e composição dessas etiquetas, 
buscando ressaltar sobre o princípio da dignidade 
da pessoa humana, partindo de seus fundamentos 
teóricos, situando sua evolução histórica, princípios 
e direitos a ele inerentes, concretizando a supremacia 
desse princípio, mostrando que o microchip pode se 
tornar uma ferramenta para perseguições insidiosas 
ao invés de segurança à vida.

Assim, o objetivo geral deste artigo é demonstra 
uma construção hipotética e o plano normativo sobre 
a investigação as implicações da tecnologia ao pleno 
exercício da dignidade. Desta forma, justifica-se a 
pesquisa sobre este tema, pois com o passar dos anos 
houve um aumento pela procura de desenvolvimento 
com a aplicação do micro-chip em seres humanos, 
incentivando o controle sobre dados e informação 
privadas de cada indivíduo, interferindo na proteção 
de sua autonomia de liberdade.

1 SOCIEDADE COMTEMPORANEA E A ERA DA 
INFORMAÇÃO

Desde os primórdios, na história da 
humanidade, podemos observar o homem sempre 
a procura de instrumentos para suprir suas próprias 
necessidades, aprimorando constantemente para 
múltiplos usos (NAKAGAWA, 2002). A partir da 
Segunda Guerra Mundial a Ciência tecnológica 
vem progredindo em alta escala, os computadores 
com sua grande capacidade de armazenamento 
chegam ao centro de vigilância, e a transmissão de 
informações de caráter pessoal desperta cada vez 
mais preocupações.
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No final do século XX e início do XXI 
vários instrumentos de alto potencial lesivo foram 
disponibilizados a sociedade, um exemplo abordado 
no decorrer do trabalho é o conhecido Micro-
chip. (CANTALI, 2010) Esse instrumento já fora 
utilizado por vários profissionais de diversas áreas, 
citamos aqui as implantações em animais para não 
perder rebanhos, localização de pessoas em caso de 
sequestros, monitoramento em ambientes de grandes 
fluxos de pessoas e até mesmo uso médico onde os 
profissionais contém informações precisas sobre seus 
pacientes. (REINALDO FILHO, 2016)

Ainda na década de 1980, surge a “radio 
frequency identification - RFID”, como uma solução 
para os sistemas de rastreamento e controle de acesso, 
como algo positivo (MATOS, 2017), mas hoje com 
o crescimento em escala exponencial da Ciência 
Tecnológica e o alto índice de transgressões, o uso 
de tal instrumento tem finalidades inadequadas. 
Durante o período de janeiro a dezembro de 2011, 
cerca de 7.5 milhões de pessoas de dezoito anos ou 
mais foram perseguidas por vias conhecidas como 
“Stalk”, do vernáculo inglês “perseguir”, caracterizado 
como o comportamento de atenção obsessiva a uma 
pessoa, é uma forma de violência na qual a vítima 
tem sua esfera privada invadida, acarretando em 
constrangimentos, injúrias, ameaças entre outros. 
(TAVARES, 2017)

A era atual é conhecida como a 4ª Revolução 
Industrial, chamada também de Revolução Digital, 
aonde tudo ocorre com muita rapidez. Com esse 
avanço o aperfeiçoamento das técnicas, o interesse 
no estudo desta área cresceu em escala exorbitante, 
isto porque, a busca pelo desconhecido sempre foi 
do intrínseco humano. A passagem da modernidade 
para contemporânea ocasionou mudanças na 
sociedade, em que Piovesan, 2007 discorre:

Adentra-se em uma nova era, dita 
informacional, com mudanças de caráter 
social, econômico, político, cultural, enfim, 
em que os valores tidos como certo, estão 
em processo de discussão, tendo em vista a 
necessidade de adaptação de tais valores, às 
exigências do mundo contemporâneo.

Nota-se que a transição da era pretérita 
para a atual trouxe alguns avanços singulares 
e revolucionários no que tange as maneiras 
comportamentais tidas antes como intangíveis, 
tal avanço conseguiu criar infindáveis situações 
onde o homem passou a ter a possibilidade de 
monitorar, localizar e observar o comportamento 

da população de uma maneira mais precisa. Assim, 
Paesani (1999) comenta; “a difusão da informática 
produziu profundas transformações sociais, 
econômicas, políticas e culturais, no plano nacional 
e internacional”, ou seja, a máquina transformou 
além da matéria prima, também os valores sociais. 
Um exemplo categórico são os micro-chips, temática 
que é investigada na presente pesquisa.

1.1 A APLICAÇÃO TECNOLOGICA DE MICRO-CHIP

Existem dois tipos de chips subcutâneos: o 
RF TagPassivo e o RF TagAtivo. O passivo diz 
respeito à operação do instrumento sem bateria, 
recarregando pelo próprio leitor por meio de 
ondas eletromagnéticas, com vida útil ilimitada. 
Geralmente é do tipo só leitura, usado em curta 
distância. Já o Ativo, é o objeto do presente 
estudo, alimentado por uma bateria interna 
lítio que se carrega através da temperatura do 
corpo, por um circuito termopar, que pode ser 
atribuída a reescrita e modificada, O dispositivo 
funciona com a ferramenta de identificação 
por rádio frequência (RFID) equivalente a 125 
KIlohertz, contendo um número de série único 
possivelmente lido por scanner. (MELO,2014) 
Esse tipo é usado para monitorar o movimento de 
pessoas. Com essas informações pode-se verificar 
o antagonismo de interesses, colocando de um 
lado a vida e do outro os interesses econômicos 
e políticos, “obrigando” a humanidade a 
permanecer em alerta constante.

