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APRESENTAÇÃO

O livro intitulado “Políticas Públicas de Promoção Humana” é resultado das produções científicas 
apresentadas junto ao IV Congresso de Novos Direitos e Direitos de Personalidade e V Congresso Internacional 
de Direito da Personalidade no GRUPO DE TRABALHO POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO 
HUMANA e reúne coletânea de artigos científicos produzidos por pesquisadores de diversos programas de 
graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu em Direito, cuja temática central é a política pública de 
promoção humana. A referida obra é organizada pelos professores doutores Andréa Carla de Moraes Pereira; 
Paulo André de Souza; e, Ivan Dias da Motta.

Objetiva-se com a presente obra estabelecer interlocução científica entre pesquisadores de diversas 
instituições de ensino superior, proporcionando o estudo crítico-epistemológico de temas atuais, além de 
relevantes sob o ponto de vista teórico-pragmático. 

Convidamos o leitor para conhecer os textos e debruçar-se no estudo das políticas públicas de promoção 
humana como uma forma de centralizar o foco dos debates na dignidade da pessoa humana e a concretização 
de direitos fundamentais e da personalidade.

Fabrício Veiga Costa
Doutor em Direito – Pucminas. Pós-Doutor em Educação – UFMG. Professor da Pós-Graduação Stricto Sensu em Proteção em 

Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna - CV: http://lattes.cnpq.br/7152642230889744



A COLEÇÃO

GT-1: BIOÉTICA E BIODIREITO I
Valéria Silva Galdino Cardin
Tereza Rodrigues Vieira
Alessia Magliacane 
Marta Beatriz Tanaka Ferdinandi

GT-1: BIOÉTICA E BIODIREITO II
Valéria Silva Galdino Cardin
Henderson Fürst de Oliveira
Carlos Alexandre Moraes
Letícia Carla Baptista Rosa

GT-2: DIREITOS SOCIAIS: AVANÇOS E RETROCESSOS NA CONCRETIZAÇÃO DOS 
DIREITOS DA PERSONALIDADE E DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA
Marcio Perez Ramos
Carlos Alexandre Moraes
Dirceu Pereira Siqueira

GT-3: VULNERABILIDADE, OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA PERSONALIDADE
Cleber Sanfelici Otero
Fernanda Moreira Benvenuto
Nilson Tadeu Reis Campos Silva

GT-4: DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS
Fernanda Julie Rufino
Thomaz Jefferson Carvalho
Valéria Julião Silva Medina
Zulmar Antônio Fachin 

GT-05: DIREITO DE FAMÍLIA: A ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO DIREITO DE FAMÍLIA 
SOB OS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS, FILOSÓFICOS E SOCIOLÓGICOS NO 
DIREITO CONTEMPORÂNEO
José Sebastião de Oliveira
Kellen Cristina Gomes Ballen
Ana Claudia Rossaneis

GT-06: VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE
Gisele Mendes de Carvalho
Gustavo Noronha de Ávila
Camila Virissimo Rodrigues da Silva Moreira

GT-07: POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO HUMANA
Andrea Carla De Moraes Pereira Lago
Paulo André de Souza  
Ivan Dias da Motta



GT-08: REFORMA TRABALHISTA E DIREITOS DA PERSONALIDADE
Alessandro Severino Valler Zenni
Matheus Ribeiro de Oliveira Wolowski
Leda Maria Messias da Silva

GT-09: AS CRISES NO MUNDO E OS IMPACTOS NOS DIREITOS DA 
PERSONALIDADE
Antonio Lorenzoni Neto
Daniela Menengoti Ribeiro 
Simone Fogliato Flores

GT-10: ACESSO À JUSTIÇA E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE
Gabriel Mendes de Catunda Sales
Marcelo Negri Soares 
Rodrigo Valente G. Teixeira

GT-11: DIGNIDADE HUMANA E JUSTIÇA I
Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão
Oscar Ivan Prux
Tatiana de Freitas Giovanini Mochi



A EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO DA PERSONALIDADE 1
EDUCATION AS A PERSONALITY RIGHT
Débora Nicodemo
Paulo André de Souza

A EDUCAÇÃO NO BRASIL: DA FERRAMENTA  
DE COLONIZAÇÃO AO STATUS DE DIREITO  
FUNDAMENTAL SOCIAL 10
EDUCATION IN BRAZIL: FROM THE COLONIZATION  
TOOL TO THE STATUS OF FUNDAMENTAL SOCIAL RIGHT
Jhonny Araujo de Aguiar
Fernando Tosi Yokoyama

A EDUCAÇÃO PARA A PAZ COMO RESOLUÇÃO  
ALTERNATIVA DOS CONFLITOS FAMILIARES 23
EDUCATION FOR PEACE AS AN ALTERNATIVE  
RESOLUTION TO FAMILY CONFLICTS
Ana Maria Silva Maneta
Andrea Carla de Moraes Pereira Lago

A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE  
NO BRASIL: DAS PRIMEIRAS CONCEPÇÕES  
DE AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS ATÉ A  
CONTEMPORANEIDADE EM MIGUEL REALE 32
EVOLUTION OF PERSONALITY RIGHTS IN BRAZIL: FROM THE FIRST CONCEPTIONS OF AU-
GUSTO TEIXEIRA DE FREITAS TO CONTEMPORARY IN MIGUEL REALE
Gabriel Bassaga Nascimento
Alexander de Castro

A PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS NO  
ITCD-IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA  
MORTIS E DOAÇÕES E SUA NATUREZA 41
THE PROGRESSIVENESS OF ALIQUOTS IN ITCD-TAX  
ON TRANSMISSION CAUSES MORTIS AND DONATIONS AND ITS NATURE
Sandra Maria de Menezes Mendonça
Ivan Dias da Motta

CONTEÚDO



A TEORIA DA LUTA PELO RECONHECIMENTO  
DE AXEL HONNETH APLICADA AOS REFUGIADOS  
ENQUANTO GRUPO VULNERÁVEL PORTADOR  
DE DIGNIDADE HUMANA 50
THE THEORY OF THE STRUGGLE FOR THE RECOGNITION OF  
AXEL HONNETH APPLIED TO REFUGEES AS A VULNERABLE  
GROUP BEARING HUMAN DIGNITY
Ivan Dias da Motta
Maria de Lourdes Araújo

AGRONEGÓCIO, SUSTENTABILIDADE E ANÁLISE  
ECONÔMICA DO DIREITO: O PAPEL DO ESTADO  
PARA A FORMAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL BASEADO NA  
EVOLUÇÃO DO SETOR AGRÁRIO. 58
AGRIBUSINESS, SUSTAINABILITY AND ECONOMIC ANALYSIS  
OF LAW: THE ROLE OF THE STATE IN THE FORMATION OF  
PUBLIC POLICIES AND SOCIAL DEVELOPMENT BASED ON  
THE EVOLUTION OF THE AGRARIAN SECTOR.
Tales Dias de Meira

DA EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL COMO  
TUTELA AOS DIREITOS PERSONALISSÍMOS DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES EM CONFLITOS INTRAFAMILIARES 66
EDUCATION AND SOCIAL EDUCATION AS PROTECTION OF  
THE PERSONAL RIGHTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS  
IN INTRA-FAMILY CONFLICTS
Isabela Burali Bergamasco
Fernanda Moreira Benvenuto Mesquita Simões

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS AO IDOSO  
E POLÍTICAS PÚBLICAS  76
CONVENTIONAL GUARANTEES TO THE OLDER  
AND PUBLIC POLICIES
Renata Fabrízia de Moura 
Ivan Dias da Motta



IMPORTÂNCIA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE  
NO DIREITO CONTEMPORÂNEO: UMA ANÁLISE DA NÃO 
DISPONIBILIDADE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 83
IMPORTANCE OF PERSONALITY RIGHTS IN CONTEMPORARY  
LAW: AN ANALYSIS OF THE NON-AVAILABILITY OF PERSONALITY RIGHTS
Horacio Monteschio

OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO IDOSO  
CONSUMIDOR DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO 94
PERSONALITY RIGHTS OF THE ELDERLY PRIVATE HEALTH CONSUMER
Daniela Menengoti Gonçalves Ribeiro
Denise Maria Lopes Zanutto







GT 07 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO HUMANA

A EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO DA PERSONALIDADE

EDUCATION AS A PERSONALITY RIGHT

Débora Nicodemo
Discente do curso de direito pelo Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR, pós – graduação em docência no ensino 

superior pela mesma instituição, aluna não-regular do mestrado em educação pela Universidade Estadual de Maringá – UEM, 
e-mail: deboranicodemo@hotmail.com

Paulo André de Souza
Professor orientador, graduação em Direito, Mestre em Ciências Jurídicas pelo Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR e 

doutor em educação pela UEM. E-mail: paulosouza7876@gmail.com.

RESUMO

A presente pesquisa tem objetivo discutir 
o direito a educação como um dos direitos da 
personalidade. A temática abordada tem como 
principal meio a análise bibliográfica, baseada em 
declarações Universais, constituições brasileiras, 
artigos e livros que abordam sobre a educação, 
direito e a personalidade. Assim a pesquisa pauta-
se na contextualização histórica da educação, do 
direito a ela e do direito a personalidade, por fim será 
discutido o tema proposto que é direito a educação 
como um direito da personalidade e seus obstáculos 
para sua efetivação.

PALAVRAS-CHAVE

Direito à Educação; Direitos da Personalidade; Educação.

ABSTRACT

This research aims to discuss the right to education 
as one of the personality rights. The main focus of this 
research is the bibliographic analysis, based on Universal 
declarations, Brazilian constitutions, articles and books 
on education, law and personality. Thus, the research is 
based on the historical contextualization of education, 
the right to education and the right to personality. 
Finally, the proposed theme that is right to education 
as a personality right and its obstacles to its realization 
will be discussed.

KEYWORDS

Right to Education; Personality Rights; Education.

INTRODUÇÃO

A educação é fundamental para uma sociedade, 
entretanto durante muito tempo na história ela foi 
restrita a determinados grupos de pessoas. Após a 
Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações 
Unidas – ONU e seus mecanismos de proteção a 
dignidade humana, transformaram a educação como 
papel fundamental no investimento dos países. 
Foi então que o direito à educação ganhou forma, 
passou a ser prevista em diversas constituições, e 
foram surgindo tratados, declarações e convenções 
para o seu acesso, foi vista com um mecanismo para 
efetividade de uma sociedade mais justa e igualitária.

Na declaração mundial sobre educação 
para todos foi demonstrado o interesse dos 
países do desenvolvimento educacional de toda a 
população, vista como importante para elevação 
social e econômica do indivíduo, neste contexto 
ganhou proporções elevadas, sendo vista hoje no 
ordenamento pátrio como um dos direitos da 
personalidade, prevista constitucionalmente.

É nesta perspectiva que a pesquisa busca 
demonstrar o direito a educação como um dos 
direitos da personalidade, desta forma no primeiro 
momento será abordado o contexto histórico da 
educação e da proteção jurídica desta.

mailto:deboranicodemo@hotmail.com
mailto:paulosouza7876@gmail.com
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Após a contextualização histórica da educação, 
será abordado os direitos da personalidade, sua 
análise histórica e conceitual.

Por último, será traçado os parâmetros 
do direito da educação como um direito da 
personalidade, bem como alguns empecilhos que 
precisam ser derrubados para que este direito venha 
realmente a ser efetivo.

1 O CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO E 
SUA PROTEÇÃO JURIDICA

1.1 UMA ANÁLISE CONCEITUAL E HISTÓRICA DA 
EDUCAÇÃO

A educação pode ser entendida como uma 
“manifestação cultural que, de maneira sistemática e 
intencional, forma e desenvolve o ser humano” desta 
forma a educação não é apenas a transmissão de 
aquisição, mas também é a capacitação para a vida e 
o processo de humanização do sujeito (Motta, 1997, 
p. 75).

Nas sociedades primitivas a educação era 
informal (endoculturação), onde os costumes, 
valores e princípios eram repassados de geração em 
geração, entretanto este mecanismo era somente 
através da memória, não havendo nenhum registro, 
desenvolvido apenas sob o aspecto cultural e social 
(Costa e Rauber, 2009).

Somente a partir de 13.000 anos a.C, 
há os primeiros vestígios de escrita, através das 
representações por gravuras em cavernas na 
mesopotâmia, formalizando o processo educativo, 
no entanto nesta época a escrita era considerada 
divina, sendo de responsabilidade dos sacerdotes, os 
integrando diretamente nas atividades econômicas 
da sociedade (Costa e Rauber, 2009).

Com o surgimento da escrita, houve a 
possibilidade de registrar o processo educativo, não 
dependendo mais tão somente da memoria, durante 
este tempo, a transmissão da leitura e escrita se deu 
em escolas, mas o acesso a elas era restrito a membros 
do clero e pessoas da nobreza (Costa e Rauber, 2009).

Na antiguidade, Grécia, o berço da civilização, 
teve grande contribuição para educação da atualidade, 
ensinamentos de Sócrates, Platão, Aristóteles foram 
importantes para diversas concepções da educação, 
Sócrates criou o método pedagógico do dialogo, e 
“foi pioneiro em reconhecer, como fim da educação, 
o valor da personalidade humana, não a individual 
subjetiva, mas a de caráter universal” (Filho, 2010).

Em Roma, podem ser destacadas, o estudo 
psicológico do aluno, a valorização humana, política, 
social, cultural, bem como educacional (Filho, 2010).

Com o surgimento do Cristianismo mudam os 
rumos da cultura ocidental e consequentemente 
as ideias sobre o processo educacional. 
Entretanto, a História do Ocidente nos ensina 
que, durante cinco séculos, o Cristianismo 
conviveu com o Império Romano. Dentro 
do Cristianismo, Jesus foi o primeiro mestre, 
seguido pelos apóstolos, pelos evangelistas e, 
em geral, pelos discípulos do próprio Jesus. 
Era uma educação sem escolas como, aliás, 
fora em outras religiões. A comunidade cristã 
primitiva é o meio pelo qual se desenvolve o 
processo educacional. Este, pouco a pouco, 
vai se convertendo na organização da Igreja 
de um lado e da família de outro. Estes são 
os dois núcleos básicos fundantes do processo 
educacional, à medida que o Cristianismo se 
institucionaliza em Igreja. Trata-se de uma 
educação elementar catequista. Mas pouco a 
pouco vão surgindo os primeiros educadores 
cristãos (Filho,.2010).

Neste primeiro momento os educadores eram 
os sacerdotes, voltada para o povo com objetivo 
catequético, humanista e dogmática, baseada no 
quadrivium (Astronomia, geometria, musica, e 
aritmética) e trivium (retórica, lógica e gramatica). 
Surge então à escolástica, que busca aliar a fé cristã 
com a filosofia grega da razão, esta teve papel 
fundamental na pedagogia católica, transportada até 
mesmo ao Brasil, pelos jesuítas (Filho, 2010).

Com o renascimento, houve um grande 
avanço, transferindo as escolas para as mãos do 
Estado. Surge então a pedagogia realista, que busca 
o conhecimento das coisas e não mais verbalista. No 
século XVIII surge a preocupação dos reis, políticos e 
pensadores com a educação, há uma preocupação de 
distinguir o ensino de adultos e crianças encabeçadas 
por Rosseau (Filho, 2010).

Transcorrendo para o século XX surge o 
pensamento da escola nova, partindo do pressuposto 
de que antes de qualquer coisa o importante é ensinar 
a pensar, partindo –se do princípio do aprender a 
apreender, foi este ideário que influenciou Paulo 
Freire, um dos grandes nomes da educação, foi neste 
século que a educação tomou uma proporção tão 
importante como basilar para a sociedade (Filho, 
2010).

1.2 O DIREITO A EDUCAÇÃO

A educação passou a ser um direito do 
cidadão, na própria carta magna brasileira há a 
previsão do acesso a está, entretanto, antes de 
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abarcar diretamente sobre o direito a educação se faz 
necessário conceitua-la, conforme Motta, 1997 está 
pode ser entendida como:

Do conceito de Direito, podemos abstrair 
três formas de enfocar o conceito de Direito 
Educacional: 1) o conjunto de normas 
reguladoras dos relacionamentos entre 
as partes envolvidas no processo ensino-
aprendizagem; 2) a faculdade atribuída a todo 
ser humano e que se constituí na prerrogativa 
de aprender, de ensinar e de se aperfeiçoar,- e 3) 
o ramo da ciência jurídica especializado na área 
educacional (Motta, 1997, p. 51).

O direito a educação pode ser sintetizado 
como contemporâneo, tendo em vista não ser 
tratado na antiguidade, nem no direito romano, 
ou em qualquer época até a Revolução Francesa, 
somente em 1791 foi previsto na constituição 
francesa a obrigação do Estado de educar menores 
abandonados, foi também disposto a instrução 
publica, que previa o ensino indispensável a todos os 
cidadãos (Motta, 1997, p. 55).

No contexto brasileiro, somente em 1824 a 
constituição previu garantia de instrução primaria 
para os cidadãos, entretanto, foi com a constituição 
Mexicana de 1917 que o direito educacional começa 
a tomar formas, após este período a Rússia prevê tal 
direito também, bem como a Alemanha (Motta, 
1997, p.56).

Conquanto o marco do direito a educação foi 
a criação da organização das nações humanas, criada 
após a Segunda Guerra Mundial, pode ser definida 
como “uma organização internacional formada 
por países que se reuniram voluntariamente para 
trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais” 
(ONU, 1945), com declaração universal dos direitos 
humanos, houve a tutela de igualdade entre homens 
e mulheres, sem distinção, bem como dentre outras 
proteção o direito a educação, nesta perspectiva 
teve origem a UNESCO (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura ) 
um dos mecanismos da ONU na efetividade da 
dignidade humana.

Diversas declarações foram surgindo para 
a proteção da Educação, o pacto internacional de 
direitos econômicos, sociais e culturais de 1966, que 
dentre suas regulamentações trouxe a educação como 
direito fundamental, “em seu artigo 13, o pacto 
reconhece o papel essencial da educação na promoção 
de pleno desenvolvimento da personalidade humana 
e na capacitação para o exercício da cidadania” 
(Basílio, 2009).

Um dos mecanismos da ONU para efetivação 
de seus princípios é a UNESCO que atua nas áreas de 
ciências naturais, ciências humanas e sociais, cultura, 
comunicação e informação e educação, nesta última a 
função da UNESCO pode ser compreendida como:

No setor de Educação, a principal diretriz 
da UNESCO é auxiliar os países membros 
a atingir as metas de Educação para Todos, 
promovendo o acesso e a qualidade da educação 
em todos os níveis e modalidades, incluindo 
a educação de jovens e adultos. Para isso, a 
Organização desenvolve ações direcionadas 
ao fortalecimento das capacidades nacionais, 
além de prover acompanhamento técnico e 
apoio à implementação de políticas nacionais 
de educação, tendo sempre como foco a 
relevância da educação como valor estratégico 
para o desenvolvimento social e econômico 
dos países (UNESCO, 1945).