O Microchip (RF Tag Ativo) é uma etiqueta 
eletrônica que utiliza a tecnologia de localização por 
meio de satélite através do Sistema de Posicionamento 
Global (GPS), com a finalidade de obter informações 
com rapidez sobre algo. Além da possibilidade de 
rastreamento, o instrumento possui um transponde 
que consiste num sistema de armazenamento e 
leitura de informações, essa se conserva dentro de 
uma cápsula que mede cerca de 7 mm, sendo 6,1 
de comprimento e 0,75 de largura, um tamanho 
figurativo ao do grão de arroz. É vendido pelo custo 
na faixa de 200 dólares e um título de manutenção 
de 40 dólares. (REINALDO FIHO, 2016)

Essa ferramenta foi criada pelo DR. Carl 
Sanders e uma equipe de engenheiros com o intuito 
de identificação de humanos e controle dos povos do 
mundo inteiro com o propósito de comércio global. 
Sanders é conhecido como um gênio da engenharia 
Eletrônica trabalhou com o FBI, CIA, entre outras 
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grandes empresas, além de agências de governos 
de outros países, criando para eles tecnologias de 
espionagens de segurança. (MELO, 2014)

Apesar do fato de que esses avanços tecnológicos 
realmente trouxeram melhorias em vários setores, e 
terem revolucionado significativamente a maneira de 
interagir do homem com seus pares, no entanto, é um 
tipo tecnológico, cujo uso necessita serem altamente 
regulamentado, estabelecendo-se limites no acesso 
às informações, definição de responsabilidades 
e obrigações de segurança dos dados para os 
mantenedores do sistema.

Por mais que essa implantação tenha vários 
defensores, pelo fato de aliviar frutos e facilitar o 
deslocamento de dados, na atualidade seria apenas 
mais um instrumento para controlar a liberdade 
e violar o direito da privacidade, colocando  em 
riscos a intimidade pessoal, no qual não é o dever 
do Estado, pelo contrário deve-se garantir a proteção 
quanto à lesão dos direitos fundamentais, em que são 
primordiais para a democracia.

Decorrente deste assunto cita-se o filósofo 
político Habermas (SANDEL, 2013) no qual se 
opõe, conforme seu pensamento, argumentando que 
intervir geneticamente para selecionar ou melhorar 
as pessoas é censurável, porque viola os princípios 
liberais de autonomia e igualdade. Viola a autonomia 
porque os indivíduos geneticamente programados, 
não podem encarar a si mesmos como os “únicos 
autores de sua própria história de vida” e prejudica 
a igualdade na medida em que destrói “as relações 
essencialmente simétricas entre seres humanos 
livres e iguais” ao longo das gerações. (SANDEL, 
2013). Em decorrência direta desta evolução tecno-
científica, as instituições sociais industrial enfrentam 
a invasão do mais íntimo instituto que o ser humano 
possui, refere-se à dignidade. 

2 O PRECEITO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA E AS NOVAS 
TECNOLOGIAS

A historicidade da dignidade da pessoa humana 
é notada desde sua antiguidade. O nascimento das 
ideias acerca do valor da dignidade inerente ao ser 
humano era apoiado nos pensamentos clássicos e 
nas doutrinas cristã. Nesse momento histórico, é de 
se dizer que, no entendimento político, o homem 
só era considerado ‘homem’ quando fazia parte do 
governo, ela estava intrinsecamente associada com a 
posição social do indivíduo. De outro lado, o Estado 

tinha poder absoluto, nenhum direito individual se 
prevalecia (MELO 2014)

Assim, temos uma linha cronológica dos 
grandes filósofos sobre a definição da dignidade 
humana, para Sócrates é uma virtude que o torna 
ser singular em relação aos demais seres, já Tomás de 
Aquino através da concepção cristã de igualdade de 
todos perante Deus, traduz que:

[...] a dignidade é inerente ao homem, como 
espécie; e ela existe in actu só no homem 
enquanto indivíduo, passando desta forma 
o homem deve agora não mais olhar apenas 
em direção a Deus, mas voltar-se para si 
mesmo, tomar consciência de sua dignidade e 
agir de modo compatível. Mais do que isso, 
para São Tomás, a natureza humana consiste 
no exercício da razão e é através desta que se 
espera sua submissão às leis naturais, emanadas 
diretamente da autoridade divina (SARLET, 
2003, p. 110).

Ou seja, a pessoa é capaz de ter domínio 
sobre seus atos, se auto determinar não precisando 
submeter-se a outrem. Ainda temos Immanuel 
Kant, um mais atual, onde a dignidade ganha maior 
ênfase com as ideias jus naturalistas, defendendo 
que o sujeito age como construtor no ato do 
conhecimento, de modo que enquanto o Homem 
for racional irá obedecer as leis como dever, levando 
ao dizer que a pessoa humana não tem preço, não 
podendo ser usada como instrumento para obtenção 
de algo, pelo simples fato de estar acima de todo o 
resto. (OLIVEIRA, 2016) Para maior entendimento, 
Kanti trabalha com o moral, racional, tomando por 
fundamento a liberdade e igualdade, tratando a 
humanidade com um fim a si mesmo. Vale citar, “as 
pessoas devem existir como um fim a si mesmo e 
jamais como um meio, a ser arbitrariamente usado 
para este ou aquele propósito” (PIOVESAN, 2003, 
p.29)

O resgate da dignidade da pessoa humana se 
deu por conta da experiência nazista, que descartou 
a espécie humana com as truculências praticadas na 
Segunda Guerra Mundial, pela qual simbolizaram 
a ruptura em relação aos direitos humanos. O pós-
guerra significou a esperança e reconstrução desses 
mesmos direitos, o repúdio a esses atos praticados 
levou a positivação do Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana. Todavia, o valor da dignidade 
humana, somente foi consolidado pelas Cartas 
Constitucionais em 1945, da Carta das Nações 
Unidas, com o propósito de promover a cooperação 
internacional para solução de problemas de ordem 
econômica, social, cultural, humanitária, e incentivar 
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o respeito aos direitos humanos e as liberdades 
fundamentais para todos. (MELO, 2014)

Desse modo entende-se que a Dignidade é 
inerente a toda pessoa, assim protegê-la e respeitá-
la é uma obrigação de todos, englobando também o 
direito a proteção da integridade física, onde não ter 
seu corpo deteriorado por objeto ou ato alheio, uma 
vez que há limites morais e éticos recepcionados pelo 
direito. Neste ponto, importante destacarmos a lição 
de Moraes (2007, p. 46)

[...] a dignidade é um valor espiritual e 
moral inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação 
consciente e responsável da própria vida e que 
traz consigo a pretensão ao respeito por parte 
das demais pessoas, constituindo-se.

Portanto, atualmente praticam-se atos 
contra as liberdades com promessas de melhoria 
de qualidade de vida, mas a vigilância eletrônica 
exercida constantemente sobre o usuário, como do 
Chip, denota um controle opressivo invadindo a tão 
discutida Dignidade. São inegáveis que os processos 
tecnológicos resultaram inúmeros benefícios, 
como possibilidades de cura, correções genéticas, 
prolongamento da vida, entre outros. Todavia, ao 
mesmo instante surgiram inúmeros desafios éticos 
para a nossa civilização. A reflexão ética é necessária, 
pois a ciência possui destinos ilimitados e incertos, 
no qual atemorizam o resultado a porvir.

Nesse momento, Oliveira (1996) adverte;

A imaginação é o limite para a intervenção da 
natureza viva. Sequer conseguimos imaginar 
quais os segredos que estão hibernando nos 
laboratórios. Ninguém sabe exatamente o que 
os “deuses da ciência” estão fazendo. Nem os 
riscos de tudo isso. Não há controle social 
dessas coisas. A nossa Perplexidade é tamanha 
que nos paralisa.

Questiona-se ainda, se o homem não estaria se 
transformando, com o micro- chip em uma espécie 
de cyborg. (COSTA, 2013) Encontramos vários 
fatos do cotidiano, onde o indivíduo usa de artifícios 
para se encaixar em um padrão de destaque, sempre 
visando o melhor produto, enquanto as pessoas 
seriam simplesmente um subproduto da tecnologia. 
Citamos ainda, o melhoramento genético, tanto 
quanto aos atletas que submetem a técnicas de 
bioengenharia com o intuito de habilidades, quanto 
crianças sob o hiper empenho parental, em que 
desejam projetar as capacidades intelectuais e a 
competência de seus filhos. (SANDEL, 2013)

A Constituição Brasileira (1988), ao 

consagrar a dignidade da pessoa humana enquanto 
fundamento da República implica em analisar o 
direito civil tendo em vista o desenvolvimento da 
pessoa humana. Neste sentido, o Código Civil 
(2002), e nele os chamados direitos da personalidade, 
devendo ser compreendidos à ótica dos valores 
constitucionais, tendo como foco não apenas o 
estudo da estrutura dos institutos, mas também a 
sua função. Esses direitos são oportunos à proteção 
da pessoa humana, em seu aspecto físico, moral e 
intelectual, considerados essenciais à preservação da 
sua dignidade, não sendo definido como um direito, 
mas sim um valor fundamental do ordenamento. 
(CANTALI, 2010)

Desse modo, é fundamental que o Estado 
e outros órgãos sociais estabeleçam limites as 
intervenções desses princípios, visando resguardar 
a honra, privacidade, nome, liberdade, integridade 
física ou qualquer outro aspecto constituído da 
própria noção de pessoa humana uma vez sendo 
ameaçada. O Professor Ingo Wolfgang, (SARLET 
2007, pag. 62) conceituou esse princípio da seguinte 
forma:

Temos por dignidade da pessoa humana 
a qualidade intrínseca e distintiva de cada 
ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais 
que asseguram a pessoa tanto contra todo 
e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos.

Ao contrário do que se imagina o avanço 
favorável a interrupção da privacidade não ocorre 
primeiramente por câmeras instaladas nas ruas, 
lojas, shoppings, aeroportos, entre outros, mas 
ainda quando ainda prematuro, invadem dentro do 
útero materno por meio de um aparelho conhecido 
como ultrassom, dominando o abrigo mais seguro 
e recolhido do indivíduo. Proteger a privacidade e 
a intimidade da pessoa humana é em última análise 
reconhecer sua dignidade nata, sem interferências 
externas indevidas. Deve-se ressaltar que, a dignidade 
não se refere exclusivamente a sua vida e integridade 
física, mas também a existência e potencialidades.

É axiomático que o ser há muito tempo se 
fascina com o poder, e a virtualização da informação 
possibilitou o saber-poder, que já está mudando 
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paradigmas, quebrando paradigmas e valores, 
ultrapassando os limites da ética, os efeitos conduz 
as novas gerações a formas mais sofisticadas de 
monitoramento, permitindo o controle de pessoas, 
criando assim uma atmosfera de vigilância e 
inspecionamento. (MELO, 2014)

2.1 O IMPACTO DO USO DE MICROCHIPS AO 
EXERCÍCIO DA DIGNIDADE

A tecnologia possibilita desenvolver um 
verdadeiro e completo sistema de vigilância, a serem 
utilizadas pelas mais diversas instituições. O controlar 
e o vigiar que antes era temido e a privacidade e a 
intimidade que eram protegidas, na atual sociedade 
é fascinante, tem como espetáculo o monitoramento 
e o controle exacerbado. (MELO,2014)

A ideia da utilização de meios tecnológicos 
que tem o intuito de transformar o indivíduo em 
um ser totalmente monitorado pelo Estado ou 
por algumas classes será sempre combatida por 
estudiosos que desde o início da era da informática 
tem o cuidado de salientar os perigos da tecnologia 
no tocante a privacidade, coação e vigilância intensa. 
Pode-se constatar, que diante da disseminação de 
dispositivos tecnológicos de vigilância, traz a ideia de 
uma sociedade auto-vigiada, onde as pessoas querem 
e podem espiar outras.

O micro-chip trata-se de um instrumento 
dominador que lhe impõe ordem, a sua intervenção 
é cada dia mais profunda em todos os detalhes 
e relações da vida social, aumenta e aperfeiçoa 
as garantias estatais, muitas questões jurídicas, 
filosóficas, psicológicas, éticas e sociais já foram 
pleiteadas nesses últimos anos sobre o preocupante 
processo cientifico tecnológico, no qual cinge o 
desenvolvimento da vida e os danos causados aos 
princípios constitucionais. Há muitos interesses 
conflitantes, no qual se aumenta de acordo com a 
progressão do avanço tecnológico.

A legislação Brasileira diante do referido 
assunto, não consegue acompanhar o ritmo do 
progresso, faz-se necessário medidas eficazes que 
limitam esse abuso ilimitado, no qual grande parte 
da população não está preparada para enfrentar, 
pois há muito mais fatores para favorecer a parcela 
minoritária, detentoras de poder e interesse 
econômico colocando em risco a própria vida 
humana. Em outras palavras, os atos técnico-
científicos praticados sobre o ser humano não 
podem ser considerados em níveis distintos, como 

pretendem certos segmentos científicos, ou com total 
liberdade e sem nenhum controle, afinal, estes são 
frutos do intelecto humano que, por ser humano, 
é susceptível a falhas independente do estágio de 
evolução científica que se encontra. (MATOS, 2017)

A Legalização do Micro-Chip pode oferecer 
ao agressor uma ferramenta para perseguições 
insidiosas ao invés de segurança social. Apesar de a 
Constituição Federal Brasileira (1988) definir em seu 
art. 5º, inciso X, a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem como invioláveis, assegurando direito 
de indenização pelo dano material, mais o Código 
Civil (2002) repetindo este pensamento em seu art. 
21, podendo o juiz, a requerimento do interessado, 
adotar as providências necessárias para sua proteção 
ainda sim, a norma na atualidade encontra grandes 
empecilhos.