É dentro deste contexto que em 1990 surge 
a declaração mundial sobre educação para todos na 
Tailândia, o preambulo será transcrito a seguir, tendo 
em vista sua relevância para a criação da declaração:

Há mais de quarenta anos, as nações do 
mundo afirmaram na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos que “toda pessoa 
tem direito à educação”. No entanto, apesar 
dos esforços realizados por países do mundo 
inteiro para assegurar o direito à educação para 
todos, persistem as seguintes realidades: - mais 
de 100 milhões de crianças, das quais pelo 
menos 60 milhões são meninas, não têm acesso 
ao ensino primário; - mais de 960 milhões de 
adultos - dois terços dos quais mulheres são 
analfabetos, e o analfabetismo funcional é 
um problema significativo em todos os países 
industrializados ou em desenvolvimento; 
- mais de um terço dos adultos do mundo 
não têm acesso ao conhecimento impresso, às 
novas habilidades e tecnologias, que poderiam 
melhorar a qualidade de vida e ajudá-los a 
perceber e a adaptar-se às mudanças sociais e 
culturais; e - mais de 100 milhões de crianças 
e incontáveis adultos não conseguem concluir 
o ciclo básico, e outros milhões, apesar 
de concluí-lo, não conseguem adquirir 
conhecimentos e habilidades essenciais 
(UNESCO, 1990).

Destarte, neste contexto social em que 
a sociedade se encontrava houve a necessidade 
desta declaração, no documento há afirmação 
de que a educação é um direito fundamental de 
todos pelo mundo inteiro, e que tem o condão de 
efetivar a progressão social, pessoal e econômico e 
demonstrando que a educação a época precisava de 
mudanças, neste contexto os artigos abrangem sobre 
inovações na aprendizagem, equidade, ampliação 
dos meios de ensino, inclusão, universalização da 
educação (UNESCO, 1990).
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A partir destes documentos o direito a 
educação passou a ter importância internacional, 
onde os países começaram a se preocupar com a 
efetivação de uma educação justa e igualitária todos.

1.3 DIREITO A EDUCAÇÃO NO ORDENAMENTO 
BRASILEIRO

No Brasil, o direito a educação tem suas 
origens no ano de 1564 com as redizimas, que eram 
valores pagos pela população em forma de dizimo 
para o pagamento dos missionários, no caso os 
jesuítas (Motta, 1997, p. 56).

Entretanto a educação passou a ser de fato 
importante após a vinda da família real para o Brasil 
em 1808, foi nesta época que se iniciou as escolas 
de medicina, marinha e comercio, e em 1927 há a 
promulgação da lei que manda criar escolas primarias 
nos locais mais populosos do império, bem como 
definiu a padronização e organização da educação 
nacional (Motta, 1997, p. 107).

Em 1891, houve a primeira constituição 
brasileira após a proclamação da república, no entanto 
apenas foi previsto ensino leigo nas instituições 
de ensino. No ano de 1925 novas mudanças são 
propostas, consolidando as leis de ensino, criando 
o departamento de ensino, implantação do regime 
de série e a implantação do ensino médio pelo pais 
inteiro (Motta, 1997, p. 115).

Em 1930 surge o Ministério da educação, 
ato que marcou a valorização da educação no pais, 
em 1930 novas reformas são propostas, bem como 
surgem livros que influenciam diretamente no 
contexto educacional como “Introdução ao estudo 
da escola nova”, “manifesto dos pioneiros da escola 
nova”, “o manifesto de 32” (Motta, 1997, p. 116).

A constituição de 1934 está a qual influenciou 
a posterior de 1946, foi criado o conselho nacional e 
estadual de educação “É na Carta de 34 que consta, 
pela primeira vez, a competência privativa da União 
tanto para traçar as diretrizes da educação nacional, 
quanto para “fixar um plano nacional de educação” 
e “fiscalizar a sua execução” (Motta, 1997, p. 117).

Foi nestes aspectos que se iniciou a abordagem 
democrática da educação, baseada nos princípios 
desta ser um direito de todos, ministrada pelo poder 
público e a família, a previsão de ensino primário 
gratuito e acessível, e a criação de fundos para a 
educação (Motta, 1997, p. 117).

Em 20 de dezembro de 1961 o congresso 
nacional aprova a lei de diretrizes e bases da 

educação, baseada nas seguintes premissas, dos fins 
da educação: pautada na declaração universal dos 
direitos humanos, vislumbra uma aplicação mais 
humana da educação, do direito a educação: além 
de resguardar que a educação é constitucionalmente 
um direito de todos, deve ser garantida pelo Estado, 
há ainda previsões como: a liberdade, administração 
e sistema de ensino, prevê a educação primaria, 
segundaria, técnico e o ensino médio, a formação do 
magistério, a orientação educativa, o grau superior, 
universidades, a assistência social escolar, o recurso 
para educação, do ensino religioso e dentre outros 
aspectos que auxiliaram na educação ( Motta, 1997, 
p. 126 – 129).

No ano de 1988 a Constituição brasileira é 
criada, vigente até a atualidade foi um grande marco 
para o país, sua base tem como princípio norteador 
a dignidade humana, a educação está disposta em 
diversos artigos da carta magna brasileira, como 
direito social no artigo 6º, 22, 24, 205 e 206 que visto 
a importância destes dois últimos será transcorrido a 
seguir:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever 
do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. Art. 206. O 
ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios:
I -  igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola;
II -  liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 

III -  pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de 
ensino;

IV -  gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais;

V -  valorização dos profissionais da 
educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso 
exclusivamente por concurso público 
de provas e títulos, aos das redes 
públicas; tão democrática do ensino 
público, na forma da lei; 

VI -  gestão democrática do ensino público, 
na forma da lei;

VII -  garantia de padrão de qualidade.
VIII -  piso salarial profissional nacional para 

os profissionais da educação escolar 
pública, nos termos de lei federal.

Parágrafo único. A lei disporá sobre as 
categorias de trabalhadores considerados 
profissionais da educação básica e sobre 
a fixação de prazo para a elaboração ou 
adequação de seus planos de carreira, no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios (Constituição 
Federal, 1988).
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É possível verificar que a constituição trouxe 
a educação como fundamental para o país, prevendo 
diversos direitos ao acesso desta. O artigo 208, 
209, 211, 212 e seguintes da carta magna brasileira 
traz também conteúdos importantes que preveem 
uma educação de qualidade e acesso a população 
(Constituição federal, 1988).

Após oito anos da existência da constituição, 
foi introduzida a lei de diretrizes educacionais de 
1996 (9.394/1996) que se mostrou determinada 
a erradicar o analfabetismo através de uma 
universalização direito fundamental e progressiva do 
ensino médio (Basílio, 2009).

As garantias da LDB podem ser citadas como: 
educação básica gratuita e obrigatória, formação em 
pedagogia dos professores das series iniciais, carga 
horaria mínima de oitocentas horas (por ano), a 
exigência da união gastar dentre 18% do valor para 
educação, bem como estados e municípios devem 
dispor 25%, a educação de jovens e adultos e dentre 
outras previsões que mudaram os rumos educacionais 
brasileiros (Brasil, 1996).

2 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Conforme sintetiza Flavio Tartuce todo 
direito deve responder a um sujeito, que tem a sua 
titularidade, desta forma o artigo do código civil 
brasileiro traz que “toda pessoa é capaz de direitos e 
deveres na ordem civil”, incluindo o sujeito em um 
contexto social e preservando sua dignidade.

A dignidade humana teve sua proteção 
positivada após o termino da segunda guerra 
mundial, as atrocidades decorrentes do holocausto, 
expuserem a fragilidade do egoísmo humano, bem 
como suas atitudes lastimáveis com o próximo, foi 
neste contexto que os países se uniram e criaram um 
dos mecanismos mais importantes para a proteção 
do ser humano, a organização das nações unidas 
(ONU).

A proteção a dignidade humana está presente 
nos acordos internacionais, nacionais, bem como 
nos regimentos internos dos Estados, como no Brasil 
que tem como principio basilar para a carta magna 
a dignidade humana, o ser humano passa a ser o 
centro do Universo, merecendo proteção e garantias 
de não ser violado, desrespeitado e etc.

Assim, a personalidade é protegida na 
atualidade, com um direito inerente, mas afinal o 
que é personalidade?

A personalidade, essa pode ser conceituada 
como sendo a soma de caracteres corpóreos 
e incorpóreos da pessoa natural ou jurídica, 
ou seja, a soma de aptidões da pessoa. Assim, 
a personalidade pode ser entendida como 
aquilo que a pessoa é, tanto no plano corpóreo 
quanto no social. No Brasil, a personalidade 
jurídica plena inicia- se com o nascimento 
com vida, ainda que por poucos instantes. 
Não se exige, como em outras legislações, 
que o recém-nascido seja apto para a vida, 
conforme determina o Código Civil francês 
(Tartuce, 2014, p. 102).

Flavio Tartuce exemplifica muito o significado 
de personalidade com características, tanto corpóreas 
quanto sociais. No caso do Brasil a personalidade 
jurídica se inicia com o nascimento, desde que o 
recém-nascido tenha vida, mesmo que por alguns 
instantes (Tartuce, 2014, p. 102).

Na concepção relativa ainda a personalidade 
jurídica o civilista Carlos Roberto Gonçalves dispõe 
que pode ser conceituada como “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” 
(Gonçalves, 2016, p. 92).

Nem sempre, porém, foi assim. No direito 
romano o escravo era tratado como coisa 
era desprovido da faculdade de ser titular 
de direitos e ocupava, na relação jurídica, a 
situação de seu objeto, e não de seu sujeito 
reconhecimento, hoje, dessa qualidade a todo 
ser humano representa, pois, uma conquista da 
civilização jurídica. O Código Civil de 2002 
reconhece os atributos da personalidade com 
esse sentido de universalidade ao proclamar, 
no art. 1º, que “toda pessoa” é capaz de direitos 
e deveres na ordem civil. O direito reconhece 
personalidade também a certas entidades 
morais, denominadas pessoas jurídicas, 
compostas de pessoas físicas ou naturais, que 
se agrupam, com observância das condições 
legais, e se associam para melhor atingir os 
seus objetivos econômicos ou sociais, como 
as associações e sociedades, ou constituídas 
de um patrimônio destinado a um fim 
determinado, como as fundações (Gonçalves, 
2016, p.92).

Assim, a proteção ao sujeito e principalmente 
a sua personalidade é de certa forma recente, de 
acordo com Carlos Roberto Gonçalves:

Embora desde a Antiguidade já houvesse 
preocupação com o respeito aos direitos 
humanos, incrementada com o advento do 
Cristianismo, o reconhecimento dos direitos 
da personalidade como categoria de direito 
subjetivo é relativamente recente como reflexo 
da Declaração dos Direitos do Homem, de 
1789 e de 1948, das Nações Unidas, bem 
como da Convenção Europeia de 1950. 
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No âmbito do direito privado sua evolução 
tem-se mostrado lenta. No Brasil, têm sido 
tutelados em leis especiais e principalmente 
na jurisprudência, a quem coube a tarefa de 
desenvolver a proteção à intimidade do ser 
humano, sua imagem, seu nome, seu corpo e 
sua dignidade (Gonçalves, 2016, p.179).

Da mesma forma Maria Helena Diniz abarca 
sobre os direitos da personalidade como categoria 
de direito subjetivo como contemporâneo, mas que 
dentre a história houveram diversos momentos que 
estes foram tutelados (Diniz, 2016, p. 122).

A proteção da personalidade se deu ao final 
do século XX, quando houve o reconhecimento 
da dignidade humana que foi amparada pela carta 
magna brasileira em seu artigo 1º, III. Ofender a 
personalidade de uma pessoa pode caracterizar dano 
material e patrimônio indenizável, desencadeando 
responsabilidade civil e criminal, o que demonstra 
a sua importância frente ao ordenamento jurídico 
pátrio (Diniz, 2016, p. 123).

Como pontifica Goffredo Telles Jr., a 
personalidade consiste no conjunto de 
caracteres próprios da pessoa. A personalidade 
não é um direito, de modo que seria errôneo 
afirmar que o ser humano tem direito à 
personalidade. A personalidade é que apoia os 
direitos e deveres que dela irradiam, é objeto 
de direito, é o primeiro bem da pessoa, que lhe 
pertence como primeira utilidade, para que ela 
possa ser o que é, para sobreviver e se adaptar 
às condições do ambiente em que se encontra, 
servindo-lhe de critério para aferir, adquirir e 
ordenar outros bens (Diniz, 2016, p. 134).

Conforme Maria Helena Diniz, a 
personalidade é que rege os direitos, bem como os 
deveres do sujeito, é o seu bem mais precioso, o que 
lhe dá a garantia de ser quem é , sua identidade, 
honra, liberdade, autoria e etc. (Diniz, 2016, p. 134).

Os direitos da personalidade são absolutos, 
irrenunciáveis, intransmissíveis, ilimitados, 
indisponíveis, impenhoráveis, inexpropriáveis e 
imprescritíveis (Diniz, 2016, p. 135). Podem ainda 
ser divididos em duas espécies, os inatos que são 
definidos como o direito a vida e a integridade física 
e moral e os adquiridos, “que decorrem do status 
individual e existem na extensão da disciplina que 
lhes foi conferida pelo direito positivo, como o 
direito autoral’’ (Lenza, 2016, p. 153).

O código Civil de 2002 abarca todo um 
capitulo sobre os direitos da personalidade, o 
garantindo em diversos aspectos, como o direito 
a disposição do próprio corpo, direito ao nome, a 
imagem, honra, à não submissão de tratamento 

médico de risco, O artigo 11 do código traz “com 
exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, 
não podendo o seu exercício sofrer limitação 
voluntária”, demonstrando a sua importância para o 
ordenamento jurídico, bem como o artigo 12 dispõe 
“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”, 
protegendo a personalidade e demonstrando que 
caso está seja atingida de alguma forma, poderá haver 
punição, resguardando a dignidade humana.

3 EDUCAÇÃO COM UM DOS DIREITOS DA 
PERSONALIDADE

Como pode ser amplamente demonstrado a 
educação é um direito de todos, baseada na dignidade 
e nos princípios de um mundo democrático, esta 
tem o condão de mudar as pessoas e a sociedade, 
bem como protegê-los,

O direito à educação, como um dos mais 
importantes direitos de personalidade, tem 
por objetivo proteger o ser humano que 
vive em sociedade, tutelar a pessoa e a sua 
individualidade visando, acima de tudo, a 
prestigiar sua dignidade humana perante 
os demais indivíduos de seu convívio social 
(Gimenez, 2013).

A educação como direitos da personalidade 
deve ser compreendida desde o principio, para a 
formação de crianças e a adolescentes e posteriormente 
dos adultos, tendo em vista a sua importância para o 
processo civilizatório do cidadão, Estado, sociedade 
e família devem resguardar tal direito e acesso, é 
necessário frisar que é pela educação que o sujeito se 
realiza como ser humano, que contribui diretamente 
para uma sociedade mais justa e igualitária (Gimenez, 
2013).

A Educação é condição, sine qua non, para 
que o indivíduo possa desenvolver plenamente 
suas inúmeras capacidades e formar sua 
personalidade. Daí dizer que é a Educação 
é um direito fundamental na qual se assenta 
todo o desenvolvimento do ser humano 
(Freitas e Motta, 2015).

A educação é transformadora para a realidade 
social, além da formação do ser humano como 
cidadão, é instrumento para a elevação social na 
mudança de contexto econômico das classes menos 
abastadas, a mesma não é a única fonte de mudança, 
mas pode auxiliar e muito na redução da massa 
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carcerária, dos crimes contra o patrimônio e dentre 
outras contribuições sociais, tendo em vista seu papel 
civilizatório (Gimenez, 2013).

Na constituição federal atual a educação é 
caracterizada como fundamental, e da personalidade 
sendo o garantidor da dignidade humana, bem como 
para auxilio no desenvolvimento do exercício da 
cidadania (Gimenez, 2013).

A educação básica de forma obrigatória e 
gratuita é dever do Estado, dos quatro aos dezessete 
anos de idade, bem como para aqueles que não 
tiveram acesso na idade própria. A obrigatoriedade 
da educação para dezessete anos foi destaque perante 
as organizações das nações unidas, tendo em vista 
que o país demonstrou o compromisso de acatar 
com os objetivos de desenvolvimento da educação, 
o que demonstra a responsabilidade do Estado em 
relação à educação (Gimenez, 2013).

Tendo em vista os altos tributos cobrados 
junto a sociedade brasileira, o Estado torna- se um 
dos principais responsáveis para assegurar uma 
educação de qualidade, “pois, este sendo um direito 
de personalidade, em nível prioritário em face dos 
demais direitos básicos do ser humano, permite que 
ele possa sobreviver e se destacar como indivíduo 
perante a sociedade em que se encontra” (Gimenez, 
2013).

O Estado conseguirá obter uma educação 
de qualidade se, ao desenvolvê-la investir, 
primeiramente, em seu alicerce, que é o ensino 
fundamental, para, depois, construir o telhado 
da educação que é o ensino superior. Pessoas 
que já possuem defasagem escolar no início 
de suas vidas escolares, provavelmente, farão 
o curso superior de forma também precária, 
deixando de atingir o objetivo maior do 
Estado, que é o desenvolvimento social. Se 
o maior escopo do direito fundamental à 
educação é de alcançar o desenvolvimento da 
civilização humana, este cairá por terra diante 
de tal manobra educativa (Gimenez, 2013).

Assim, antes de investimentos na educação 
superior se faz necessário investir na educação 
fundamental para que desde o inicie os direitos da 
personalidade sejam atingidos, bem como que o 
papel socializador da educação tem efeito.

É necessário analisar que na vida atual, devido 
a globalização e a tecnologia existente no mundo, é 
impossível ter uma vida digna sem que se alcance 
um mínimo de formação educacional, seja para o 
mercado de trabalho, para convivência em sociedade, 
ou qualquer outro ato civilizatório a educação é 
essencial para o processo de formação do individuo 

e para sua inserção social, são destes princípios que 
se pode também pautar que a educação é direito da 
personalidade, estando intrínseco ao sujeito (Freitas 
e Motta, 2015).

É neste sentido que dispõe Freitas e Motta, 
2015 “Assim podemos afirmar que o Direito à 
Educação é um direito da personalidade, pois a 
ausência de uma formação adequada, na idade 
certa, acarretará certamente graves consequências 
para o indivíduo”. Consequências estas que podem 
acarretar danos nocivos à sociedade.

3.1 A REALIDADE EDUCACIONAL BRASILEIRA: HÁ A 
EFETIVIDADE DO DIREITO A EDUCAÇÃO E SEU PAPEL 
NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE? 

Embora a educação tenha passado por grandes 
mudanças e o direito a educação tenha ganhado uma 
grande proporção, a considerando como um dos 
direitos da personalidade, a realidade brasileira ainda 
deixa muito a desejar.