A velocidade das progressões tecnológicas é 
superior à capacidade do Estado Legislar, com isso, é 
ideal que os legisladores acompanhem o ritmo para 
que a tecnologia não venha deixar de ser benéfica à 
evolução e crescimento do homem, pois o Direito 
não pode ficar distante as tácitas inovações que 
acontecem. Em situações de vacância legislativa, 
tende a se resolver por interpretações análogas. O 
que se propõe são tomadas de medidas, de controle 
que restrinjam a liberdade desenfreada, tendente 
aos favorecimentos pessoais e comerciais, e aplique 
penalidades de fixações de responsabilidades, em 
que o indivíduo não precisa necessariamente estar 
vigiado, mas si próprio se policiar.

Nesse sentido busca-se uma sociedade mais 
justa, que tenha o acesso aos bens materiais e 
intelectuais sem fazer dela uma arma de destruição. 
Revela-se, portanto, a necessidade de também 
acolher e considerar juridicamente os dados pessoais 
como uma nova categoria de direito fundamental, 
que emerge, com o intuito de ampliar a proteção dos 
usuários, protegendo a dignidade de pessoa humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com tais evoluções tecnológicas, se não 
determinar limites éticos e jurídicos  é possível obter 
drásticos progressos, jamais vistos pela humanidade. 
A relação do homem comum com tais avanços é 
muito intensa e irrestrita, induzindo os indivíduos 
a renunciarem parcela de sua privacidade, expondo 
suas, ideologias, lazer, preferências, relacionamentos 
interpessoais, hábitos, entre outros, fazendo com 
que esses dados sejam facilmente capturados por 
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Inteligência artificial (IA), a fim de controle social.
A implantação do microchip, por exemplo, 

representa mais uma forma de controle. Dizer “não” 
a esses avanços é atualmente motivos para ficar à 
margem da sociedade, ou seja, o Indivíduo negativo 
a esse tipo de monitoramento fica fora do mercado de 
trabalho, considerando que o empregador quer ter o 
máximo de acesso aos possíveis dados do empregado. 
Deste modo, a vigilância exorbitante possui todo 
uma influência, visto que representa os interesses de 
classes dominantes.

A cada momento os indivíduos renunciam 
parcela de sua privacidade, já estão ficando habituadas 
a terem suas vidas monitoradas por outrem. A 
cultura da privacidade deve ser restabelecida 
sob o risco de perdermos o nosso livre arbítrio, 
um poder tão próprio de cada indivíduo que foi 
assegurada pela Constituição Federal, baseados no 
percurso da história humana. A privacidade e sua 
representatividade na sociedade devem ser respeitadas 
como sujeito de diretos.

O problema não reside apenas nos meios, mas 
também nos fins, em todos os valores positivados na 
Constituição Federal de 1988, o mais importante é 
sem dúvida a dignidade da pessoa humana, que não 
se encontra somente no art., 5, mas está contido 
em todo o texto Constitucional, a construção deste 
princípio se deu majoritariamente pela desenvoltura 
da história, desde os tempos da Antiguidade até a Era 
Pós-Moderna, a qual vivemos hoje.

A ideia de dignidade da pessoa humana, 
vem sendo desenvolvida ao longo da história 
e é influenciada pelo pensamento cristão de 
santo Augustinho e são Tomaz de Aquino. Para 
o cristianismo a noção de dignidade da pessoa 
humana se mistura com conceitos como alma, livre 
arbítrio e espírito, trazendo seu conceito como um 
valor espiritual e moral da pessoa, possibilitando 
a autodeterminação desde que seja consciente e 
responsável da própria vida.

Ainda assim, deve-se ressaltar um pé de 
injustiça de desigualdade que acarretaria na 
sociedade, pois os benefícios da tecnologia seriam 
negados aos pobres, por mais que houvesse subsídios 
pelo Governo, não seria uma das melhores escolhas, 
pois a criação de impostos seria uma decadência 
ainda maior no poder executivo, e a discussão sobre 
Reserva do possível seria ainda mais agravante.

A reflexão sobre o futuro tecnológico é crucial 
para reafirmar uma crença otimista acerca do porvir 
da humanidade e a geração recente deve adotar 

sempre uma conduta pautada no bom senso e ética, 
para nortear os rumos da evolução e garantir o bem-
estar das gerações vindouras. Mas isso somente será 
alcançado diante da conscientização da população e 
de esforços conjuntos do direito e sociedade.
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RESUMO

O presente estudo busca discutir se o serviço 
home care (cuidado médico domiciliar) pode ser 
considerado como um avanço do direito à saúde. 
Para tanto, apoiada na revisão bibliográfica a pesquisa 
objetivará analisar o serviço de tratamento domiciliar 
dentro da ótica do direito à saúde como um direito 
personalíssimo, intrínseco ao ser humano. Também se 
preocupará em identificar principais julgados do último 
ano no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal 
de Justiça e no Tribunal de Justiça do Paraná para saber 
qual o posicionamento desses órgãos judiciais acerca da 
necessidade do serviço de home care. Por se tratar de 
discussão relevante acerca do ser humano, espera que a 
presente pesquisa seja apreciada de forma a contribuir 
para o avanço social do ser humano.

PALAVRAS-CHAVE

Atenção domiciliar. Direitos sociais. Efetivação de direitos.

RESUMEN

El presente estudio busca discutir si el servicio 
home care (cuidado médico domiciliar puede considerarse 

como un avance del derecho a la salud. Por lo tanto, con 
el apoyo de la revisión de la literatura, la investigación 
tendrá como objetivo analizar el servicio de atención 
domiciliaria desde la perspectiva del derecho a la salud 
como un derecho muy personal, intrínseco al ser humano. 
También se ocupará de identificar las sentencias más 
importantes del año pasado en el Supremo Tribunal 
Federal, en Superior Tribunal de Justiça y en el Tribunal 
de Justiça do Paraná para conocer la posición de estos 
órganos judiciales sobre la necesidad de un servicio de 
atención domiciliaria. Como es una discusión relevante 
sobre el ser humano, espera que esta investigación sea 
apreciada para contribuir al avance social del ser humano.