As crianças e adolescentes tem saído da escola 
sem conhecimento básicos, analfabetos funcionais, 
não conseguem sequer realizar operações básicas de 
matemática, conforme dispõe a autora Pereira:

Infelizmente em nosso país os alunos não 
concluem o ensino fundamental e médio sem 
conseguirem fazer a leitura de um texto simples. 
Os alunos também não compreendem as quatro 
operações fundamentais de forma a vir utilizá-
las na vida cotidiana. E isso piora a cada ano. 
O que tem mais agravado isso é a eliminação 
da reprovação que faz não ser necessário o uso 
numérico para avaliar a aprendizagem, o que 
infelizmente tem feito com que ela seja de baixa 
qualidade (Pereira, 2016).

Assim, o desejo de atingir os números 
de alunos a concluírem o ensino fundamental e 
médio fez com que a educação se transformasse em 
progressão de série sem o mínimo de capacidade do 
aluno para este ato, ocorrendo o fracasso escolar.

A educação passa a ser vista como 
acolhimento social, não objetivando os mínimos 
para o conhecimento, conforme Libâneo, 2012 
em seu texto “o dualismo perverso da escola 
publica brasileira: escola do conhecimento para os 
ricos, escola do acolhimento social para os pobres” 
dispõe:

Constata-se, assim, que, com apoio em 
premissas pedagógicas humanistas por 
trás das quais estão critérios econômicos, 
formulou-se uma escola de respeito às 
diferenças sociais e culturais, às diferenças 
psicológicas de ritmo de aprendizagem, de 
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flexibilização das práticas de avaliação escolar 
– tudo em nome da educação inclusiva. 
Não é que tais aspectos não devessem ser 
considerados; o problema está na distorção 
dos objetivos da escola, ou seja, a função 
de socialização passa a ter apenas o sentido 
de convivência, de compartilhamento 
cultural, de práticas de valores sociais, em 
detrimento do acesso à cultura e à ciência 
acumuladas pela humanidade. Não por 
acaso, o termo igualdade (direitos iguais para 
todos) é substituído por equidade (direitos 
subordinados à diferença) (Libâneo, 2012).

Destarte, se faz necessário frisar que o aspecto 
humanista deve ser empregado, mas que apenas 
este, sem investimentos nas praticas pedagógicas de 
ensino, será apenas para auxiliar nesta massa criada 
de fracasso escolar.

O reflexo da formação incorreta do aluno na 
escola faz com que o índice de menores infratores 
cresça, estes podem ser definidos como negros, do 
sexo masculino, não frequentam a escola (51%) e são 
pobres (Iraheta, 2015), os crimes praticados por estes 
podem ser exemplificados pela tabela a seguir:

Figura 1 – Atos infracionais cometidos por menores de idade

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2016.

Pode-se verificar que a maioria dos atos 
praticados pelos jovens foi de tráfico, roubo e furto, 
baseada na desigualdade social e na pobreza estes 
índices podem demonstrar que há relação econômica, 
o desejo de conquistar o seu lugar na sociedade e ter 
os mesmos bens de consumo que toda a população, 
leva estes menores a cometerem tais delitos.

É nesta perspectiva que se faz necessário 
analisar se atualidade brasileira educacional tem 
cumprido de forma efetiva com o direito a educação, 
pois está tem o condão de mudar a realidade 
econômica e social do sujeito, entretanto é necessário 
professores dedicados, investimento público para 
escola de qualidade e cursos aos professores e que se 
produza de fato conhecimento.

Desta forma o direito a educação é 
fundamental, bem como o seu papel civilizador para 
com a personalidade do sujeito, mas que precisa ser 
revista na forma pratica, para que o analfabetismo e 
o alcance as classes mais pobres precisam ser efetivas.

CONCLUSÃO

A presente pesquisa buscou demonstrar 
a educação e seu papel civilizador na sociedade 
atual, vista como um dos direitos da personalidade 
ganhou grandes proporções após a criação da ONU 
(organização das nações unidas) e da UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura), prevista na carta magna 
brasileira dispõe de várias garantias a seu acesso. 

Tendo em vista o papel social da educação 
para elevação econômica, sociológica e histórica do 
sujeito, é vista como uma formação da pessoa e de sua 
personalidade, o Estado deve proteger e resguardar a 
educação como basilar para construir um pais justo 
e igualitário.

Entretanto, a realidade brasileira atual 
não tem alcançado alguns princípios basilares da 
educação, crianças e adolescentes são progredidos 
de serie sem competências mínimas para aprovação, 
bem como saem do ensino médio sem saber realizar 
operações básicas de matemática e fazerem leitura e 
interpretação de textos, o fracasso escolar é visível.

Destarte, é necessário analisar também que na 
atualidade os menores estão aumentam na inserção 
do mundo do crime e geralmente estes menores 
estão fora do contexto escolar.

Assim, os objetivos de uma educação mais 
justa e igualitária, baseada em um sistema civilizador 
se é perdido. É necessário repensar as formas de 
ensino atual, bem como que sejam realizados os 
investimentos públicos no ensino básico, para que 
assim seja atingido os objetivos principais do direito 
a educação: a formação do sujeito civilizado e 
cidadão e de sua personalidade para convivência em 
sociedade.
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RESUMO

O presente trabalho busca discutir a 
importância da Educação como um direito previsto 
na Constituição Federal de 1988, a partir de uma 
análise histórica e jurídica, bem como abordar as 
concepções de educação, relacionando-as com as 
Constituições promulgadas e outorgadas desde a 
colonização do Brasil, a partir de uma pesquisa de 
cunho qualitativo. Para tanto, estabeleceu-se uma 
cronologia a partir do estabelecimento da educação 
no país até a elevação deste direito ao caráter social e 
fundamental e, com isso, notou-se que as concepções 
pedagógicas predominantes são produto dos 
interesses políticos, econômicos e sociais refletidos 
na Constituição e nas ações estatais.

PALAVRAS-CHAVE

Concepções de ensino; Constituição da República; Direito 

Constitucional.

ABSTRACT

This paper discusses the importance of education 
as a right brought by the Federal Constitution of 1988, 
starting from a historical and legal analysis, as well as 
discussing the conceptions of education, relating them 
to the Constitutions promulgated and granted since the 
colonization of Brazil, based on a qualitative research. 
For this purpose, a chronology was established from the 

arrival of education in the country until the elevation of 
this right to the social and fundamental nature and with 
this, it was realized that the predominant pedagogical 
conceptions are the product of the political, economic 
and social interests reflected in the Constitution and in 
the governmental actions

KEYWORDS

Teaching Concepts; Constitution of the Republic; Constitutional 

Law.

INTRODUÇÃO

A educação brasileira, ao longo dos anos, 
vem sofrendo grandes transformações relacionadas 
com seu papel na sociedade. Por conta de sua 
relação direta com a realidade social do país, essas 
mudanças estão atreladas a fatores culturas, políticos 
e econômicos, que se alinham com os rumos do 
Estado e com as demandas do sistema financeiro 
vigente (VASCONCELOS, 2007).

A educação sempre foi considerada uma 
importa ferramenta que possibilita impulsionar 
as transformações sociais. Com ela, criam-se 
mecanismos de combate aos problemas sociais de um 
país, a partir da construção do pensamento crítico em 
seus cidadãos. Neste sentido, Paulo Freire descreve 
a educação com uma ferramenta que contribui no 
processo de libertação da alienação e, a partir de uma 
prática de ensino que busca ser emancipadora, o 
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indivíduo problematiza o seu ambiente social e busca 
encontrar meios de solucionar os problemas ao seu 
redor (FREIRE, 2011).

De acordo com Saviani (2013), é a partir da 
educação que o sujeito busca sanar suas necessidades 
e desenvolver-se em seres autônomos. Segundo o 
autor:

A educação deve propiciar aos homens 
um desenvolvimento integral. Todas as 
necessidades do homem devem emergir no 
processo educacional, tais como a busca pela 
sobrevivência, o prazer, a criação, o gozo 
da cultura, a participação na vida social, a 
interação com os outros homens, a auto-
realização e autocriação (LOMBARDI; 
SAVIANI, 2008, p.31).

Paulo Freire acredita que estas estruturas 
impostas aos sujeitos, se configuram como objetos de 
opressão e transformá-las significa tornar os indivíduos 
“seres para si”. Os sujeitos a partir da construção de 
conhecimentos, passam a ter autonomia para refletir 
sobre sua realidade, ocasionando transformações 
sociais (FREIRE, 2014). Para tanto, o conhecimento 
científico deve auxiliar na problematização do 
mundo real e na elaboração de soluções provindas de 
reflexões pessoais e teóricas acerca dos problemas que 
circundam o meio social. (BACHELARD, 1996).

Nesse sentido, a educação perpassa as esferas 
sociais, a partir de seu caráter transformador e 
humanizador. Se torna necessária a formação de 
indivíduos que tenham uma visão crítica acerca da 
realidade que estão inseridos e a partir da mediação 
de conhecimentos científicos, modificar as estruturas 
sociais impostas. Essas estruturas de acordo com 
Durkheim em uma das suas obras intitulada A 
regra do método sociológico (1895), exercem uma 
coerção exterior sobre o sujeito, independente das 
manifestações individuais que ele pode ter.

Ante a importância da educação para a 
sociedade, é dever do Estado procurar meios que a 
assegurem por meio da adoção de políticas públicas 
de fomento e de investimento. Com isso, entende-se 
que a educação deve ser administrada pelo Direito, 
como enfatiza Raposo (2005):

A educação, enquanto dever do Estado e 
realidade social não foge ao controle do Direito. 
Na verdade, é a própria Constituição Federal 
que a enuncia como direito de todos, dever 
do Estado e da família, com a tríplice função 
de garantir a realização plena do ser humano, 
inseri-lo no contexto do Estado Democrático 
e qualificá-lo para o mundo do trabalho. A 
um só tempo, a educação representa tanto 
mecanismo de desenvolvimento pessoal do 

indivíduo, como da própria sociedade em que 
ele se insere (RAPOSO, 2010, p. 1).

Com o passar dos anos, o Direito passou a 
incorporar valores relacionados com a essencialidade 
da educação para a sociedade. Porém, foi apenas com 
a Constituição de 1988 que o Brasil ratificou esta 
política pública como um direito fundamental de 
natureza social, o qual deve ser garantido por cada 
ente da Federação (União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios) (DUARTE, 2007).

Em que pese, primeiramente tenha sido 
classificada como um Direito Social (art. 6º da 
Constituição), passou a ser a Educação considerada 
um direito fundamental, em razão de sua ligação 
com o princípio da dignidade da pessoa humana. 
Sobre o tema, define Sarlet (2018).

A ideia de que os direitos fundamentais 
integram um sistema no âmbito da 
Constituição foi objeto de recente referência 
na doutrina pátria, com base no argumento de 
que os direitos fundamentais são, em verdade, 
concretizações do princípio fundamental da 
dignidade da pessoa humana, consagrado 
expressamente em nossa Lei fundamental 
(SARLET, 2018, p.71.)

Toda esta conquista só se deu porque, de 
fato, começou-se a pensar em novas formas de 
educação, as quais fugiam dos meios tradicionais de 
transmissão/recepção, que serviam unicamente para 
gerar massas de manobra alienadas para o mercado de 
trabalho. Foi preciso então, como consequência do 
momento social e político que o país estava vivendo, 
que o Estado, por meio de políticas públicas, viesse 
a efetivar o Direito à Educação (DUARTE, 2007).

Portanto, em determinados períodos 
históricos, a sociedade refletiu suas práticas e anseios 
na Constituição e, por vezes, o contrário aconteceu, 
sendo a Lei precursora de mudanças sociais.

A relação entre a sociedade e o Direito 
apresenta um duplo sentido de adaptação: de 
um lado, o ordenamento jurídico é elaborado 
como processo de adaptação social e, para isto, 
deve ajustar-se às condições do meio; de outro, 
o Direito estabelecido cria a necessidade de o 
povo adaptar o seu comportamento aos novos 
padrões de convivência. (NADER, 2016, p. 
18).

Portanto, este trabalho tem por objetivo 
discutir a importância da Educação como um 
direito fundamental social previsto na Constituição 
Federal de 1988, a partir de uma analise histórica e 
jurídica, bem como abordar as diferentes concepções 
de educação, relacionando-as com as Constituições 
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promulgadas e outorgadas desde a colonização do 
Brasil.

Para tanto, será realizada uma pesquisa 
bibliográfica qualitativa, podendo ser definida, 
de acordo com Minayo (1994, p.23), como “uma 
atitude e uma prática teórica de constante busca 
que define um processo intrinsecamente inacabado 
e permanente”. Além disso, segundo Lima e Mioto 
(2007), este tipo de pesquisa realiza uma atividade de 
aproximação da realidade, apresentando uma carga 
histórica e refletindo cientificamente o mundo real.

A princípio, será realizado um apanhado 
da história da educação e das Constituições no 
Brasil, com a finalidade de demonstrar o percurso 
de construção da concepção metodológica da 
educação. Em seguida, será realizado um estudo 
afim de demonstrar a importância da educação 
como um direito fundamental social previsto na 
Constituição de 1988, bem como sua relevância para 
a consolidação do Estado Democrático de Direito.

2 O ENSINO TRADICIONAL - DA COLONIZAÇÃO 
DO BRASIL ÀS CONSTITUIÇÕES DE 1824 A 1891

Os registros históricos da colonização no 
Brasil se iniciam no ano de 1500 com a chegada dos 
portugueses. Em um primeiro momento, as terras da 
nova colônia têm por objetivo abastecer com matéria 
prima as cidades de Portugal. Este trabalho braçal era 
realizado pelos índios e negros, que eram submetidos 
ao trabalho escravo e sofriam todo tipo de maus 
tratos pelos portugueses. (ALVEZ, 2009)

Era comum que os índios se recusassem ao 
trabalho e, alguns, acabavam se rebelando contra 
os colonizadores. Para contê-los e como forma de 
ampliar a religião cristã, iniciou-se um processo de 
catequização, doutrinando-os com palavras de fé, 
as quais serviam para demonstrar a superioridade e 
a autoridade do povo europeu em detrimento aos 
nativos do país. (ALVEZ, 2009)

Em 1549 seis jesuítas chegaram ao Brasil com 
o objetivo de ampliar o ensino dos povos indígenas 
na colônia portuguesa, tendo como superior o padre 
Manoel de Nóbrega. O processo de aprendizagem 
iniciava-se com o aprendizado da língua do povo 
dominador, visto que os portugueses tinham 
dificuldade de se comunicarem com os índios e 
precisavam que os mesmos entendessem suas ordens 
e também, os ensinamentos cristãos (SAVIANI, 
2013).

Os jesuítas ensinavam os índios a lerem e 

a escreverem e, opcionalmente, estes poderiam 
ter aula de canto orfeônico e música instrumental 
e, também, o aprendizado agrícola (SAVIANI, 
2013). O projeto de educação para aqueles que se 
convertiam à fé católica impunha algumas normas, 
como a proibição do consumo de carne humana, o 
impedimento de guerra sem licença do governador, 
a não permissão do homem ter mais de uma mulher, 
a obrigatoriedade do batizado, a proibição de 
feitiçarias e ações que cultuassem outros deuses e o 
impedimento do nomadismo, fixando-os nas terras 
da Colônia (ALVEZ, 2009).

A estrutura pedagógica construída pelos 
jesuítas era guiada pelas Constituições e pelo 
Rathio Studiorum, que consistiam em um método 
educacional que reunia um conjunto de práticas 
e condutas moralmente positivas. (AGUIAR e 
CASTELEIRA, 2017). A Rathio Studiorum ia contra 
todos os maus-tratos dos portugueses com os índios, 
como descreve o documento:

Não seja precipitado no castigar nem 
demasiado no inquirir; dissimule de 
preferência quando o puder sem prejuízo de 
ninguém; não só não inflija nenhum castigo 
(este é o ofício do corretor), mas abstenha-se 
de qualquer injúria, por palavras ou atos não 
chame ninguém por seu nome ou codnome; 
por palavras vezes é útil em lugar do castigo 
acrescentar algum trabalho literário além do 
exercício de cada dia; (RATIO, 1952, p. 122-
123).

No século seguinte com o avanço da 
mercantilização nas colônias, crescia a mão de obra 
escrava e os índios, cada vez mais, se viam obrigados 
a trabalharem para os portugueses. Os jesuítas não 
aceitavam a escravidão e, com isso, contrapunham 
a Coroa Portuguesa. Por esse motivo, perderam a 
administração das instituições educadoras no Brasil 
(SAVIANI, 2013).

Com a expulsão dos jesuítas, os poderes de 
gerenciar o processo educacional no país foram 
atribuídos ao Marques de Pombal. Tais mudanças 
implantaram, principalmente, a proibição do uso 
da língua nativa, obrigando os índios a aprenderem 
o idioma português, além de excluir todas as suas 
tradições e culturas. O método utilizado se baseava 
em ensino e recepção, em que o professor era o 
detentor do conhecimento e o índio deveria aprender 
a cultura e as tradições portuguesas (ALVEZ, 2009).

Em 1808 com as guerras Napoleônicas, a 
família real portuguesa veio ao Brasil, transferindo 
a estrutura administrativa de Lisboa para o Rio 
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de Janeiro. Com isso, a educação dá um salto de 
expansão. O ensino que antes era apenas catequizar 
os indígenas, abre espaço para uma educação voltada 
aos interesses da corte e das famílias mais abastadas 
financeiramente (AGUIAR e CASTALEIRA, 2017).

O ensino superior é implantado por Dom 
João, sendo formado para atender aos interesses 
do estado ou para exercerem sua profissão em um 
círculo seleto de habitantes da colônia. Não houve 
alteração em relação ao ensino fundamental e médio 
implementado pela ordem Jesuíta e por Pombal, mas, 
de certa forma, agora atingiam um novo público 
(AGUIAR e CASTALEIRA, 2017).

Após a Proclamação da Independência, 
em 1822, percebe-se a preocupação do Monarca, 
D. Pedro I, em “dar [nova] estrutura jurídico-
administrativa para o novo país”. Em seu discurso, 
na Assembleia Constituinte, em março de 1823, 
inclusive, destacou o Imperador “a necessidade de 
uma legislação especial sobre instrução pública” 
(SAVIANI, 2013, p.119).

Nesse período a educação, que prevalecia nas 
mãos da burguesia em ascensão, tinha o entendimento 
que a escola deveria ser laica e se ajustar às demandas 
das elites econômicas. A instrução, além de 
necessária, deveria ser realizada pelo Estado, pois, de 
acordo com Saviani (2013), ela se torna uma questão 
de liberdade pública e não de liberdade privada. Sem 
ela, o povo não poderia exercer soberania, o que já 
não acontecia no governo absolutista de Dom Pedro 
II (SAVIANI, 2013).

Na Constituição Política do Império, datada 
de 1824, percebemos que, apesar do grande avanço 
em estender a educação primária para todos os 
“cidadãos”, houve pouco avanço social efetivo, visto 
que no recém formado estado brasileiro só eram 
cidadãos os homens livres, e só podiam exercer a 
cidadania pelo voto os maiores de 25 anos, não- 
escravos, com renda anual maior de 100 mil réis 
(arts. 6º e 92), o que representava cerca de 13% da 
população em 1872 (BRASIL, 1872).

Art. 6. São Cidadãos Brazileiros
I - Os que no Brazil tiverem nascido, quer 
sejam ingenuos, ou libertos, ainda que o pai 
seja estrangeiro, uma vez que este não resida 
por serviço de sua Nação.
II - Os filhos de pai Brazileiro, e Os illegitimos 
de mãi Brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, 
que vierem estabelecer domicilio no Imperio.
III - Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse 
em paiz estrangeiro em sorviço do Imperio, 
embora elles não venham estabelecer domicilio 
no Brazil.
IV - Todos os nascidos em Portugal, e suas 

Possessões, que sendo já residentes no Brazil na 
época, em que se proclamou a Independencia 
nas Provincias, onde habitavam, adheriram á 
esta expressa, ou tacitamente pela continuação 
da sua residencia.
V - Os estrangeiros naturalisados, qualquer 
que seja a sua Religião. A Lei determinará as 
qualidades precisas, para se obter Carta de 
naturalização
(…) Art. 92. São excluidos de votar nas 
Assembléas Parochiaes.
I - Os menores de vinte e cinco annos, nos 
quaes se não comprehendem os casados, e 
Officiaes Militares, que forem maiores de 
vinte e um annos, os Bachares Formados, e 
Clerigos de Ordens Sacras.
II - Os filhos familias, que estiverem na 
companhia de seus pais, salvo se servirem 
Officios publicos.
III - Os criados de servir, em cuja classe não 
entram os Guardalivros, e primeiros caixeiros 
das casas de commercio, os Criados da Casa 
Imperial, que não forem de galão branco, e os 
administradores das fazendas ruraes, e fabricas.
IV - Os Religiosos, e quaesquer, que vivam em 
Communidade claustral.
V - Os que não tiverem de renda liquida 
annual cem mil réis por bens de raiz, industria, 
comércio ou Empregos.
(…) Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos 
Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, 
que tem por base a liberdade, a segurança 
individual, e a propriedade, é garantida 
pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte.
XXXII - A Instrucção primaria, e gratuita a 
todos os Cidadãos. (BRASIL, 1824)

Além disso, cabe salientar que tal Constituição 
ainda trazia como religião oficial do Império o 
catolicismo (art. 5º), o que acabou por perpetuar as 
práticas da Ordem dos Jesuítas na Educação.

Art. 5. A Religião Catholica Apostolica 
Romana continuará a ser a Religião do 
Imperio. Todas as outras Religiões serão 
permitidas com seu culto doméstico, ou 
particular em casas para isso destinadas, sem 
forma algum exterior do Templo (BRASIL, 
1924).

Em que pese tenham sido criadas diversas 
“Escolas Normais”, advindas das determinações 
da Constituição do Império, em 1832 em todo o 
território nacional existiam apenas 162 escolas para 
meninos e 18 escolas para meninas, distribuídas pelo 
Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Piauí, Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do 
Sul (ALMEIDA, 1989).

Após esta sucinta expansão das escolas, o 
Estado retomou as discussões do problema nacional 
da instituição pública. Com a Proclamação da 
Independência, a escola deveria servir para a 
manutenção do novo regime, bem como para o 
equilíbrio e harmonia dos Poderes Políticos. Com 
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isso, criaram-se níveis de aprendizagem, direcionando 
o ensino às demandas de desenvolvimento que o país 
precisava (SAVIANI, 2013).

O primeiro nível abrangia os conhecimentos 
elementares necessários a todos, independentemente 
da sua situação social ou profissional. O segundo, 
voltava-se à formação profissional, compreendendo 
conhecimentos ligados à agricultura, à arte e ao 
comércio. O terceiro, compreendia os conhecimentos 
científicos gerais, voltados a um aprofundamento 
das ciências e operacionalização do entendimento 
gramatical, da retórica, das línguas, artes e entre 
outras. Por fim o quarto, destinava-se às ciências 
abstratas e de observação, além do estudo das ciências 
morais e políticas (SAVIANI, 2013).

Com poucos avanços, ainda, em 1891 
foi proclamada a República e outorgada nova 
Constituição, que tentou aproximar-se dos ideais 
iluministas, tornando o ensino básico laico.

Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros 
e a estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes 
à liberdade, à segurança individual e à 
propriedade, nos termos seguintes:
(…) § 6º - Será leigo1 o ensino ministrado nos 
estabelecimentos públicos. (BRASIL, 1891)

Não bastasse, tal Carta Magna trouxe 
a concepção de que eram cidadãos todos os 
alfabetizados, porém, na prática, a cidadania ainda 
era exercida por poucas pessoas e, por consequência, 
a educação também. Sobre o tema, José Murilo de 
Carvalho discorre que:

Na primeira eleição popular para a presidência 
da República, em 1894, votaram 2,2% da 
população. Na última eleição presidencial da 
Primeira República, em 1930, quando o voto 
universal, inclusive feminino, já fora adotado 
pela maioria dos países europeus, votaram 
no Brasil 5,6% da população. Nem mesmo 
o período de grandes reformas inaugurado 
em 1930 foi capaz de superar os números 
de 1872. Somente na eleição presidencial de 
1945 é que compareceram às umas 13,4% dos 
brasileiros, número ligeiramente superior ao 
de 1872. (CARVALHO, 2002, p. 40).

A educação e a instituição escolar nessa época 
começaram a ganhar destaque e traçar mudanças. 
Os educadores adquiriram um caráter voltado 
para a condição profissionalizada e científica, e até 
se percebia um discurso de defesa de expansão da 
instituição escolar. Nesse sentido, a escola começou 
a ter relevância para parte da sociedade e gerar novos 
valores sociais. Porém, a educação ainda estava 
1 Leigo, do latim laicus, derivado do grego laikós. Sinômico de laico

atrelada aos interesses da burguesia e, assim, não 
cumpria o papel social previsto na Constituição 
(CRISTOVAN e ARAUJO, 2017).

De acordo com Silva (2013), a educação 
tradicional de origem jesuíta predominou durante 
este período histórico (do Brasil Colônia à República 
Velha). Do ponto de vista da gestão da “instrução 
pública, faltou uma política integrada entre o 
governo central e as províncias e a escassez de 
recursos comprometeu o atendimento à população”. 
Tal concepção de ensino:

[..] se baseava enfaticamente na exposição 
e na demonstração que o professor realizava 
para a classe. Dito de outro modo, o 
professor falava, ou discursava para a turma 
o assunto a ser ensinado. A matéria podia 
ser acompanhada nos livros didáticos e para 
garantir a aprendizagem solicitava-se a prática 
de exercícios (MATEUS, 2018, p. 47).

Em que pese o Ensino Tradicional tenha 
se perpetuado por tanto tempo, demonstrou 
rapidamente sinais de crise, sobretudo em razão de 
não conseguir garantir a universalização do ensino 
e pelo grande aumento da exclusão de crianças que 
não se “ajustavam” ao modelo de aluno desejado. 
(MATEUS, 2018).

Enquanto no Brasil Colônia a educação 
tinha por fundamento “a política colonizadora dos 
portugueses” (RIBEIRO, 1992, p. 20), voltada 
principalmente para a conversão de indígenas ao 
cristianismo, percebe-se que, após a Proclamação da 
Independência e durante toda a República Velha, 
esta passou a ser direcionada apenas para as elites, 
representada pelos fazendeiros, senhores de engenho 
e funcionários públicos (AGUIAR e CASTELEIRA, 
2018). Ou seja, com uma mentalidade conservadora, 
este período não obteve grandes avanços se tratando 
de educação pública, por não atender todo o povo, 
mas sim, apenas uma parte de burguesia privilegiada.

3 A ESCOLA NOVA E AS CONSTITUIÇÕES DE 
1934, 1937 E 1947

Com o surgimento de movimentos 
revolucionários da década de 1920, sendo destaques 
a Fundação do Partido Comunista e os Movimentos 
Tenentistas, entra em  derrocada a Velha República, 
culminando com a ascensão de Getúlio Vargas ao 
poder, em 1932. Em resposta à crise mundial de 
1929, passa-se a buscar maior investimento nas 
indústrias nacionais, em substituição à importação.

O momento também é rico para a educação. 
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Vários Estados deflagram reformas (Ceará, 
Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo 
e Minas Gerais). Cria-se o Ministério de 
Educação e Saúde (1930), sendo seu primeiro 
dirigente Francisco Campos, jurista e político 
mineiro. Sua ação orienta-se para a reforma 
do ensino superior e secundário. No campo 
do ideário pedagógico é forte a influência 
do escolanovismo, traduzido no Manifesto 
dos Pioneiros da Escola Nova (1932), marco 
referencial importante do pensamento liberal 
com repercussões sobre idéias e reformas 
propostas em momentos subseqüentes. 
(VIEIRA, 2007)

Com a Constituição de 1934, pela primeira 
vez preocupa-se o constituinte em destinar um 
capítulo integral para regulamentar a Educação e a 
Cultura (arts. 148 a 157). Além disso, passa a constar 
na Constituição, de maneira expressa, a Educação 
como um direito universal, de responsabilidade das 
famílias e do Estado.

Art 149 - A educação é direito de todos e deve 
ser ministrada, pela família e pelos Poderes 
Públicos, cumprindo a estes proporcioná-
la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados 
no País, de modo que possibilite eficientes 
fatores da vida moral e econômica da 
Nação, e desenvolva num espírito brasileiro 
a consciência da solidariedade humana. 
(BRASIL, 1934)

Não bastasse, surgem princípios importantes, 
tal como a liberdade de ensino e a valorização do 
profissional da educação (Art.150, p. único, “c” 
e “f ”). Em 1937, com a centralização do poder de 
Vargas e a volta do autoritarismo, é promulgada 
uma nova Constituição. Ao perceber que os anseios 
refletidos na Constituição de 1932 não puderam 
ser cumpridos efetivamente, visto que a educação 
continuou sendo direito voltado apenas para poucos, 
diminuiu-se a obrigação do Estado novamente, 
atribuindo toda a obrigação às famílias e, caso estas 
não tivessem recursos, subsidiariamente atribuiu-se o 
dever da “nação”.

Art. 129 - A infância e à juventude, a que 
faltarem os recursos necessários à educação 
em instituições particulares, é dever da Nação, 
dos Estados e dos Municípios assegurar, pela 
fundação de instituições públicas de ensino em 
todos os seus graus, a possibilidade de receber 
uma educação adequada às suas faculdades, 
aptidões e tendências vocacionais.
O ensino pré-vocacional profissional 
destinado às classes menos favorecidas é em 
matéria de educação o primeiro dever de 
Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse dever, 
fundando institutos de ensino profissional e 
subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos 
Municípios e dos indivíduos ou associações 
particulares e profissionais.

É dever das indústrias e dos sindicatos 
econômicos criar, na esfera da sua especialidade, 
escolas de aprendizes, destinadas aos filhos 
de seus operários ou de seus associados. A 
lei regulará o cumprimento desse dever e os 
poderes que caberão ao Estado, sobre essas 
escolas, bem como os auxílios, facilidades e 
subsídios a lhes serem concedidos pelo Poder 
Público.
Art. 130 - O ensino primário é obrigatório e 
gratuito. A gratuidade, porém, não exclui o 
dever de solidariedade dos menos para com 
os mais necessitados; assim, por ocasião da 
matrícula, será exigida aos que não alegarem, 
ou notoriamente não puderem alegar escassez 
de recursos, uma contribuição módica e 
mensal para a caixa escolar (BRASIL, 1937).

Sobre o assunto, Vieira (2007) afirma que:
É clara a concepção da educação pública como 
aquela destinada aos que não puderem arcar 
com os custos do ensino privado. O velho 
preconceito contra o ensino público presente 
desde as origens de nossa história permanece 
arraigado no pensamento do legislador 
estado-novista. Sendo o ensino vocacional e 
profissional a prioridade, é flagrante a omissão 
com relação às demais modalidades de ensino.
A concepção da política educacional no 
Estado Novo estará inteiramente orientada 
para o ensino profissional, para onde serão 
dirigidas as reformas encaminhadas por 
Gustavo Capanema (VIEIRA, 2007, p. 298).

Em que pese a centralização do poder, 
devemos salientar que neste período alcançamos 
diversos avanços para os brasileiros, tal como a 
promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho 
(1934), a criação de justiças especializadas (do 
trabalho e eleitoral), a criação do Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio, a criação do salário 
mínimo e a fundação da Petrobrás e da Eletrobrás 
(BOUTIN e SILVA, 2016).

Em meio à industrialização acelerada do país, 
foi necessário pensar em uma concepção de educação 
que tivesse diferentes objetivos para as classes sociais 
do Brasil. De um lado, o ensino voltado para a 
educação da classe trabalhadora tinha a intensão 
de disciplinar os trabalhadores para a produção. O 
outro objetivo do governo era o de formar uma elite 
intelectualmente preparada (BOUTIN e SILVA, 
2016).

A proposta da Escola Nova, predominante na 
Era Vargas, rompia com o com a visão tradicionalista 
que vigorava até o momento. De acordo com esta 
nova proposta de ensino, o aluno era o centro do 
conhecimento. Dessa maneira, há uma preocupação 
muito grande com sua natureza psicológica e 
os temas educacionais giram em torno de seus 
interesses (SANTOS, PRESTES e VALE, 2006). 
O professor era o direcionador do conhecimento e 
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os alunos eram agrupados por áreas de interesses. 
O grande problema é que esta nova concepção de 
escola demandava custos e com isso, apenas a elite foi 
beneficiada (BOUTIN e SILVA, 2016).

A igreja católica tinha forte influência 
durante o governo de Vargas. Ela imprimiu uma 
concepção ideológico-conservadora sobre o ensino 
ao defender a adoção do ensino religioso tanto para 
a educação pública quanto para a educação privada. 
Suas propostas também inseriam uma educação 
diferenciada conforme o gênero, pois entendiam 
que homens e mulheres não careciam dos mesmos 
ensinamentos, já que às mulheres caberiam o destino 
de cumprir com êxito as tarefas do lar, serem boas 
mães e esposas (BOUTIN e SILVA, 2016).

Em 1945, as insatisfações contra Getúlio 
Vargas se avolumam tanto entre os militares quanto 
entre outros setores da sociedade. Em outubro daquele 
ano, renunciou o “Presidente Constitucional” e, 
em janeiro de 1946, após transcorridas as eleições, 
assumiu Eurico Gaspar Dutra.

A Constituição de 1946, com anseios 
democráticos, retomou o que havia se perdido da 
Constituição de 1934, afirmando expressamente, em 
seu Artigo 166, que “a educação é direito de todos 
e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana. ” (BRASIL, 1946)

Os anos quarenta caracterizam-se por reformas 
educacionais que passariam à história como as 
Leis Orgânicas do Ensino, alusão ao título de 
cada uma, acrescido da área específica a que 
se destinam. Embora ultrapassem no tempo 
a obra do Estado Novo, sob sua vigência são 
acionados decretos-leis referentes ao ensino 
industrial (Lei Orgânica do Ensino Industrial 
– Decreto-Lei n° 4.073/42), ao secundário 
(Lei Orgânica do Ensino Secundário – 
Decreto-Lei nº 4.244/42) e ao comercial (Lei 
Orgânica do Ensino Comercial – Decreto-Lei 
nº 6.141/43). Também durante este período 
é criado o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai
– Decreto-Lei nº 4.048/42).
Após a queda de Vargas, em 1945, são propostas 
medidas relativas ao ensino fundamental (Lei 
Orgânica do Ensino Primário – Decreto-
Lei nº 8.529/ 46), ao ensino normal (Lei 
Orgânica do Ensino Normal – Decreto-
Lei nº 8.530/46) e ao ensino agrícola (Lei 
Orgânica do Ensino Agrícola – DecretoLei 
nº 9.613/46). Também é instituído o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac 
– Decretos-Lei nº 8.621/46 e nº 8.622/46). 
Com a Reforma Capanema o sistema 
educacional brasileiro não só mantém como 
acentua o dualismo que distingue a educação 
escolar das elites daquela ofertada para as 
classes populares. Suas diretrizes vão orientar 
a educação nacionaL até a promulgação da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB – Lei nº 4.024/61). Esta 
foi, sem dúvida, expressão da necessidade 
histórica de estruturação do sistema nacional 
de educação. (VIEIRA, 2007, p.300)

Quanto as mudanças trazidas pela primeira 
Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 1961, afirma 
Romanelli que:

[...] a sua única vantagem, talvez, esteja no 
fato de não ter prescrito um currículo fixo 
para todo o território nacional, em cada 
nível e ramo. A possibilidade de os Estados 
e os Estabelecimentos anexarem disciplinas 
optativas ao currículo mínimo, estabelecida 
pelo Conselho Federal de Educação, foi, 
sem dúvida, um progresso em matéria de 
legislação. (ROMANELLI, 1985, p. 181)

De acordo com Boutin e Silva (2015), existiu 
a proposição de algumas mudanças com o modelo 
anterior, no entanto, estas serviram mais uma vez 
para difundir a imagem de que há uma preocupação 
por parte do governo com o acesso à educação. 
Contudo a referida Constituição não apresentou uma 
disposição para ampliar o acesso ao ensino superior 
para as classes populares, de forma a possibilitar, com 
tal atitude, que esta classe pudesse aspirar ao ideal 
de tornar-se dirigente ou mesmo pudesse contribuir 
para o rompimento com o modelo político, social e 
econômico que ali se apresentava.

4 A EDUCAÇÃO TECNICISTA E A CONSTITUIÇÃO 
DE 1964

Com o golpe militar de 1964, liderado pelos 
militares e apoiado por diversos setores da sociedade 
civil, instaura-se nova Ditadura e, em 1967, é 
imposta nova Constituição. Cabe salientar que 
referida norma manteve, em grande parte, o texto 
da Constituição de 1946, porém, sofreu alterações 
por Atos Institucionais (sendo, ao todo, 17), fato que 
aumentou os poderes do governo federal, reprimindo 
as liberdades políticas, sociais e fundamentais dos 
cidadãos.

A educação foi uma das grandes preocupações 
dos grupos que atuaram no âmbito do Estado 
após 1964, pois o regime necessitava, tanto 
de técnicos altamente qualificados quanto 
de mão-de-obra desqualificada. Mão-de-
obra desqualificada e “dócil”. A rede física 
foi expandida, um maior número de pessoas 
pôde freqüentar a escola e nela aprendiam 
que o Brasil era um país democrático, 
católico e alinhado ao mundo Ocidental. 
O investimento em educação, porém, não 
permitia que se absorvesse toda a demanda 
escolar.
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Os recursos para a educação foram minguando 
ao longo do período ditatorial, pois a 
prioridade do regime era o desenvolvimento 
acelerado. [...] a desigualdade social não 
diminuiu, ao contrário, aprofundou-se. O 
setor educacional foi alvo constante dos 
ataques do governo.
Qualquer forma de discordância era logo 
taxada de “subversiva” ou “comunista”, e seu 
autor era banido dos meios acadêmicos. O 
movimento estudantil sofreu muitas baixas, 
até que perdeu sua força, mantendo-se quase 
inerte nos anos mais truculentos da ditadura. 
Essa foi a outra forma de educar encontrada 
pelo regime: disseminando o terror, para 
desencorajar atitudes de apoio ao “subversivos” 
ou “comunistas”. A educação funcionou 
durante a ditadura militar como uma estratégia 
de hegemonia. O regime procurou difundir 
seus ideais através da escola, buscando o 
apoio de setores da sociedade para seu projeto 
de desenvolvimento, simultaneamente ao 
alargamento controlado das possibilidades de 
acesso ao ensino pelas camadas mais pobres 
(MECHI, 2013).