PALABRAS-CLAVE

Atención domiciliar. Derechos sociales. Efectividad de los derechos.

INTRODUÇÃO

O direito à saúde além de um direito social, 
conforme a redação constitucional do ordenamento 
brasileiro, é um direito personalíssimo, por ser 
intrínseco à pessoa o estado de bem-estar em todos 
os seus aspectos. Dentro dessa temática, apoiando-
se no método dedutivo, partindo da premissa de 
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que saúde é um direito de todos e, de outro lado, a 
necessidade de viabilização do direito é que o efetiva, 
o presente estudo busca responder ao seguinte 
questionamento: em que medida o cuidado médico 
domiciliar, o serviço home care, efetivaria o direito à 
saúde? Para tanto, utilizará da revisão bibliográfica 
para levantamento das principais literaturas.

O serviço de home care tem sido pouco 
discutido fora das relações contratuais de plano de 
saúde, razão pela qual o presente trabalho buscará não 
se restringir à hipótese de não concessão do serviço de 
tratamento domiciliar pela negativa da operadora do 
plano de saúde, situação em que, por vezes, a família 
do paciente recorre às vias judiciais para obtenção da 
interpretação das cláusulas contratuais favorável ao 
consumidor, ora paciente, dada sua vulnerabilidade 
contratual, obtendo o serviço home care por, em 
primeiro plano, tratar-se de interpretação contratual.

Destarte, a presente pesquisa elege como 
hipótese que não se justificaria a concessão judicial 
por haver estritamente uma interpretação do 
contrato mais favorável ao consumidor, mas por se 
tratar de um direito personalíssimo, que efetivaria o 
direito à saúde.

O trabalho será dividido em duas partes, 
a primeira se preocupará em situar o serviço de 
home care ao direito, analisará se seria restrito à um 
grupo de minorias, como pacientes terminais, ou 
independe de uma classificação para, então, tecer 
algumas considerações acerca do direito à saúde e 
dignidade humana.

A segunda parte do trabalho buscará se há 
julgados do ano de 2019 no Supremo Tribunal 
Feral, no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal 
de Justiça do Paraná, destacando apenas os mais 
relevantes, em caso positivo. Ainda, avaliará se há 
divergência ou congruência entre os mesmos.

Cumpre destacar, por fim, a relevância do 
tema para a compreensão do que vem a ser saúde, 
uma vez que não se restringe ao campo da saúde ou 
da sua tratativa legal, é temática multidisciplinar na 
medida em que considera o ser biopsicossocial, isto 
é, o indivíduo e todo o contexto que o evolve faz 
parte de saúde, razão pela qual não há um conceito 
único, fechado, estrito, do que vem a ser saúde.

Assim, o presente estudo objetiva 
complementar os estudos da área, contribuindo para 
uma formação reflexiva acadêmica e de profissionais 
engajados no avanço dos direitos sociais, em especial 
da saúde, garantindo uma parcela de dignidade ao 
ser humano.

1. SERVIÇO HOME CARE E DIREITO DA 
PERSONALIDADE

Segundo a Constituição da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), de 22 de julho de 1946, 
“saúde é um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não consiste apenas na ausência de 
doença ou de enfermidade”. Ian Gameiro (2017), em 
seu estudo, definiu saúde como uma metacapacidade, 
no sentido de ser entendida como “uma aptidão para 
realizar certas coisas, uma habilidade para realizar 
certas funções de caráter biossocial necessárias à 
liberdade dos indivíduos” (p. 17). Compreende-se, 
para fins do presente estudo, como saúde o indivíduo 
e seu contexto, o ser biopsicossocial considerado, 
como os conceitos apresentados também revelam 
não se tratar de doença/enfermidade, mas um estado, 
uma aptidão/habilidade.

Por outro lado, tem-se que a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 estabeleceu 
em seu art. 196 a saúde como um “direito de todos e 
dever do Estado”, portanto um direito fundamental 
do ser humano. A Constituição Federal (CF) deve 
ser interpretada, assim como todo o ordenamento 
jurídico brasileiro, a partir da dignidade da pessoa 
humana, conforme expressa previsão no art. 1º, 
inciso II da CF, visando o desenvolvimento humano.

A dignidade humana passa a ser “ponto nuclear 
onde se desdobram todos os direitos fundamentais 
do ser humano” (SZANIAWSKI, 2005, p.142) e, 
assim sendo, o direito à saúde não pode ter outra 
interpretação que não seja de um direito, além de 
social, personalíssimo, até porque “havendo saúde 
precária não se há que falar em dignidade humana” 
(ALVES, 2018, p. 31).uma vez fundamental ao 
homem a saúde para viabilizar sua existência.

Por direito personalíssimo, entende-se que 
seja “a proteção que o Estado de direito dá aos 
bens essenciais à pessoa humana e intrínsecos a 
ela” (BERTONCELLO, 2006, p. 24), que não 
se resumem ao tímido rol do Código Civil – art. 
11 ao 21 –, pois não estaria apto “a garantir uma 
valoração apropriada do merecimento de tutela dos 
interesses em jogo, especialmente por continuarem 
a revestir no âmbito civilista, uma ótica de proteção 
essencialmente repressivo - ressarcitória” (MORAES, 
2007, p. 11), deve seguir a fundamentação 
constitucional de desenvolvimento humano, a 
dignidade humana.

O direito à saúde, para SANTOS e GIMENEZ 
(2018, p. 18), é visto sob a perspectiva do direito 
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fraterno com acesso comum a todos, coadunando 
com a ideia de direito personalíssimo, isso porque

proteger a saúde passa a significar, segundo 
esta perspectiva, uma proteção jurídica em 
sentido amplo às funções (capacidades) 
biossociais da nutrição, locomoção, 
reprodução, comunicação, raciocínio e 
emoções; funções que são dependentes de 
certo funcionamento do organismo, mas que 
se projetam e só adquirem sentido porque 
essenciais à concretização de planos de vida em 
um mundo de partilha e convivência humana 
obrigatória. (GAMEIRO, 2017, p. 17-18)

Proteção jurídica de capacidade, do 
biopsicossociais vai de encontro com a noção aqui 
também defendida de que “ideais de direito e de justiça 
que devem nortear a sociedade não deveriam buscar 
proteger apenas o indivíduo, mas precipuamente a 
sociedade como um todo” (SIQUEIRA e ALVES, 
2012, p. 151).