Inclusive, por meio da edição do Decreto-Lei 
477, de 26 de fevereiro de 1969, passou o regime 
a punir “infrações disciplinares praticadas por 
professores, alunos, funcionários ou empregados de 
estabelecimentos de ensino público ou particulares” 
(BRASIL, 1969), dentre as infrações definidas por 
esta norma, encontramos diversos tipos penais em 
aberto, como, por exemplo,

Art. 1º Comete infração disciplinar o 
professor, aluno, funcionário ou empregado 
de estabelecimento de ensino público ou 
particular que:
(…)
III - Pratique atos destinados à organização de 
movimentos subversivos, passeatas, desfiles ou 
comícios não autorizados, ou dêle participe;
IV - Conduza ou realize, confeccione, 
imprima, tenha em depósito, distribua 
material subversivo de qualquer natureza;
(…)
§ 1º As infrações definidas neste artigo serão 
punidas:
I - Se se tratar de membro do corpo docente, 
funcionário ou empregado de estabelecimento 
de ensino com pena de demissão ou dispensa, 
e a proibição de ser nomeado, admitido ou 
contratado por qualquer outro da mesma 
natureza, pelo prazo de cinco (5) anos;
II - Se se tratar de aluno, com a pena de 
desligamento, e a proibição de se matricular 
em qualquer outro, estabelecimento de ensino 
pelo prazo de três (3) anos (BRASIL,1969).

Certamente, por “subversivo”, pode-se 
enquadrar qualquer ação do cidadão e, no caso 
da Ditadura Militar, certamente a interpretação 
era alterada sempre que houvesse indícios de 
contrariedade ao Regime.

Há de se destacar que no §1º do artigo 

supracitado existiam penas brandas em comparação 
à pena que era realmente aplicada pelo governo 
militar aos “subversivos”.

A tortura foi indiscriminadamente aplicada 
no Brasil, indiferente a idade, sexo ou 
situação moral, física e psicológica em que se 
encontravam as pessoas suspeitas de atividades 
subversivas. Não se tratava apenas de produzir, 
no corpo da vítima, uma dor que a fizesse 
entrar em conflito com o próprio espírito 
e pronunciar o discurso que, ao favorecer o 
desempenho do sistema repressivo, significasse 
sua sentença condenatória. Justificada pela 
urgência de se obter informações, a tortura 
visava imprimir à vítima a destruição moral 
pela ruptura dos limites emocionais que se 
assentam sobre relações afetivas de parentesco. 
Assim, crianças foram sacrificadas diante de 
pais, mulheres grávidas tiveram seus filhos 
abortados, esposas sofreram para incriminar 
seus maridos. (ARNS, 2011, p.44)

Neste período, em razão da necessidade de 
formação para o mercado de trabalho, bem como 
pela vontade política de “docificação dos corpos”2, 
implantou-se a Didática Tecnicista.

Tal concepção de ensino não tinha como 
objetivo nem o professor (como na escola tradicional), 
nem o aluno (como na Escola Nova), mas sim a 
“técnica pela técnica” (BREHRENS, 2009, p. 48).

A metodologia de ensino da didática tecnicista 
se baseava no treino. Com isso, o ensino 
tornou-se repetitivo e mecânico. A retenção 
do conteúdo era garantida pela prática. Não 
pela prática real ou de vivência, mas sim, pela 
prática contínua de exercícios e de repetições 
(MATEUS, 2018).

Além disso, o conhecimento neste período 
passou a ser fragmentado em várias áreas, sendo 
formalizados diversos acordos entre o Ministério 
da Educação (MEC) e a United States Agency for 
International Development (USAID) (MENEZES; 
SANTOS, 2001), que tinham como objetivo 
submeter o Brasil aos interesses econômicos 
internacionais, sobretudo em razão da mão de obra 
barata que o país poderia oferecer (ROMANELLI, 
1985). 

Importante salientar que a experiência de 
educação dos militares não foi bem sucedida, em 
razão de estar impregnada de corrupção e falta de 
ações eficazes para a expansão educacional, bem 
como pela repressão à liberdade de ensino e cátedra 
(AGUIAR; CASTELEIRA, 2018).

2 Termo cunhado por Foucault. “o corpo só se torna força útil se é ao mesmo 
tempo corpo produtivo e corpo submisso” (FOUCAULT, 1987)
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5 A EDUCAÇÃO HISTÓRICO-CRÍTICA - 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Em 1988, após 25 anos de Ditadura Militar, 
foi promulgada nova Constituição Federal, vigente 
até os dias atuais. Talvez esta tenha sido a Carta 
Magna com maior participação popular desde a 
Proclamação da Independência, sendo, inclusive, 
tal situação notada pelo presidente da Assembleia 
Constituinte no discurso de promulgação:

O enorme esforço é dimensionado pelas 
61.020 emendas, além de 122 emendas 
populares, algumas com mais de 1 milhão 
de assinaturas, que foram apresentadas, 
publicadas, distribuídas, relatadas e votadas, 
no longo trajeto das subcomissões à redação 
final.
A participação foi também pela presença, 
pois diariamente cerca de 10 mil postulantes 
franquearam, livremente, as 11 entradas 
do enorme complexo arquitetônico do 
Parlamento, na procura dos gabinetes, 
comissões, galeria e salões. Há, portanto, 
representativo e oxigenado sopro de gente, 
de rua, de praça, de favela, de fábrica, de 
trabalhadores, de cozinheiros, de menores 
carentes, de índios, de posseiros, de 
empresários, de estudantes, de aposentados, 
de servidores civis e militares, atestando a 
contemporaneidade e autenticidade social 
do texto que ora passa a vigorar. Como o 
caramujo, guardará para sempre o bramido 
das ondas de sofrimento, esperança e 
reivindicações de onde proveio (BRASIL, 
1988).

Em seu texto, trouxe a Carta Magna, dos arts. 
205 a 214, um capítulo inteiramente voltado para a 
educação:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever 
do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).

Além disso, em seu artigo 6º, elevou a 
Educação à condição de Direito Social:

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 (BRASIL, 1988).

Não bastasse, trouxe diversos princípios:

[...] norteadores da atividade do Estado 
com vistas a efetivar esse direito, tais como 
a igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola, o pluralismo de ideias 
e de concepções pedagógicas e a autonomia 

universitária, gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais, gestão democrática 
do ensino público, garantia de padrão de 
qualidade de piso salarial profissional nacional 
para os professores da educação pública, nos 
termos da lei federal (CF, art. 206). Dispôs,
ainda, que União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios deverão organizar seus sistemas de 
ensino em regime de colaboração. (MENDES, 
2015, p. 651)

Ora, por ser Direito Social, depende de 
prestação positiva por parte do Estado, ou seja, 
dependem de ações do Poder Público para que 
venham a ser efetivados completamente.

A moderna dogmática dos direitos 
fundamentais discute a possibilidade de o 
Estado vir a ser obrigado a criar os pressupostos 
fáticos e / ou jurídicos necessários ao exercício 
efetivo dos direitos constitucionalmente 
assegurados e sobre a possibilidade de eventual 
titular do direito dispor de pretensão a 
prestações por parte do Estado. (…)
Da mesma forma, o direito à educação (art. 
205 c/ c o art. 6º), o direito à assistência social 
(art. 203 c/ c o art. 6º) e à previdência social 
(art. 201 c/ c o art. 6º) dependem da satisfação 
de uma série de pressupostos de índole 
econômica, política e jurídica. (MENDES, 
2015, p. 638)

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal tem 
entendimento pacificado quanto à classificação da 
Educação como Direito Fundamental Social, veja-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL. 
EDUCAÇÃO. DIREITO 
FUNDAMENTAL RELACIONADO À 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
E À EFETIVIDADE DA CIDADANIA. 
DEVER SOLIDÁRIO DO ESTADO E DA 
FAMÍLIA NA PRESTAÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL. NECESSIDADE DE LEI 
FORMAL, EDITADA PELO CONGRESSO 
NACIONAL, PARA REGULAMENTAR 
O ENSINO DOMICILIAR. RECURSO 
DESPROVIDO.  1.  A
educação é um direito fundamental 
relacionado à dignidade da pessoa humana 
e à própria cidadania, pois exerce dupla 
função: de um lado, qualifica a comunidade 
como um todo, tornando-a esclarecida, 
politizada, desenvolvida (CIDADANIA); 
de outro, dignifica o indivíduo, verdadeiro 
titular desse direito subjetivo fundamental 
(DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA). 
No caso da educação básica obrigatória 
(CF, art. 208, I), os titulares desse direito 
indisponível à educação são as crianças e 
adolescentes em idade escolar. 2. É dever da 
família, sociedade e Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, a educação. A Constituição 
Federal consagrou o dever de solidariedade 
entre a família e o Estado como núcleo 
principal à formação educacional das crianças, 
jovens e adolescentes com a dupla finalidade 
de defesa integral dos direitos das crianças e 



19

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade
V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

GT 07 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO HUMANA

dos adolescentes e sua formação em cidadania, 
para que o Brasil possa vencer o grande 
desafio de uma educação melhor para as novas 
gerações, imprescindível para os países que se 
querem ver desenvolvidos (...)
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO 888.815 
RIO GRANDE DO SUL. Relatoria: E.
Ministro Roberto Barroso. – Grifo nosso

Desta forma, quando alçada à condição 
de direito fundamental, passa a integrar a base do 
ordenamento jurídico vigente.

Na sua acepção como elemento fundamental 
da ordem constitucional objetiva, os 
direitos fundamentais - tanto aqueles que 
não asseguram, primariamente, um direito 
subjetivo quanto aqueles outros, concebidos 
como garantias individuais - formam a base 
do ordenamento jurídico de um Estado de 
Direito democrático. (MENDES, 2015, p. 
634)

O objetivo enfatizado pela inserção da 
educação na ordem constitucional como um 
direito fundamental é propiciar o reconhecimento 
da dignidade da pessoa humana e construir uma 
sociedade livre, justa e solidária, com desenvolvimento 
nacional, com a erradicação da pobreza e a redução 
das desigualdades sociais em promoção do bem 
comum (CAMARA, 2013).

Portanto, como exposto acima, considerando 
a sua ligação com o princípio da dignidade humana, 
bem como por seu caráter qualificador, formando 
cidadãos melhores,

O processo educacional serve à promoção 
das chamadas virtudes cívicas, incutindo nos 
indivíduos os valores essenciais à convivência 
democrática, à deliberação política e ao 
bom funcionamento das instituições 
estatais básicas. Tolerância, respeito mútuo, 
comprometimento com a dignidade humana, 
com a igualdade e com os demais direitos 
humanos podem ser transmitidos por meio 
do ensino. A educação assume, portanto, 
um papel fundamental na preparação dos 
indivíduos para o exercício da cidadania 
e para a vida em sociedade. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 888.815 RIO 
GRANDE DO SUL. Relatoria: E. Ministro 
Roberto Barroso.

A concepção de ensino, assim, reconhece 
na educação uma face do processo dialético que 
se estabelece entre socialização e individuação da 
pessoa, que tem como objetivo a construção da 
autonomia, isto é, a formação de indivíduos capazes 
de assumir uma postura crítica e criativa frente ao 
mundo (CAMARA, 2013).

Neste contexto, partindo do pressuposto 

que a Educação deve, de um lado, garantir o pleno 
desenvolvimento da pessoa e, de outro, assegurar 
a efetivação do Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana, surge a Pedagogia Histórico-Crítica, 
visando “reconhecer a prática social dos alunos, 
verificar seus percalços e problemas. (...) [e] iniciar 
a busca de conhecimentos científicos (conteúdos 
significativos) que iluminem e apontem soluções 
para a realidade cotidiana” (MATEUS, 2018, p. 99).

O direito à educação previsto na Constituição 
de 1988 não engloba tão somente o direito do 
cidadão em cursar o Ensino Fundamental para 
crescer profissionalmente e assim ajudar no 
desenvolvimento econômico do país, mas, sim, 
objetiva oferecer condições para o desenvolvimento 
pleno de inúmeras capacidades individuais, não 
devendo jamais se limitar às exigências do mercado 
de trabalho, mas propiciar que um cidadão cresça 
e se expanda no plano intelectual, físico, espiritual, 
moral, criativo e social (CAMARA, 2013).

Além disso, considerando o caráter axiológico 
da dignidade humana, bem como o dever advindo 
do texto constitucional, sobretudo em razão da 
força normativa da Constituição (HESSE, 1991), 
pode-se perceber que a partir da década de 1990, 
surgem diversos programas sociais e políticos 
visando aumentar o acesso à Educação, tais como 
o PROUNI (Programa Universidade para Todos), 
SISU (Sistema de Seleção Unificado), Ciência Sem 
Fronteiras, REUNI (Reestruturação e expansão das 
Universidades Federais), dentre diversos outros, 
que deram os primeiros passos para a efetivação do 
Direito a Educação e consideraram, como política de 
estado e governo, seu caráter de Direito Fundamental 
Social.

CONCLUSÃO

O termo “educação” consta em todas as 
Constituições promulgadas ou outorgadas no Brasil, 
porém, só alcançou o caráter de direito fundamental 
social na Constituição Federal de 1988. Além disso, 
percebe-se que nos momentos históricos passados, 
apesar de ser supostamente um direito de todos, o 
acesso ao ensino restringia-se apenas a determinados 
setores da sociedade, sendo, para a grande maioria da 
população, inalcançável.

As concepções pedagógicas que direcionavam 
o projeto educacional em nosso país, com marcas 
profundas até os dias atuais, não tinham preocupação 
com o pleno desenvolvimento do ser humano, sendo 
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que a pedagogia tradicional preocupava-se apenas 
com a repetição de informações e em conceder plenos 
poderes ao professor, a escola nova tinha custos altos 
e tirava toda a autonomia do professor, a educação 
tecnicista atendia apenas ao mercado de trabalho e 
interesses internacionais, proibindo qualquer tipo de 
crítica ou reflexão. Foi somente após a promulgação 
da Constituição de 1988, que trouxe diversos 
princípios relacionados à Educação, que se permitiu 
que o professor tenha liberdade para ensinar, o aluno 
para aprender e, com a gestão democrática de ensino, 
que os cidadãos possam participar do processo 
educacional.

Portanto, em uma relação simbiótica, 
podemos perceber que tanto a sociedade, com 
seus anseios e vontades, quanto as Constituições, 
de tempos em tempos, transformam-se para que 
correspondam ao pensamento oriundo do momento 
histórico e, além disso, complementam-se, no sentido 
de que uma acaba por influenciar a outra. Ademais, 
por vezes a lei modifica a sociedade beneficamente 
(como ocorrido após 1988, com a Constituição da 
República) e, em outros momentos, sociedade e lei 
parecem não estarem no mesmo país (como quando 
as Constituições pregavam uma educação universal e 
a minoria da população tinha acesso a esta).

Ainda, nota-se que as concepções pedagógicas 
predominantes são produto e resultado dos interesses 
políticos, econômicos e sociais refletidos na 
Constituição e, a universalização do ensino depende, 
principalmente, da importância atribuída a este pelo 
texto constitucional e das ações efetivas tomadas pelo 
Estado para efetivá-lo.
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RESUMO

O sistema psicológico dos seres humanos 
é um organismo complexo, que basicamente rege 
a vida de todas as pessoas. Este desenvolve-se em 
algumas fases, de maneira tal, que a família, como 
grupo social ao qual os seres humanos têm os 
primeiros contatos, tem função primordial, para que 
tal desenvolvimento seja favorável e saudável. Porém, 
nem sempre isso acontece, e quando não, as pessoas 
podem desenvolver síndromes psicóticas, causando a 
repetição de ciclo de conflitos familiares, de maneira 
tal que as violências presenciadas em suas infâncias, 
são repetidas na vida adulta, sendo necessária uma 
intervenção eficaz: a educação para paz.

PALAVRAS-CHAVE

Conflito; Educação em Direitos Humanos; Família.

ABSTRACT

The psychological system of human beings is a 
complex organism that basically guides the lives of all 

individuals. It develops in some phases, in such a way 
that the family, as a social group which human beings 
have their first contacts, has a primordial function, 
so that such development is favorable and healthy. 
However, this is not always the case, and when not, 
people tend to develop psychotic syndromes, causing a 
repetition of the family conflict cycle, so that the violence 
witnessed in their childhood is repeated in adulthood, 
requiring effective intervention: education for peace.

KEYWORDS

Conflict; Education in Human Rights; Family.

INTRODUÇÃO

Sabe-se que o desenvolvimento do ser humano 
desde seu nascimento não se dá somente no aspecto 
biológico, mas também em sua psique. Estudiosos 
da psicologia e psiquiatria, como Sigmund Freud 
dizem que esta se desenvolve em fases, que avançam 
conforme os anos se passam, predominantemente de 
0 a 11 anos de idade (DALGALARRONDO, 2000, 
p. 164), como se verá.
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Como se espera, a família tem fundamental 
importância nisso, já que o indivíduo em 
desenvolvimento tem sua psique formada pela 
introjeção, inconsciente, estabelecida através do 
relacionamento interior familiar. De maneira 
tal, que se o relacionamento dentro do ambiente 
em que essa criança está inserida for mesmo que 
minimamente, viciado, muito provavelmente esta 
terá fixações da libido em fases complicadas de seu 
desenvolvimento.

E a fixação em uma fase complicada pode 
acarretar problemas, desde os mais simples de se 
tratar até os mais complexos, no sistema psicológico 
da criança, o que influenciará para que esta se torne 
um adulto com doenças psicológicas, como as 
psicopatologias traumatológicas, que serão o foco 
deste artigo.

Contudo, conforme visto, a família, como 
instituto basilar na vida dos seres humanos (art. 226, 
Constituição Federativa do Brasil), tem influência 
direta nessas pessoas, tanto em seu desenvolvimento 
quando crianças, quanto em sua vida adulta, porém, 
nem sempre as relações familiares se dão como espera-
se, havendo conflitos dos mais variados aspectos.

Os conflitos familiares podem ser desde os 
mais leves até o mais graves, chegando a situações 
violência, tanto entre os cônjuges, quanto entre pais 
e filhos. A situação acaba se tornando ainda mais 
difícil pelo fato de a violência ter um ciclo vicioso, 
tendo em vista que, conforme citado acima, os 
pais têm influência muito grande sobre seus filhos 
e se esses presenciaram situações de violência entre 
aqueles, a probabilidade de repetição é alta (Mapa da 
Violência 2012, p. 21).