Superada essa questão do direito à saúde 
como um direito de personalidade, passa-se para o 
objetivo desse estudo, o serviço home care. Home care 
corresponde ao tratamento domiciliar pertinente ao 
tratamento médico prescrito, em razão da necessidade 
de acompanhamento diário, cuidados contínuos,

A Lei 10.424/02 inseriu à Lei nº 8.080/90 – que 
dispõe acerca das condições de promoção, proteção 
e recuperação da saúde, além de regulamentar a 
assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde 
(SUS) – o art. 19-I, positivando o atendimento e 
internação domiciliar, permite, assim, a prescrição 
médica do referido tratamento, pois seria “necessário 
que o médico indique e solicite a internação ou 
assistência domiciliar para esse paciente ao serviço de 
home care” (SANTOS, LEON e FUNGHETTO, 
2011, p. 06, grifo no original). 

A previsão inserida pela Lei 10.424/02 não 
deixa espaço para escusa de auxílio ao tratamento por 
ausência de determinação legal, pois, pelo princípio 
constitucional da legalidade da administração 
pública (art. 37, caput da Constituição Federal) 
para aqueles que ainda não superaram o positivismo 
para efetivação da justiça, os médicos contam com a 
modalidade de tratamento ou internação domiciliar 
para melhor atender o paciente.

Observa-se que o tratamento domiciliar 
médico não vem disposto como específico de um 
grupo vulnerável, de uma minoria, o art. 19-I da Lei 
8.080/90 é claro em sua redação para estabelecer a 
internação e o atendimento domiciliar como uma 
modalidade ao SUS – Sistema Único de Saúde:

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, o atendimento 
domiciliar e a internação domiciliar. (Incluído 
pela Lei nº 10.424, de 2002)
§ 1º Na modalidade de assistência de 
atendimento e internação domiciliares 
incluem-se, principalmente, os procedimentos 
médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, 
psicológicos e de assistência social, entre outros 
necessários ao cuidado integral dos pacientes 
em seu domicílio. (Incluído pela Lei nº 
10.424, de 2002)
§ 2º O atendimento e a internação domiciliares 
serão realizados por equipes multidisciplinares 
que atuarão nos níveis da medicina preventiva, 
terapêutica e reabilitadora. (Incluído pela Lei 
nº 10.424, de 2002)
§ 3º O atendimento e a internação 
domiciliares só poderão ser realizados por 
indicação médica, com expressa concordância 
do paciente e de sua família. (Incluído pela Lei 
nº 10.424, de 2002)

Quando prescrito o atendimento e/ou a 
internação domiciliar, estará sendo efetivado o direito 
à saúde em exercício, não se trata de uma regalia, até 
porque, considerando o princípio da beneficência 
SANTOS, LEON e FUNGHETTO (2011) 
esclarecem que o serviço domiciliar se caracteriza 
como um “cuidado que proporciona uma melhor 
qualidade de vida ao paciente e sua família” (2011, 
p. 07) ao mesmo passo em que “a permanência 
hospitalar prolongada, e as re-hospitalizações 
contribuem para a elevação dos custos ao Sistema 
Único de Saúde” (2011, p. 07).

Então, não se trata de situação da qual possa 
ser considerado como desnecessária, é viabilizadora 
do direito à saúde, razão pela qual ultrapassa a 
discussão acerca das cláusulas contratuais dos planos 
de saúde quando discutida na seara do direito 
privado. Aliás, so direito à saúde incide o princípio 
da progressividade “quanto à sua implantação e 
concretização, o que redunda no reconhecimento 
da proibição de retrocesso social em relação a ele” 
(ALVES, 2018, p. 32), razão pela qual não se pode 
admitir qualquer restrição ao atendimento home care 
para tratamento de um paciente.

2 NECESSIDADE DE HOME CARE E O PODER 
JUDICIÁRIO

Com o objetivo de levantar os principais 
julgados da temática, sobre necessidade de tratamento 
ou internação médica domiciliar, ao ano de 2019, 
ainda em curso, foram utilizados os mecanismos de 
pesquisa disponíveis no site do Supremo Tribunal 
Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
e no Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR).
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Os principais achados apontam para a maioria 
como sendo demandas ajuizadas em face da negativa 
dos fornecedores de plano de saúde para a cobertura 
do serviço home care, na justificativa de ausência de 
cláusula contratual contratando o referido serviço 
quando da adesão, o que impossibilitaria o custeio 
pelo plano. Constatou-se, em seguida, que os planos 
de saúde não podem determinar quais medidas 
terapêuticas cobrem, apenas as doenças, conforme 
a orientação do Superior Tribunal de Justiça (Resp 
668.216/SP). Acerca de demandas em face do Poder 
Público, não foram constatadas nesses Tribunais, ao 
ano de 2019, qualquer reclamação sobre home care.

Destaca-se que no Supremo Tribunal Federal 
(STF) há um único recente julgado que poderia ser 
sobre a temática aqui estudada, entretanto houve 
óbice à análise fática do caso concreto por não 
haver a possibilidade de interposição de recurso 
extraordinário para mero reexame de prova (Súmula 
279 do STF). O acórdão ao agravo regimental em 
recurso extraordinário com agravo, ficou assim 
ementado, não havendo provimento ao recurso, pois 
consignado que se trata de mero inconformismo da 
parte recorrente, o Instituto De Recursos Humanos 
De Pernambuco – IRH PE, por anterior concessão 
de atendimento home care à portadora de Doença de 
Parkinson, conforme o inteiro teor do acórdão:

Agravo regimental em recurso extraordinário 
com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. 
Direito à saúde. Necessidade de Home Care. 
4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa 
à Constituição Federal. Necessidade de 
reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do 
STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos 
capazes de infirmar a decisão agravada. 6. 
Agravo regimental a que se nega provimento. 
Verba honorária majorada. (ARE 1180736 
AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, 
Segunda Turma, julgado em 14/06/2019, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 
DIVULG 21-06-2019 PUBLIC 24-06-2019)

Há, ainda, uma recente decisão da presidência 
do STF, pelo Ministro Dias Toffoli, publicada em 
07 de fevereiro de 2019, que não entendeu pelo 
restabelecimento dos efeitos da sentença de 1º grau 
que ordenava o atendimento home care da parte 
peticionante, na justificativa de que não há perigo 
de perecimento do direito, pois o provimento da 
apelação, que revogou aquela sentença, foi julgado 
em 21.11.2016:

Despacho: Cuida-se de petição por meio 
da qual se pretende a obtenção de efeito 
suspensivo a recurso extraordinário. Foi o 
requerimento da peticionante: “SEJA NOS 

TERMOS DO (ART. 1.029, § 5º INC. I), DO 
CPC, DEFERIDO EFEITO SUSPENSIVOS 
AOS ACÓRDÃOS 2016.0000450286 
E ACÓRDÃO 2016.0000860009, 
PROFERIDOS NO FEITO Nº 
1008786- 32.2014.8.26.0032, DO TJ/
SP, QUE TEVE ADMITIDO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO, DETERMINANDO 
O IMEDIATO RESTABELECIMENTO DA 
SENTENÇA SINGULAR DE 1º GRAU, 
PARA QUE RESTABELEÇA O HOME 
CARE, NOS LIMITES DECIDIDOS NA 
PROCEDÊNCIA. Não obstante a matéria 
versada nos autos respeite a requerimento 
relacionado à saúde da peticionante, observo 
que o acórdão que deu provimento à apelação, 
reformando a sentença concessiva do pleito 
autoral, foi julgado em 21/11/16. Não há, 
desse modo, suficiente risco ao perecimento 
do direito, para apreciação da medida por esta 
Presidência. Remeta-se ao Relator. Publique-
se. Brasília, 30 de janeiro de 2019 Ministro 
Dias Toffoli Presidente Documento assinado 
digitalmente (Pet 8048 MC, Relator(a): Min. 
ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 
30/01/2019, publicado em PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 
06/02/2019 PUBLIC 07/02/2019)

No site do Superior Tribunal de Justiça a 
temática se torna mais palpável, na medida em 
que há o enfrentamento da matéria, já que é de sua 
competência “julgar, em recurso especial, as causas 
decididas, em única ou última instância, pelos 
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos 
Estados, do Distrito Federal e Territórios”, segundo 
o art. 105, inciso II, da Constituição Federal, nas 
hipóteses elencadas nas alíneas a, b e c. 

Ocorre que ao ano de 2019 ainda não houve 
decisão acerca da necessidade de home care, entretanto, 
em dezembro de 2018, houve a publicação do acórdão 
em que manteve o reconhecimento da abusividade 
da operadora do plano de saúde em negar cobertura 
ao tratamento domiciliar, uma vez que tornou 
precedente do STJ o entendimento de que o serviço 
home care é desdobramento do tratamento hospitalar 
que não pode ser limitado pelo plano de saúde. Foi 
assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE 
SUPLEMENTAR. AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE 
COBERTURA DE PLANOS DE SAÚDE. 
CLÁUSULAS LIMITATIVAS DEVEM SER 
REDIGIDAS COM CLAREZA. HOME 
CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. 
ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE 
FORNECIMENTO DA OPERADORA. 
CONFIGURADA. PACIENTE 
TETRAPLÉGICA, COM SEQUELAS 
NEUROLÓGICAS E ALIMENTAÇÃO 
POR SONDA GÁSTRICA. DANO MORAL. 
DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. 
MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 
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7/STJ. 1- Ação ajuizada em 15/09/14. 
Recursos especiais interpostos em 1º e 2/9/15 
e conclusos ao gabinete em 29/03/17. 2- Os 
propósitos recursais consistem em definir: i) se 
a operadora de plano de saúde está obrigada 
ao fornecimento de atendimento domiciliar 
(home care), apesar da ausência de previsão 
contratual; ii) acaso devida a cobertura, se sua 
negativa em favor da beneficiária produziu 
dano moral passível de compensação. 
3- O volume de demandas envolvendo 
especificamente os limites de cobertura de 
planos de saúde estimulou o desenvolvimento 
da Notificação de Intermediação Preliminar 
(NIP), ferramenta disponibilizada pela ANS 
que se tem demonstrado eficaz na solução 
de conflitos entre operadoras e beneficiários. 
4- Apesar de situações pontuais de penumbra 
acerca do alcance da cobertura do plano 
de saúde, há outras hipóteses em que a 
expectativa do beneficiário não deve encontrar 
embaraços na obtenção do tratamento de sua 
saúde. 5- A internação domiciliar (home 
care) constitui desdobramento do tratamento 
hospitalar contratualmente previsto que 
não pode ser limitado pela operadora do 
plano de saúde. Precedentes. 6- Recomenda-
se observar circunstâncias relevantes para 
a internação domiciliar, assim expostas 
exemplificativamente: i) haver condições 
estruturais da residência, (ii) real necessidade 
do atendimento domiciliar, com verificação 
do quadro clínico do paciente, (iii) indicação 
do médico assistente, (iv) solicitação da 
família, (v) concordância do paciente e (vi) 
não afetação do equilíbrio contratual, como 
nas hipóteses em que o custo do atendimento 
domiciliar por dia não supera o custo diário 
em hospital. Precedentes. 7- Em relação aos 
litígios no campo da saúde suplementar, a 
conduta ilícita da operadora de plano de saúde, 
consubstanciada na negativa de cobertura, 
pode produzir danos morais ao beneficiário 
quando houver agravamento de sua condição 
de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à 
saúde já debilitada. 8- Na hipótese concreta, 
primeiro e segundo graus de jurisdição 
registraram que a negativa de cobertura 
não produziu piora no estado de saúde da 
beneficiária do plano de saúde, e nenhum 
dano que ultrapasse o dissabor cotidiano. 
RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS E 
NÃO PROVIDOS. (REsp 1662103/SP, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 
13/12/2018) (Grifo nosso)