Então, uma questão que pode se levantar é de 
como diminuir esses conflitos familiares e assim gerar 
uma redução nas consequências de psicopatologias 
que surgem decorrentes de traumas psicológicos.

Uma das mais eficientes formas de solução 
de conflitos a longo prazo é a educação para a paz, 
ensinando os direitos humanos para as crianças desde 
cedo. Além de ações que as levem a conscientização 
de respeito com o próximo. José Tuvilla Rayo 
(2008) diz que a “educação para paz, o ensino dos 
direitos humanos constitui uma forma de organizar 
a verdadeira educação cívica e ética do nosso tempo”.

Dessa maneira, os infantes recebendo 
educação sobre a paz, voltada aos direitos humanos, 
o implemento da cultura da paz desde o início do 
desenvolvimento das crianças já torna mais provável 
a diminuição do ciclo da violência.

Além disso, uma solução alternativa para 
solução de conflitos já existentes e urgentes seria 
a resolução não violenta de conflitos, através da 
mediação, que leva as pessoas em situações de 
conflitos familiares a se comunicarem de forma mais 
pacífica, com o auxílio de profissionais especializados 
para tanto.

1 DOS CONFLITOS NAS RELAÇÕES FAMILIARES

Antes de se adentrar no ponto central do 
presente capítulo, faz-se necessário esclarecer o 
conceito de família. Preceitua Rolf Madaleno (2018, 
p. 81):

De acordo com o artigo 226 da Constituição 
Federal, a família é a base da sociedade e 
por isto tem especial proteção do Estado. A 
convivência humana está estruturada a partir 
de cada uma das diversas células familiares que 
compõem a comunidade social e política do 
Estado, que assim se encarrega de amparar e 
aprimorar a família, como forma de fortalecer 
a sua própria instituição política.

Entende-se que nas relações familiares 
existem alguns sujeitos: os pais e os filhos. Sendo 
estes o detentor dos direitos advindos da proteção 
da família, dessa maneira, se faz necessário entender 
como se dá o direito de filiação. Para Flavio Tartuce 
(2018, p. 423):

A filiação pode ser conceituada como sendo 
a relação jurídica decorrente do parentesco 
por consanguinidade ou outra origem, 
estabelecida particularmente entre os 
ascendentes e descendentes de primeiro grau. 
Em suma, trata-se da relação jurídica existente 
entre os pais e os filhos.

Ou seja, conforme visto, as principais figuras 
dentro da filiação são os pais e os filhos. Como em 
todos os ramos do direito, quando se fala de relações 
humanas, se faz necessário a determinação de certas 
regras para que estas sejam as melhores possíveis.

Sabe-se que os “princípios gerais do direito 
constituem fontes formais, diretas ou imediatas 
secundárias” (TARTUCE, 2018, p. 2), o que 
significa que os princípios são fontes, bases do direito 
que norteiam as relações jurídicas, porque garantem 
a efetivação dos direitos fundamentais, sendo 
necessário analisa-los.

Vários são os princípios que norteiam as 
relações no direito de família, sendo esses, em sua 
maioria, princípios advindos da Constituição 
Federal, dentre estes, cumprem-se destacar os de 
maior relevância, como por exemplo: o princípio 
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da proteção à dignidade da pessoa humana, o da 
paternidade responsável e do planejamento familiar, 
da afetividade, do melhor interesse da criança, entre 
outros (MELO, 2014, p. 13).

Os princípios supracitados, em suma, 
buscam garantir a proteção aos integrantes da 
relação familiar, garantindo-lhes a efetivação de seus 
direitos, aos filhos a garantia de que serão cuidados 
pelo período necessário e aos pais, de que também 
têm seus direitos garantidos, sendo também, dotados 
de deveres.

Alguns exemplos de deveres dos pais em 
relação aos filhos já foram citados, mas dentre 
esses, outros devem ser analisados, como o dever de 
assistência moral, que consiste no dever que “os pais 
têm em relação aos filhos menores, de assistência 
afetiva, emocional e de convivência, tendo em vista 
que a criança necessita para o seu desenvolvimento 
da presença de ambos os pais” (MELO, 2014, p. 
68).

Contudo, sabe-se que nem sempre as coisas 
acontecem como seria o ideal, principalmente no 
que se refere em relações humanas que envolvem 
o afeto, acrescentando-se a isso as mudanças 
sociais, econômicas e culturais que a sociedade 
vem enfrentando. Dessa maneira, muitos conflitos 
podem surgir em razão das relações familiares, 
sobre o assunto comenta Neemias Moretti Prudente 
(2017, p. 1):

A família, ao longo dos anos, vem enfrentando 
um processo de profunda transformação 
em virtude dos fatores econômicos, 
sociais e culturais. Em decorrência destas 
transformações, vários novos tipos de conflitos 
apresentaram‐se   no   seio  familiar,  já   que  
a   família   atual   é   inovadora, democrática e 
igualitária.

Muitas são as espécies de conflitos familiares, 
como discussões verbais das mais leves as mais graves, 
entendendo-se como violência verbal e psicológica, 
além disso, maltrato infantil e até violência de gênero 
(GALLARDO, 2019).

Analisando os tipos preponderantes de 
violência no Brasil, relacionando-os com o número 
de atendimentos realizados pelo SUS, pode-se ver 
que, conforme analisado por Julio Jacobo Waiselfisz 
(Mapa da Violência 2012, p. 21):

A violência física é a preponderante, 
englobando 44,2% dos casos. A psicológica 
ou moral representa acima de 20%. Já a 
violência sexual é responsável por 12,2% dos 
atendimentos.

Segundo Patrícia Galvão (2019) “a agressão 
física e psicológica cometida por parceiros é a mais 
recorrente no Brasil e em muitos outros países, 
conforme apontam pesquisas recentes”.

Sabe-se que segundo notícias e pesquisas 
que tratam sobre a violência doméstica (lato senso) 
a quantidade de vítimas mulheres é maior do que 
a quantidade de homens, talvez pela vergonha que 
estes sentem de falar sobre o assunto. Sobre isso, 
analisa Sara Próton (2018) que “o silencio social 
retira a fala da vítima, que é obrigada a permanecer 
calada, por vergonha dos amigos, familiares e até 
mesmo de profissionais da saúde. ”. 

2 SEGUNDO JULIO JACOBO WAISELFISZ (MAPA 
DA VIOLÊNCIA 2012, P. 18):

71,8% dos incidentes acontecendo na própria 
residência da vítima, permite entender que é 
no âmbito doméstico onde se gera a maior 
parte das situações de violência vividas pelas 
mulheres. No sexo masculino, a residência, 
apesar de também ser elevado, representa 45% 
dos atendimentos por violência.

Segundo o IPEA (2017) “40% de todos os 
homicídios de mulheres no mundo são cometidos 
por um parceiro íntimo. Em relação ao homem isso 
não ocorre. Apenas 6% dos assassinatos de homens 
são cometidos por uma parceira”.

Dessa maneira, sabe-se que a questão 
relacionada a violência tem um local mais recorrente: 
o ambiente familiar. As pesquisas acima citadas, entre 
muitas outras demonstram esta realidade. Ocorre 
que se não acontecer uma conscientização sobre o 
assunto, esta situação acaba se tornando um ciclo 
vicioso.

Conforme analisado por Waiselfisz (Mapa da 
Violência 2012, p. 21):

Os pais aparecem como os agressores quase 
exclusivos até os 9 anos de idade das mulheres, 
e na faixa dos 10 aos 14 anos, como os 
principais responsáveis pelas agressões. Nas 
idades Atualização: Homicídio de Mulheres 
no Brasil 21 iniciais, até os 4 anos, destaca-se 
sensivelmente a mãe. A partir dos 10 anos, 
prepondera a figura paterna como responsável 
pela agressão. Esse papel paterno vai sendo 
substituído progressivamente pelo cônjuge 
e/ou namorado (ou os respectivos ex), que 
preponderam sensivelmente a partir dos 20 
anos da mulher, até os 59. A partir dos 60 
anos, são os filhos que assumem o lugar de 
destaque nessa violência contra a mulher.

O que gera grandes consequências tanto 
para as famílias já existentes, quanto para as que se 



26

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 07 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO HUMANA

formarão. Além do fator psicológico das pessoas que 
estão inseridas em um ambiente de violência, tanto 
adultos quanto, e principalmente, nos infantes.

3 PSICOLOGIA JURÍDICA

Para se entender a junção do direito e da 
psicologia, que formam a conhecida psicologia 
jurídica, se faz necessário analisar ambos os termos, 
de maneira tal que:

O Direito engloba o conjunto de normas 
obrigatórias que garante a convivência social e 
compartilha o mesmo objeto de estudo da Psicologia: 
o homem e seu comportamento. A cooperação entre 
essas duas ciências leva ao entendimento de todo 
um conjunto de fatores comportamentais, sociais e 
individuais concomitante aos aspectos legais, para 
que uma conduta seja classificada e julgada no 
sistema jurídico (MESSA, 2010, p. 1).

Como visto acima, essa relação é necessária 
ao mundo jurídico para que os profissionais da área 
tenham uma base dos comportamentos humanos, 
para que atuem da maneira mais humana possível 
e se chegue a verdade real, em cada caso. Sendo 
que:

A Psicologia Jurídica corresponde a toda 
aplicação do saber psicológico às questões 
relacionadas ao Direito, abarcando a Psicologia 
Criminal, a Psicologia Forense e a Psicologia 
Judiciária. O termo Psicologia Jurídica é 
uma denominação genérica das aplicações 
da Psicologia relacionadas às práticas 
jurídicas, enquanto Psicologia Criminal, 
Psicologia Forense e Psicologia judiciária são 
especificidades reconhecíveis e discrimináveis 
(MESSA, 2010, p. 2).

De maneira tal que a Psicologia tenta abordar 
o percurso de vida dos indivíduos que chegaram 
ao Poder Judiciário, seja em um conflito familiar 
ou sendo acusado como criminoso, e de todos os 
processos psicológicos que possam tê -los levado à 
situação que estão vivendo (MESSA, 2010, p. 4). 
Dessa forma, se analisa se o que levou o sujeito a 
sua situação foi um desajuste social, comportamental 
ou mental/psicológico, para que assim, a Lei lhe seja 
aplicada da maneira devida.

3.1 O DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO SOB 
A PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA E A INFLUENCIA 
FAMILIAR PARA QUE ESTE SEJA SAUDÁVEL

Sigmund Freud, ao estudar o psiquismo 
humano desenvolveu um modelo de estrutura do 

aparelho psíquico, que é composto por 3 estruturas: 
o ID, o EGO e o SUPEREGO.

Dessa forma, para Freud, as características 
de cada uma dessas estruturas se dão da seguinte 
maneira: o ID é uma estrutura que não o ser humano 
não consegue “acessar”, como se fosse escondida e 
“mimada”, procurando que seja agradada, atingindo 
seus impulsos. Quanto ao EGO, é a figura “externa”, 
deste Sistema, por estar no princípio da realidade, 
sendo o conciliador, entre o ID e o Superego, que é 
dotado de força moral, com regras sociais e pessoais, 
formadas na criança pelos pais, nos primeiros anos, 
o que faz com que esta tenha os limites da sociedade 
(MESSA, 2010, p. 7/8).

Percebe-se que tais estruturas estão interligadas, 
de maneira tal, que se o “filtro” (superego) de uma 
pessoa for viciado, seu senso de realidade pode ser 
viciado, o que a fará viver no ID constantemente, 
tendo suas atitudes determinadas pelo prazer, por 
suas vontades, o que pode gerar graves consequências, 
como o envolvimento em conflitos familiares, o 
cometimento de crimes, afetando a sociedade como 
um todo.

O método utilizado por Sigmund Freud 
para que seja feita a análise do desenvolvimento 
psicológico do ser humano é o conhecido como 
Desenvolvimento Psicossexual, que baseado 
nas pulsões sexuais dos seres humanos, prevê as 
características que o psicológico da pessoa pode 
desenvolver, em havendo a fixação da libido em 
alguma das cinco fases de tal sistema, quais sejam: 
oral, anal, fálica, de latência e genital, absorverão as 
características, ou apenas algumas delas, de cada uma 
das fases (MESSA, 2010, p. 9).

Já a teoria de Donald Winnicott, outro 
estudioso do desenvolvimento psíquico, olha para 
isso de maneira positiva, observando os seres humanos 
como seres dotados de potencial para amadurecer e se 
integrar, vivendo de maneira saudável em sociedade, 
mas para que essa tendência inata aconteça, vai 
depender do ambiente em que a pessoa convive. E 
a base desse ambiente, para Winnicott, é a mãe (ou 
pessoa equivalente) (MESSA, 2010, p. 13). Essa 
relação entre mãe e criança é tão séria ao ponto de 
Winnicott dizer que “uma criança sem sua mãe não 
existe” (MARCELLI; COHEN, 2011, p. 21).

Para ele, a mãe deveria ser uma pessoa que é 
flexível, presente (não invasiva), de maneira tal que 
crie laços profundos com a criança, passando para 
ela amor. Fazendo com que ela fique dependente da 
mãe, o que faz com que essa criança se sinta parte de 
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algo, é o sentimento de pertencimento. Isso gera uma 
relação saudável, de confiança, que acarretará efeitos 
para sua vida adulta e relacionamentos futuros.

Fazendo um paralelo com a teoria de Freud, 
Winnicott ao dizer que “a capacidade da mãe em se 
identificar com seu filho é denominada de holding, 
que consiste em fornecer apoio egoico, no simples 
contato, nos cuidados físicos de higiene, alimentação 
(...)” (MESSA, 2010,

p. 13), demonstra como as fases do 
desenvolvimento psicossexual são importantes, 
porque quando essa mãe, dá esse suporte à criança, 
enquanto se desenvolve e fixa sua libido, ela terá um 
sistema psicológico saudável.

Em contrapartida, uma mãe (ou equivalente) 
que é negligente, gera efeitos negativos em seus 
filhos, porque uma criança, levando em consideração 
a menor de suas necessidades precisa de atenção, 
sem contar o afeto, cuidado e amor. Quando isso 
não ocorre, pode ser perigoso, porque essa pessoa 
em desenvolvimento, quando na adolescência pode 
buscar essas coisas nas quais lhe foram negligenciadas 
na repetição de conflitos sofridos, na delinquência, 
por exemplo, sendo esse um dos menores efeitos 
(MESSA, 2010, p. 60).

Conforme verificado, a família, sendo 
vista de maneira ampla, tem papel essencial no 
desenvolvimento saudável da psique, do ponto de 
vista de todos os estudiosos acima citados. Porém, 
em contrapartida, em não sendo boa essa base da 
pessoa, esta está propensa ao desenvolvimento de 
psicopatologias:

É evidente que a “família” desempenha um 
papel muito importante tanto no desenvolvimento 
normal quanto no aparecimento de condições 
psicopatológicas. Não há́ praticamente nenhum 
capítulo deste livro que não faça referência implícita 
ao contexto familiar: transtorno psicossomático 
precoce, gagueira, psicose da criança, etc. 
(MARCELLI; COHEN, 2011, p. 409).

3.2 O DESENVOLVIMENTO DOS TRANSTORNOS 
NOS SERES HUMANOS EM RAZÃO DOS CONFLITOS 
FAMILIARES

Baseado no acima explanado, pôde-se 
perceber que geralmente, o desenvolvimento de 
psicopatologias se dá em razão de traumas, situações 
que se fazem difícil de superar, por parte da pessoa 
em desenvolvimento, como a carência afetiva, que se 
manifesta de forma múltipla:

A carência afetiva é múltipla, tanto na natureza 
quanto na forma. É impossível defini-la de 
maneira unívoca, pois é preciso considerar três 
dimensões na interação mãe-filho:
A insuficiência de interação que remete a  
ausência da mãe ou do substituto materno 
(internação institucional precoce);
A descontinuidade dos vínculos que põe em 
questão as separações, quaisquer que sejam 
seus motivos
A distorção que explica a qualidade do 
apoio materno (mãe caótica, imprevisível) 
(MARCELLI; COHEN, 2011, p. 409/410).

Dessa forma, os conflitos familiares, podem 
gerar a carência afetiva que pode produzir muitos 
efeitos, baseado na forma que se expressa, na idade 
que tem a criança em desenvolvimento quando 
acontece, etc., conforme analisam Daniel Marcelli e 
David Cohen (2011):

A carência afetiva produz efeitos variáveis 
segundo a natureza (insuficiência, distorção 
ou descontinuidade), mas também segundo a 
duração, segundo a idade da criança, segundo 
a qualidade da maternagem que a precedeu. 
Todas essas variáveis explicam a diversidade 
semiológica evolutiva e prognóstica observada 
nos quadros agrupados, provavelmente de 
forma errônea, sob o nome de carência afetiva 
(MARCELLI; COHEN, 2011, p. 410).

Nos casos de as crianças inseridas em lares com 
insuficiência de interação e em situações de conflitos, 
por exemplo, essas geralmente sofrem de uma carência 
afetiva, mesmo que parcial, que é mais frequente em 
bebês entre 5/6 meses e 2/3 anos, podem apresentar 
um conjunto de sintomas difusos (MARCELLI; 
COHEN, 2011, p. 410), de forma que se o que 
deu causa a essa carência parcial não for tratado, os 
infantes podem “desenvolver posteriormente quadros 
mais complexos no registro de uma desarmonia de 
evolução, de uma pré-psicose ou de uma doença 
depressiva de longo prazo” (MARCELLI; COHEN, 
2011, p. 411), exigindo intervenções médico-sociais 
adequadas (MARCELLI; COHEN, 2011, p. 412).

Conforme analisado, se casos de carência 
afetiva não forem tratados, podem gerar graves 
consequências no futuro da pessoa, gerando 
manifestações psiquicamente dolorosas na vida 
adulta.

No adulto, como se sabe, a desaferentaç ao 
sensorial total provocar transtornos sérios 
de tipo “alucinose”, transtornos às vezes 
acompanhados de uma certa obnubilação e 
de um estado confusional. Ao mesmo tempo, 
os sujeitos buscam ativa- mente uma fonte 
externa de estimulação e de companhia em 
um clima de ansiedade que pode ser intenso 
(MARCELLI; COHEN, 2011, p. 414).
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Ratificando o pensamento acima explanado, 
Stuart C. Yudofsky e Robert E. Hales (2014, p. 
439), dizem que evidências substanciais indicam 
que os conflitos familiares, a negligencia e o abuso 
na infância são fatores de risco para esquizofrenia 
(YUDOFSKY; HALES, 2014, p. 439), além de 
várias outras psicopatologias que podem surgir, 
em razão de traumas sofridos a infância, desde 
mais leves até os mais complexos, levando-se em 
consideração que cada pessoa sente o impacto das 
ações dos outros de forma diferente, consciente ou 
inconscientemente.