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), 
por sua vez, tem julgado várias ações acerca da 
necessidade da concessão judicial do serviço de home 
care, razão pela qual o presente estudo destacará 
apenas a mais recente, publicada em 01.08.2019 pela 
10ª Câmara Cível, como o principal julgado, por ser 
a mais atualizada até o presente momento, refletindo 
o atual entendimento deste tribunal, que divide 
internamente seus órgãos em razão da matéria, não 
havendo nesse assunto grandes dissonância entre as 
Câmaras apreciação, pois têm acatado o precedente 

do Superior Tribunal de Justiça para resolução de 
conflitos dessa mesma matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE 
FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOME 
CARE – RECUSA DA COBERTURA – 
RESTRIÇÃO DE TRATAMENTO PELA 
OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE 
– ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – 
IRRELEVÂNCIA –ABUSIVIDADE DA 
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO – C.CIV. 
ART. 422, 423 E 424 – PRINCÍPIOS DA 
PROBIDADE E BOA FÉ – IMISCUIÇÃO 
INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO.1. Como cediço na eg. 
Corte Superior: “O serviço de Home 
Care (tratamento domiciliar) constitui 
desdobramento do tratamento hospitalar 
contratualmente previsto, que não pode ser 
limitado pela operadora do plano de saúde. 
Na dúvida, a interpretação das cláusulas 
dos contratos de adesão deve ser feita da 
forma mais favorável ao consumidor”. (STJ 
– AgInt. no AREsp 1071680/MG. Relator: 
Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado 
em 30/06/2017. DJe de 26/06/2017).2. 
É de responsabilidade do profissional 
médico prescrever o tratamento aplicável, 
caracterizando ingerência deslocada a negativa 
do plano de saúde – ainda que se trate de 
entidade de autogestão - a obviar os princípios 
da probidade e boa-fé (CC. arts. 422, 423 e 
424).3. Ao impor limitações a direito – máxime 
num contexto sensível como o vivenciado pelo 
Autor, tanto que culminou no seu decesso 
–, evidenciado resulta o descumprimento 
do contrato e, ipso facto, a infringência à 
regência normativa consumerista. 4. À Ré é 
de rigor considerar que, em casos de extrema 
necessidade, como o que aqui se examina, 
se espera amparo e proteção nos expressos 
termos do contrato. 5. Inarredável concluir 
haja a negativa provocado sofrimento aflitivo, 
angústia e desequilíbrio no contínuo bem-
estar da Autor. Transcendido, dessarte, o mero 
aborrecimento, justa a condenação à indenizar 
à guisa de dano moral. (TJPR - 10ª C.Cível 
- 0079897- 92.2015.8.16.0014 - Londrina - 
Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da 
Fonseca - J. 01.08.2019) (Grifos nosso)

Verifica-se que o atual entendimento 
judicial tem aplicado o tratamento home care como 
desdobramento do tratamento hospitalar, não 
permitindo restrição de interpretação do contrato 
de plano de saúde, ainda que por aplicação do 
art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que 
estabelece a interpretação das cláusulas contratuais 
“de maneira mais favorável ao consumidor”. A 
negativa do tratamento, pelo plano de saúde, não 
estaria explícito no contrato, o que também não seria 
validado, uma vez que poderiam excluir doenças, 
mas não tratamentos.

Reitera-se que o direito à saúde não se restringe 
ao seu exercício pelas vias públicas ou particular, isto 
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é, com ou sem plano de saúde. O tratamento ou 
internação home care é modalidade de atendimento 
hospitalar, no domicílio familiar do paciente, em 
razão do necessário cuidado contínuo.

Os julgados, que são congruentes entre si, 
serviram para corroborar com o entendimento 
proposto pelo presente estudo, de que home care é 
uma forma de exercício do direito personalíssimo 
e social à saúde, garantindo a parcela de dignidade 
ao paciente para que se recupere ou, ainda, tenha a 
mitigação de suas dores, em se tratando de tratamento 
paliativo.

CONCLUSÃO

Saúde não se trata da ausência ou existência de 
doença ou enfermidade, corresponde ao indivíduo 
e seu contexto, o ser biopsicossocial considerado 
direito. O direito à saúde revela- se como um direito 
personalíssimo na medida em que é intrínseco 
ao ser humano, no sentido de que independe do 
reconhecimento em lei do direito à saúde. Direito, 
como aplicação da justiça, é anterior à norma.

O serviço home care, por sua vez, efetiva o 
direito à saúde quando é a modalidade de tratamento 
mais adequado ao caso concreto, torna-se o exercício 
daquele direito o atendimento/internação domiciliar, 
conforme a prescrição médica o observou como a 
melhor modalidade ao paciente.

Em outras palavras, o serviço home care não 
é um direito personalíssimo, mas uma das formas 
de efetivação do direito à saúde, com previsão legal 
para sua prescrição, isto é, não há qualquer óbice 
para sua recomendação médica quando da análise do 
caso clínico ao paciente, que necessita de cuidados 
contínuos.

Restou constatado com os julgados do 
Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR), que os planos de saúde pr vezes negam 
cobertura ao serviço home care por ausência de 
previsão contratual. Entretanto, Diz-se que o serviço 
de cuidado domiciliar ultrapassa a discussão de 
cláusulas contratuais dos planos de saúde, em razão 
de que direito à saúde não se restringir ao serviço 
público ou privado, o exercício do direito à saúde 
pela concessão do serviço home care é apenas o 
respeito ao mínimo de dignidade a ser garantido ao 
paciente.

Nesse sentido, é correta a hipótese levantada de 
que não se justifica a concessão judicial do tratamento 

e/ou internação domiciliar por haver a interpretação 
do contrato mais favorável ao consumidor, mas 
sim por se tratar de um direito personalíssimo (à 
saúde), que deve ser lido, interpretado, considerado 
à luz do desenvolvimento humano, que não admite 
retrocesso, uma vez que o princípio norteador é o 
da dignidade humana, conforme previsão no art. 1º, 
inciso III da Constituição da República Federativa 
do Brasil, segundo o qual, por ser fundamento do 
Estado Democrático de Direito fundado a partir de 
1988, é o orientador desse.

Cumpre destacar, por fim, que a presente 
temática não se restringe ao campo tratativa legal, é 
complementar e complementada pela área da saúde 
e afins, pois o indivíduo e todo o contexto que o 
evolve faz parte de saúde.

O presente estudo objetivou complementar os 
estudos da área e contribuir para a formação reflexiva 
acadêmica e de profissionais engajados no avanço 
dos direitos sociais, em especial da saúde, garantindo 
uma parcela de dignidade ao ser humano. 
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