Acrescente-se o que Rolf Madaleno (2018, 
p. 582) diz sobre os riscos dos conflitos familiares 
causarem “severos danos à saúde psicológica dos 
filhos, e comprometer sua estrutura emocional, em 
ambiente muito propício para a disseminação da 
Alienação Parental (AP) ”.

4  RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DOS CONFLITOS: 
EDUCAÇÃO PARA A PAZ

Na opinião de Rolf Madaleno (2018, p. 337) 
“os conflitos familiares precisam ser resolvidos à luz 
dos direitos fundamentais, muito mais relevantes 
no âmbito do Direito de Família”. Sendo os direitos 
fundamentais, ou seja, os direitos humanos um 
norte para se alcançar a paz almejada nas relações 
familiares.

Ratificando tal entendimento, tem-se a 
necessidade de tratar sobre a evolução dos direitos 
humanos na história mundial. Sendo assim, se faz 
necessário abordar sobre a Declaração de Direitos 
Humanos, realizada pela ONU em 1948. E sobre 
o referido documento internacional, comenta Fábio 
Konder Comparato (2012):

Declaração Universal de 1948 representa 
a culminância de um processo ético que, 
iniciado com a Declaração dos direitos 
do Homem e do Cidadão, da Revolução 
Francesa, levou ao reconhecimento da 
igualdade essencial de todo ser humano em 
sua dignidade de pessoa, isto é, como fonte 
de todos os valores, independentemente 
das diferenças de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer 
outra condição, como se diz em seu artigo 
II. E esse reconhecimento universal da 
igualdade humana só foi possível quando, 
ao término da mais desumanizadora guerra 
de toda a História, percebeu-se que a ideia 
de superioridade de uma raça, de uma classe 
social, de uma cultura ou de uma religião, 
sobre todas as demais, põe em risco a própria 
sobrevivência da humanidade.

Portanto, sabe-se que o objetivo central da 
declaração, é busca pela paz, tendo em vista que foi 
desenvolvida em uma realidade pós-guerra, cuja base 
foi justamente a falta de entendimento e de educação 
sobre a paz e o respeito frente às diferenças entre 
as pessoas de diferentes raças, etnias, crenças, etc., 
sendo faltante a compreensão sobre inexistência de 
uma raça mais pura ou mais evoluída do que a outra.

No Brasil, o referido instrumento 
internacional foi recepcionado. Além disso, deu base 
a Constituição Federal de 1988 que também garante 
uma proteção aos direitos humanos, conforme pode-
se ver no art. 4º que diz que esta será regida com base 
em alguns princípios, cujo o inciso II trata sobre a 
“prevalência dos direitos humanos”.

Além dos direitos conferidos aos seres 
humanos em todo o texto legal, principalmente 
no art. 5º da Carta Magna, como a vida, saúde, 
liberdade, igualdade, entre outros. Acrescentando-
se também a proteção conferida aos cidadãos em 
demais textos legais infraconstitucionais.

E para que essas normas sejam parte do dia 
a dia das pessoas, tem-se a necessidade de aplicação 
destas desde o início de vida das pessoas, como 
forma de coibir a existência e controlar os conflitos 
familiares que ocorrem no presente. Incluindo a 
educação para a paz, ou seja, em direitos humanos, 
no primeiro caso, e no caso de pessoas já vivenciando 
situações familiares conflituosas a resolução não 
violenta dos conflitos, através da mediação.

4.1 EDUCAÇÃO PARA A PAZ ENFOCANDO OS 
DIREITOS HUMANOS NAS ESCOLAS

Sabe-se da importância de legislações que 
garantem a proteção aos direitos humanos dos 
cidadãos do Brasil e do mundo, de maneira tal, que 
como forma de coibir a falta de educação para a paz, 
se faz necessária a conscientização da sociedade sobre 
seus direitos e deveres no que se refere aos direitos 
humanos.

Quanto mais cedo se começar o ensino 
sobre a educação para a paz, através do ensino dos 
diretos humanos, mais ficará absorvido pela pessoa a 
importância de valorização do outro, por isso se faz 
importante a implementação da educação para a paz 
no ambiente escolar.

Assim, a educação em direitos humanos deve 
abarcar questões concernentes aos campos da 
educação formal, à escola, aos procedimentos 
pedagógicos, às agendas e instrumentos 
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que possibilitem uma ação pedagógica 
conscientizadora e libertadora, voltada para 
o respeito e valorização da diversidade, aos 
conceitos de sustentabilidade e de formação 
da cidadania ativa (BRASIL, 2006).

Ademais, a importância da escola no 
desenvolvimento das pessoas é grande, então mesmo 
que esta esteja inserida em um ambiente de conflitos 
familiares, ao ter contato com a cultura da paz em 
sua escola, a pessoa em desenvolvimento poderá ter 
uma base para a quebra do ciclo que os conflitos 
familiares podem causar.

A construção de uma cultura dos Direitos 
Humanos e de especial importância em todas 
os espaços sociais. A escola tem um papel 
fundamental na construção dessa cultura, 
contribuindo na formação do sujeito de 
direito, mentalidade e identidade individual e 
coletiva (CANDAU, 2013).

De maneira tal que “falar em Educação para 
Cidadania e uma Cultura de Paz significa utilizar 
pedagogicamente conteúdos relacionados ao 
exercício dos direitos e deveres, bem como valores 
relacionados à tolerância, ao respeito à diversidade e 
à prática dos direitos humanos” (TAVARES, 2001).

É importante salientar que este é “um 
processo sistemático e multidimensional orientado 
a formação do sujeito de direito e a promoção de 
uma cidadania ativa e participante”, utilizando- 
se da “articulação de diferentes atividades que 
desenvolvam conhecimentos, atitudes, sentimentos e 
práticas sociais que afirmem uma cultura de DDHH 
na escola e na sociedade”, através de “processos em 
que se trabalhe, no nível pessoal e social, ético e 
político, cognitivo e celebrativo, o desenvolvimento 
da consciência da dignidade humana de cada pessoa” 
(CANDAU, 2012).

De maneira tal que:

Educação em DDHH e fomentar processos 
de educação formal e não formal, de modo 
a contribuir para a construção da cidadania, 
o conhecimento dos direitos fundamentais, o 
respeito à pluralidade e a diversidade sexual 
étnica, racial, cultural, de gênero e de crenças 
religiosas (CANDAU, 2012).

Então, a realidade do ensino da educação para 
a paz nas escolas vem em razão de que:

A escola deve exercer um papel de 
humanização a partir da socialização e 
construção do conhecimento, aliado aos 
valores necessários à conquista do exercício 
da cidadania. Especialmente ao se trabalhar a 
educação, o exercício da cidadania e a vivência 
da democracia na busca de uma intervenção 

concreta na questão social e cultural 
(TAVARES, 2001).

Sabe-se que as crianças, como pessoas em 
desenvolvimento, repetem comportamentos que 
veem, dessa maneira, se estão vivendo em um 
ambiente familiar cuja realidade é cheia de brigas, 
ofensas, violência verbal, psicológica e até física, 
sua postura como pessoa em desenvolvimento será 
repetir suas reações nos ambientes em que convive, 
como a escola.

Para que os infantes absorvam melhor o que se 
busca passar, sobre a educação em direitos humanos, 
os profissionais da área utilizam-se de dinâmicas, 
pois assim “os participantes sentem-se sujeitos, 
construtores do conhecimento, numa relação 
dialógica, que envolve o educando e o educador, 
ambos compartilhando saberes e experiências de 
vida” (LIRA, 2001).

Dessa maneira,

Nas atividades educativas essa expressão 
ganha sentido pelo fato de proporcionar 
aos educandos, a possibilidade de 
aprender ludicamente, participando – seja 
individualmente ou em grupo – intervindo, 
questionando, apresentando os resultados dos 
trabalhos realizados no decorrer do processo 
ensino-aprendizagem.

Assim, os infantes compartilharão suas 
vidas, abrindo-se, permitindo que aquilo que 
inconscientemente os conflitos familiares incutiram 
em suas mentes, vá saindo e entendam que todos 
são merecedores de respeito, tolerância e que as 
diferenças não os afastam uns dos outros, mas os 
aproxima (LIRA, 2001).

É dessa maneira, pois conforme citado por 
Luiz Peres Aguirre (2009) “todas as flores, de todas 
as manhãs, estão nas sementes de hoje”.

4.2 SOLUÇÃO ALTERNATIVA: RESOLUÇÃO NÃO-
VIOLENTA DE CONFLITOS FAMILIARES JÁ EXISTENTES

A proposta de educação para a paz tratada 
no tópico anterior do presente artigo, é voltada a 
solução dos conflitos a longo prazo, com pessoas que 
estão em desenvolvimento, como forma de resgata-
las de realidades viciadas. Contudo, faz-se necessário 
analisar formas de resolução de conflitos familiares 
já existentes no presente, de pessoas que estão em 
situações de conflito atualmente. 

Para tanto, a educação para paz, ou seja, a 
educação em direitos humanos trata da possibilidade 
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de solução dos conflitos de forma não violenta. Que 
“não é simplesmente ignorar o conflito, fugindo 
do confronto. Para resolvê-lo de uma forma não-
violenta, não é necessário desistir do seu direito 
e ser submisso, nem deixar de expressar os seus 
sentimentos e opiniões” (BRASIL, p. 6).

De maneira tal que

O objetivo da solução não-violenta é a 
transformação das pessoas (na maioria dos 
casos, são comumente tratadas como peças 
ou objetos) em protagonistas da sua própria 
história. Assim, elas podem participar 
ativamente na solução do conflito. Não é 
um jogo de “vencedor-perdedor”, mas sim 
um esquema “vitória-vitória” ou “ganha-
ganha”, pois nesse caso não há um perdedor: 
todos poderão ser ganhadores (BRASIL, p. 
6).

Portanto, para que haja a resolução de um 
conflito de forma não-violenta algumas medidas 
deverão ser tomadas antes de se adentrar à situação 
em si, como a necessidade de se “entender o que está 
em jogo, quais são as posições das pessoas envolvidas 
e por que elas não conseguem resolver seus conflitos 
sem ajuda” (BRASIL, p. 5).

Isto ocorre pois “é fundamental que as pessoas 
envolvidas no conflito entendam “o outro lado” do 
problema e, na medida do possível, tentem se colocar 
no lugar “do outro”. Ou seja, elas precisam ver o que 
desejam as pessoas do outro lado”, pois dessa maneira 
“elas começam a reconhecer o conflito”, sendo este 
“este é o primeiro passo para uma solução pacífica 
dos problemas” (BRASIL, p. 6).

Para que isto ocorra, “a característica 
fundamental da solução não-violenta do conflito está 
no poder de comunicação entre as partes envolvidas. 
Através de um diálogo franco, elas podem chegar a 
um consenso” (BRASIL, p. 7).

Uma das formas de resolução dos conflitos de 
forma não violenta é a mediação. É um procedimento 
pelo qual “as pessoas envolvidas buscam atingir seus 
interesses e suas necessidades. É um procedimento 
voluntário e envolve a participação de um terceiro 
imparcial que coordena o processo, estimulando 
as partes envolvidas por intermédio do diálogo” 
(BRASIL, p. 7).

Segundo o item 1.1 do Regulamento de 
Mediação (2015) esta “é um processo decisório 
assistido por um terceiro neutro e imparcial que, com 
a devida capacitação, auxilia as partes, facilitando a 
comunicação e a negociação, na resolução consensual 
de controvérsias”.

Processo este pautado, segundo o item 1.4 do 
Regulamento da Mediação (2015): 

Na informalidade, autonomia da vontade 
e boa-fé de todos os participantes. As 
informações trocadas e as propostas feitas no 
curso da mediação são confidenciais e não 
poderão ser reveladas posteriormente pelas 
partes e mediadores, inclusive em posterior 
arbitragem ou processo judicial. Ao contrário 
do processo judicial e da arbitragem, as partes 
preservam para si o poder de decidir a solução 
a ser adotada, embora o mediador tenha poder 
de decisão acerca da condução do processo de 
mediação.

Cujos princípios que a norteiam, segundo o 
Código de Ética são: Imparcialidade, Credibilidade, 
Competência, Confidencialidade e Diligência.

Desse modo, a mediação “deve garantir que 
a deliberação quanto ao interesse de cada indivíduo 
seja protagonizada por ele mesmo, atribuindo-lhe 
um sentido de compromisso e autodeterminação em 
relação ao próprio destino, e agindo como sujeito de 
sua própria história” (BRASIL, p. 14).

 CONCLUSÃO

O objetivo do presente artigo foi chamar 
atenção para a necessidade de uma boa base nos 
ambientes educacionais em que as crianças estão 
geralmente inseridas, quais sejam: a família e a 
escola. Para que tal intento seja fosse bem-sucedido, 
buscou-se analisar os riscos que tanto o infante, 
quanto os responsáveis podem vir a enfrentar em 
razão dos conflitos familiares.

Para o infante, são consequências que 
podem segui-lo por toda sua vida, sendo necessário 
tratamento psicológico constante, e quem sabe, 
uso de medicamentos, dependendo da gravidade 
da situação. Além das pessoas com quem estes irão 
conviver no futuro, levando em consideração o ciclo 
da violência como sendo constante se não houver 
uma ruptura nesta repetição, na vida das pessoas.

Devendo, como forma de evitar ambas as 
consequências, os participantes dos ambientes 
educacionais citados, enfrentarem tais situações, 
baseado na educação para a paz, através do 
conhecimento sobre os direitos humanos.

Em relação as crianças, como forma de 
solução dos conflitos a longo prazo, a implementação 
de ensino sobre os direitos humanos, através de 
dinâmicas, que fazem com que os infantes se sintam 
parte daquela realidade e aprendam sobre a igualdade 
mesmo em meio as diferenças.
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Já em relação a casais, famílias já inseridas em 
situação de conflitos, uma alternativa de educação 
para a paz com possibilidade de aplicação no presente, 
é a resolução não-violenta de conflitos, utilizando-se 
da mediação. Meio pelo qual pessoas em realidade de 
conflito poderão se abrir e dizerem como se sentem 
sem brigas, com a ajuda de um terceiro imparcial, que 
as auxiliará, utilizando-se de princípios orientadores 
para a construção da cultura da paz.

Conclui-se que existem formas reais de 
solução dos conflitos sem violência, tanto no que se 
refere aos casais, familiares em situação de violência, 
quanto em relação aos filhos inseridos nesta realidade, 
através das escolas que estudam.
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RESUMO

O estudo em questão se propõe a compreender 
a evolução histórica dos Direitos da Personalidade no 
Brasil. Para tanto, faremos um recorte no tempo de 
aproximadamente cem anos, do final do século XIX ao 
final do século XX, perpassando pela visão doutrinária 
dos maiores expoentes do direito pátrio. Desta forma, 
esperamos tornar claro o modo como se deu o 
desenvolvimento dos Direitos da Personalidade, com 
o objetivo de proporcionar, àqueles que operam nessa 
área do conhecimento, uma nítida percepção histórico-
evolutiva dos aludidos direitos. Justificamos essa 
pesquisa com o argumento de que uma das melhores 
formas para desfrutar de um futuro justo e promissor 
é por meio da compreensão e análise das conquistas 
do passado, de tal forma a concretizá-las, ainda mais, 
na atualidade. O método a ser utilizado na presente 
pesquisa é o teórico bibliográfico, que consiste na 
pesquisa de obras doutrinárias, revistas jurídicas, artigos 
científicos, dentre outras fontes de pesquisa ligadas ao 
tema. Bem como, a utilização da Internet como meio 
auxiliar para acesso a endereços eletrônicos de órgãos 
oficiais, na busca de legislação e jurisprudência.

PALAVRAS-CHAVE

Direitos da Personalidade. Evolução Histórica. Brasil.

ABSTRACT

The study in question aims to understand the 
historical evolution of the Rights of the Personality 
in Brazil. To do so, we will make a cut in time of 
approximately one hundred years, from the late 
nineteenth century to the end of the twentieth century, 
spanning the doctrinal greatest exponents of the 
country’s right. In this way, we hope to make clear 
how the development of the Rights of the Personality, 
with the objective of providing those that operate in 
this area of knowledge, a clear historical-evolutionary 
perception of the alluded rights. We justify this research 
with the argument that one of the best ways to enjoy a 
fair and promising future is through the understanding 
and analysis of the achievements of the past, in such a 
way as to materialize them, even more, in the present. 
The method to be used in the present research is the 
bibliographical theorist, which consists of the research 
of works doctrinal journals, legal journals, scientific 
articles, among other sources of research linked to theme. 
As well as the use of the Internet as an auxiliary means 
of accessing addresses of official organs, in the search for 
legislation and jurisprudence.
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Personality Rights. Historic Evolution. Brazil.



33

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade
V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

GT 07 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO HUMANA

INTRODUÇÃO

Uma simples observação da realidade atual nos 
permite vislumbrar que os direitos da personalidade 
estão presentes nos mais diversos ambientes sociais. 
Para onde quer que olhemos, de uma forma ou de 
outra, conseguiremos enxergar os direitos à vida, à 
liberdade, à honra, à imagem, à intimidade, entre 
tantos outros direitos extrapatrimoniais, sendo 
protegidos e efetivados ou, não raramente, violados. 
O fato é que não há dúvidas de que os direitos da 
personalidade fazem parte do nosso cotidiano.

Em que pese a clara e indiscutível autenticidade 
desses direitos, entendemos que a melhor forma 
para percebê-los, discerni-los, cultivá-los e efetivá-
los vai além da observação da sua concepção 
contemporânea, pronta para quem quiser acessá-
la, fazendo-se imperioso buscar, na história, as suas 
primeiras aparições, perpassando pela sua evolução 
até chegar ao alcance que possuem atualmente. 
Essa análise histórica nos possibilitará obter uma 
compreensão mais ampla e aprofundada dos direitos 
da personalidade, contribuindo inclusive para sua 
melhor aplicabilidade no presente.

Para tanto, essa pesquisa terá como referenciais 
três grandes jurisconsultos brasileiros, a saber: 
Augusto Teixeira de Freitas, Clóvis Beviláqua e Miguel 
Reale. O primeiro, com seu esboço do Código Civil 
(FREITAS, 1983), nos permitirá avaliar como os 
direitos da personalidade se apresentavam no século 
XIX; o segundo, com seu projeto para o Código 
Civil de 1916 (BRASIL, 1916), nos demonstrará 
como tais direitos foram compreendidos de 1916 a 
2002; finalmente, Miguel Reale, como supervisor do 
projeto do Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002), 
ordenamento jurídico vigente, demonstrará como 
os direitos da personalidade estão positivados na 
atualidade.

Por fim, com base nos jurisconsultos 
supracitados, esperamos demonstrar da maneira mais 
nítida possível a evolução histórica pela qual passou 
a construção dos direitos da personalidade, de tal 
forma a contribuir para que os operadores do direito 
tenham uma dimensão mais ampla destes direitos, 
com isso, possam torná-los ainda mais perceptíveis 
e efetivos.

1 AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS

Nascido em 19 de agosto de 1816, Augusto 
Teixeira de Freitas foi um dos maiores juristas 

brasileiros, reconhecido como o “imortal” 
jurisconsulto do período do Império. Natural de 
Cachoeira, Estado da Bahia, o renomado jurista 
formou-se em Direito pela então Faculdade de Direito 
de Olinda e tornou-se uma figura notadamente 
relevante no meio jurídico brasileiro. Ele faleceu no 
dia 12 de dezembro de 1883, na cidade de Niterói, 
no Estado do Rio de Janeiro.

As obras de Augusto Teixeira de Freitas tiveram 
grande influência nas codificações posteriores do 
Brasil, além de influenciar a codificação de outras 
nações sul-americanas, conforme destaca Paulo 
Nader: “Relevante destacar-se que o Esboço foi 
uma das fontes aproveitadas por Vélez Sársfield ao 
elaborar o anteprojeto do Código Civil argentino, 
especialmente em seus três primeiros livros (NADER, 
2016, p. 75).

Dentre suas inúmeras contribuições em todas 
as áreas que atuou na vida pública e acadêmica, 
destacamos a Consolidação das Leis Civis de 1858 e 
o Esboço ou Projeto do Código Civil, encomendado 
por um decreto do imperador Dom Pedro II, em 
1859. De acordo com Roberto Senise Lisboa,

Contratado pela Coroa em 1855, coube 
a Teixeira de Freitas a elaboração da 
Consolidação das Leis Civis, concluídas em 
1858, aprovadas para a fixação das normas 
portuguesas vigentes no Brasil. No ano 
seguinte, foi convidado pelo Ministro da 
Justiça Nabuco de Araújo para elaborar um 
Projeto de Código Civil (LISBOA, 2010, p. 
92).

Destacamos que, no período em que Teixeira 
de Freitas trabalhou na elaboração da Consolidação 
das Leis Civis e no Esboço do Código Civil, 
vigoravam no Brasil as Ordenações Filipinas1, que, 
mesmo tendo sido revogadas em Portugal, aqui 
permaneceram em vigor até o ano de 1916. A 
manutenção da validade das referidas ordenanças, 
mesmo após a proclamação da independência 
brasileira, deu-se pelo entendimento de que deveriam 
ser recepcionadas como um legítimo sistema jurídico 
até a elaboração e promulgação de um genuíno 
Código Civil nacional.

De acordo com Washington de Barros 
Monteiro “o século XIX foi incontestavelmente de 
grande esplendor para a ciência jurídica, notadamente 
para o direito civil [...] foi também a era dos grandes 

1. As Ordenações Filipinas, ou Código Filipino, é uma compilação jurídica que 
resultou da reforma do código manuelino, por Filipe II de Espanha (Felipe I 
de Portugal), durante o domínio castelhano. Ao fim da União Ibérica (1580-
1640), o Código Filipino foi confirmado para continuar vigendo em Portugal 
por D. João IV.
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privatistas, com as suas diretrizes bem demarcadas, 
dentro do empirismo francês, do filosofismo alemão 
e do ecletismo italiano”2.

Sendo assim, impulsionado pela dinâmica 
imposta pelas manifestações de cunho jurídico que 
vinham ocorrendo em grande parte dos países, o 
Brasil não se manteve incólume, buscando produzir 
um estatuto jurídico próprio, que atendesse às suas 
demandas internas. Monteiro ainda afirma que,

Nosso país teve também seu quinhão no 
desenvolvimento, graças, sobretudo, à singular 
contribuição que lhe trouxe TEIXEIRA 
DE FREITAS, justamente cognominado 
“CUJÁCIO brasileiro”, comparado a 
DOMAT e a POTHIER, bem como ao 
próprio SAVIGNY. Aliás, como SAVIGNY, 
caminhou êle seguindo as pegadas de 
CUJÁCIO. Como SAVIGNY, na Europa, 
reuniu, em nosso continente, a um ponto 
jamais alcançado por qualquer outro jurista, 
vasta erudição, profundo conhecimento 
dos textos e extraordinário espírito de 
generalização. Presentemente, nenhum estudo 
sério sobre direito privado brasileiro poderá 
ser amplamente efetivado, se não se recorrer 
à obra de TEIXEIRA DE FREITAS e se não 
se percorrerem as indeléveis veredas que êle 
abriu com mão tão firme. Nos seus múltiplos 
trabalhos encontramos a via reta que nos 
conduz às fontes perenes do direito3.

Quanto ao direito propriamente dito, 
especificamente com relação aos Direitos da 
Personalidade, ao analisarmos a Parte Geral – Livro 
Primeiro – Dos elementos dos direitos (Seção I – Das 
pessoas) perceberemos se Teixeira de Freitas fez ou 
não menção explícita ao que hoje entendemos 
– no sentido stricto sensu – serem os Direitos da 
Personalidade. A título de exemplo, destacamos 
alguns artigos – ipsis litteris - do Esboço do Código 
Civil proposto por Teixeira, que nos permitirão 
concluir sobre a presença ou ausência dos referidos 
direitos ou mesmo de questões que estejam 
paralelamente relacionadas ao tema:

Art. 16. Todos os entes suscetíveis de aquisição 
de direitos são pessoas.
Art. 17. As pessoas, ou são de existência visível, 
ou de existência tão-somente ideal...
Art. 19. São direitos pessoais os que têm por 
objeto imediato as pessoas...
Art. 35. Todos os entes, que apresentarem 
sinais característicos da humanidade, sem 
distinção de qualidades ou acidentes, são 
pessoas de existência visível.
Art. 40. As pessoas de existência visível são 
capazes, ou incapazes.
Art. 41. A incapacidade é absoluta, ou relativa. 
São absolutamente incapazes: 4º os surdos-

2. Conferência proferida na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
em 07 de dezembro de 1966.

3. Ibid.

mudos que não sabem dar-se a entender por 
escrito.
Art. 42. São também incapazes, mas só em 
relação aos atos que forem declarados, ou ao 
modo de os exercer: 2º As mulheres casadas.
Art. 53. São pessoas por nascer as que, não 
sendo ainda nascidas, acham-se, porém, já 
concebidas no ventre materno.
Art. 79. Declarar-se-á como alienados os 
indivíduos de um e outro sexo, que se acharem 
em estado habitual de mania, demência ou 
imbecilidade; ainda mesmo que tenham 
lúcidos intervalos, ou a mania pareça parcial.
Art. 80. A velhice só por si não é prova de 
alienação mental e nem tampouco qualquer 
enfermidade perpétua ou duradoura, 
desregramento de costumes, ou embriaguez 
habitual...
Art. 130. Desde o dia da celebração do 
casamento, seja qual for o seu regime, começa 
a incapacidade e representação das mulheres 
casadas.
Art. 135. Começará a incapacidade dos 
religiosos de ambos os sexos desde o dia da 
sua profissão solene em instituto monástico 
aprovado pela Igreja Católica, contando que 
essa profissão seja válida.
Art. 221. Desde a concepção no ventre 
materno começa a existência visível das 
pessoas, e antes de seu nascimento elas podem 
adquirir alguns direitos, como se já estivessem 
nascidas.
Art. 234. O dia do nascimento, com as 
suas circunstâncias de lugar, domicílio 
ou residência, sexo, nomes, sobrenomes, 
paternidade e maternidade, provar-se-á da 
seguinte forma... (FREITAS, 1983).

Conforme depreendemos dos artigos 
supracitados, não são observados elementos 
explícitos e específicos dos Direitos da Personalidade, 
tal qual podemos encontrar no atual código civil 
brasileiro, como por exemplo: o direito ao nome, 
à honra, à imagem, à vida privada, dentre outros. 
Evidentemente, nos valemos das referências 
estritamente dispostas em lei, afastando – por 
uma questão de método comparativo – a doutrina 
e a jurisprudência que, ao longo dos anos, desde 
Teixeira de Freitas até hoje, demonstram a existência 
de uma série de direitos hodiernamente chamados 
de fundamentais, humanos e, ao fim e ao cabo, da 
personalidade.

Em que pese a inovação legislativa trazida 
por Augusto Teixeira de Freitas, mesmo que de 
forma forçosa, não é possível vislumbrar a clara 
disposição deste jurisconsulto em fazer valer e 
demostrar a existência dos Direitos da Personalidade. 
Depreendemos dessa observação que não nos parece 
ser esse um de seus objetivos para o Código Civil. 
Não obstante, entendemos que ele traz um conceito 
inovador ao ordenamento jurídico brasileiro, 
tentando construir no seu Esboço do Código Civil 
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o conceito binário (bipartido) dos direitos em 
“pessoais” e “reais”. Nesse sentido, Alexandre dos 
Santos Cunha propõe que

O conceito de pessoa por ele adotado é capital 
para a compreensão de seu pensamento, e, 
portanto, das bases teóricas sobre as quais se 
assenta a legislação civil brasileira [...] No que 
tange à teoria das pessoas, a concepção mais 
geralmente aceita é a de que o individualismo 
kantiano, e a dogmática a partir deste 
desenvolvida por SAVIGNY, teriam sido a 
maior influência recebida pelo Esboço4.

Em suma, podemos destacar que um olhar 
mais aprofundado da obra de Augusto Teixeira de 
Freitas nos permite compreender que sua teoria 
pode ser considerada um primeiro passo na direção 
da efetiva positivação dos Direitos da Personalidade, 
que surgiram de forma explícita no século XX e 
se consolidaram no século XXI. Neste caso, nos 
valemos da sábia conclusão de Norberto Bobbio ao 
dizer que situações como essa são “mais uma prova, 
se isso ainda fosse necessário, de que os direitos não 
nascem todos de uma vez. Nascem quando devem 
ou podem nascer” (BOBBIO, 2004, p. 9).

2 CLÓVIS BEVILÁQUA

Nascido na cidade de Viçosa do Ceará, em 
04 de outubro de 1859, Clóvis Beviláqua foi um 
importante jurista, filósofo e historiador brasileiro. 
Estudou direito na Faculdade de Direito do Recife 
(1878 – 1822) e teve como um dos grandes marcos 
de sua vida, que o imortalizaria no cenário jurídico e 
intelectual, a responsabilidade de redigir o Projeto do 
Código Civil de 1916, que passou a vigorar como lei 
a partir de 1917 e perdurou até a sua revogação pelo 
Código Civil de 2002. Após longa trajetória pública 
e acadêmica, faleceu no dia 26 de julho de 1944, aos 
84 anos, na cidade do Rio de Janeiro.

O seu projeto é reconhecido como um grande 
marco jurídico nacional, uma vez que se caracteriza 
por consolidar, após inúmeras tentativas, o primeiro 
Código Civil genuinamente pátrio. Cleyson de 
Moraes Mello destaca que “é um código com 
forte influência da dogmática civilística alemã e é 
considerado, por muitos, um monumento legislativo 
de sua época” (MELLO, 2017, p. 78). Miguel Reale, 
supervisor do último e vigente projeto civilista, 
destacou os méritos do ilustre jurista que o antecedeu:
4. CUNHA, Alexandre dos Santos Cunha. A Teoria das Pessoas de Teixeira de 

Freitas: entre Individualismo e Humanismo. Ensaio originalmente apresentado, 
sob a forma de comunicação, quando do VI Congresso Brasileiro de Filosofia, 
promovido pelo Instituto Brasileiro de Filosofia e pela Faculdade de Direito do 
Largo de São Francisco (USP), em 06 de setembro de 1999

Clóvis Beviláqua, o artífice incomparável de 
nosso Código Civil. (...) O dom de síntese, 
que se estadeia em todas as suas obras, desde 
as suas primeiras monografias sobre o Direito 
de Família, das Sucessões e das Obrigações até 
o Direito das coisas, publicado aos 83 anos, 
derradeira mas não menos valiosa pérola de 
um precioso colar, atinge o seu momento 
culminante nos comentários límpidos e 
sucintos do Código Civil, exemplo admirável 
de sacrifício do supérfluo para que não 
houvesse sombras perturbando o pensamento 
essencia5.

Ao fazermos um comparativo entre 
Freitas e Beviláqua, verificamos que, assim como 
ocorreu no Esboço do Código Civil de Augusto 
Teixeira de Freitas, o projeto de Clóvis Beviláqua, 
inegavelmente, representa uma visão condizente 
com as características socioculturais de seu tempo, 
como ensina Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona:

Quando da elaboração do seu projeto 
(1899) — fruto do empenho de CLÓVIS 
BEVILÁQUA, com inegável influência do 
esforço dos juristas que o antecederam, com 
destaque para TEIXEIRA DE FREITAS 
— vivia-se em uma sociedade de economia 
rudimentar, pós-escravocrata, e recém-ingressa 
na República. Todos esses fatores, agregados 
ao poderio reacionário e à força política dos 
senhores de terra, apontavam no sentido 
oposto ao da socialização da propriedade e, 
por consequência, do contrato. Com isso, 
acentuou-se uma nítida vocação materialista 
do Código de 1916, pouco afeito aos valores 
essenciais da pessoa humana, e imbuído 
cegamente do firme propósito de tutelar o 
crédito e a propriedade, mantendo ainda, 
a todo o custo, a estabilidade da família 
casamentária, pouco importando a dignidade 
do devedor ou o reconhecimento do filho 
bastardo (GAGLIANO, 2017, p. 401).

Logo, percebemos que a importância da 
propriedade, num viés materialista, se mantinha 
indubitavelmente como um expoente de influência 
para a redação da codificação de Beviláqua. Com 
isso, não queremos dizer que a pessoa humana 
não tinha relevância, mas podemos defender – em 
princípio – que o foco não estaria primariamente 
nela. Não estamos sozinhos nessa conclusão, tendo 
em vista que essa constatação pode ser reforçada 
com a opinião do renomado civilista Carlos 
Roberto Gonçalves, que defendia que era o sentido 
individualista que condicionava o Código de 
Beviláqua (GONÇALVES, 2016, p. 41).

No que diz respeito ao texto propriamente 
dito, o Código Civil de 1916 propõe a seguinte 

5. Discurso de posse de Miguel Reale, em 21 de maio de 1975, na cadeira 14 da 
Academia Brasileira de Letras, a mesma ocupada por seu fundador, Clovis 
Beviláqua.
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divisão: Parte Geral – Livro I – Das Pessoas – Título 
I – Da Divisão das Pessoas – Capítulo I – Das Pessoas 
Naturais. Seguem alguns exemplos:

Art. 2º. Todo homem é capaz de direitos e 
obrigações na ordem civil.
Art. 4º. A personalidade civil do homem 
começa do nascimento com vida; mas a lei 
põe a salvo desde a concepção os direitos do 
nascituro.
Art. 5º. São absolutamente incapazes de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil: II 
– os loucos de todo gênero; III – os surdos-
mudos, que não puderem exprimir a sua 
vontade.
Art. 6º. São incapazes, relativamente a 
certos atos, ou à maneira de os exercer: II – 
as mulheres casadas, enquanto subsistir a 
sociedade conjugal; IV – os silvícolas
Art. 7º. Supre-se a incapacidade, absoluta, ou 
relativa, pelo modo instituído neste Código, 
Parte Especial.
Art. 9º. Aos 21 (vinte e um) anos completos 
acaba a menoridade, ficando habilitado o 
indivíduo para todos os atos da vida civil.
Art. 10. A existência da pessoa natural termina 
com a morte;
Art. 1.548. A mulher agravada em sua 
honra tem direito a exigir do ofensor, se 
este não puder ou não quiser reparar o mal 
pelo casamento, um dote correspondente à 
condição e estado de ofendida: I - se, virgem e 
menor, for deflorada. II - se, mulher honesta, 
for violentada, ou aterrada por ameaças. III - 
se for seduzida com promessas de casamento. 
IV - se for raptada (BRASIL, 1916).

Assim como destacado no tópico em que 
tratamos de Augusto Teixeira de Freitas, o código 
proposto por Clóvis Beviláqua não faz menção 
explícita aos Direitos da Personalidade, tal qual os 
compreendemos hoje, no que tange à vida privada, 
honra, imagem, nome, dentre outros. Em que pese 
não visualizarmos os referidos direitos, destacamos 
que o último artigo citado alhures, embora trate 
da questão da “honra”, não pode ser equiparado ao 
conceito contemporâneo. Apesar disso, seria útil 
depreender de sua análise que a ideia de proteção 
que ele tentou promover em muito nos remete à 
necessidade de proteção aos Direitos da Personalidade 
tal como defendemos na atualidade.

Embora o Código Civil de 1916 demonstrasse 
e atendesse, com expressiva exatidão dogmática, as 
complexas relações jurídicas e sociais de seu tempo, 
doutrinadores como Caio Mário da Silva Pereira 
entendem que “o Código, ainda que novo, não 
absorvia problemática de seu tempo. Muito preso 
ao excessivo individualismo predominante no século 
XIX, não soube desvencilhar-se dele” (PEREIRA, 
2017, p. 86). Como consequência disso, como não 
poderia deixar de ser, com o passar dos anos o Código 

não conseguiu se manter intacto, sendo derrogado 
em muitas de suas partes por diversas leis especiais.

[...] em parte pela promulgação de importantes 
estatutos que derrogaram muitos de seus 
capítulos: Dec.-Lei nº 58/37 (loteamentos 
e compromissos de compra e venda); Lei 
nº 4.591/64 (condomínio em edificações e 
incorporações); Lei nº 6.015/73 (registros 
públicos); Lei nº 6.515/77 (dissolução da 
sociedade conjugal); Lei nº 8.078/90 (relações 
de consumo); Lei nº 8.245/91 (locação 
predial urbana), entre outros. Promulgado 
sob a vigência de nossa primeira Constituição 
Republicana, o Código Civil resistiu, com 
novas derrogações, às Constituições de 1934, 
1937, 1946, 1967 e 1988, além de assistir 
as transformações ocorridas no âmbito das 
ciências, da tecnologia, dos costumes e do 
pensamento (NADER, 2016, p. 78).

Tantas alterações representam a mais natural 
evolução social, ou seja, a lei precisa acompanhar as 
vicissitudes sociais de tal forma a manter-se atualizada 
e efetiva, principalmente se considerarmos a segunda 
metade do século XX, que marcou uma relevante 
transformação no mundo jurídico, em especial no 
direito constitucional, refletindo inexoravelmente 
nos demais diplomas legais.

[...] o direito constitucional, nas últimas 
décadas, notadamente no mundo romano- 
germânico, passou por um vertiginoso 
conjunto de transformações que modificaram 
o modo como ele é pensado e praticado. 
É possível reconstituir essa trajetória, 
objetivamente, levando em conta três marcos 
fundamentais: o histórico, o filosófico e o 
teórico. Neles estão contidas as idéias e as 
mudanças de paradigma que mobilizaram a 
doutrina e a jurisprudência nesse período, 
criando uma nova percepção da Constituição 
e de seu papel na interpretação jurídica em 
geral (BARROSO, 2012, p. 9).

Por fim, após mais de oito décadas em vigor, 
o Código de Beviláqua dá lugar ao Código Civil de 
2002, que teve como supervisor o renomado jurista 
brasileiro Miguel Reale, sobre o qual passamos a 
discorrer.

3 MIGUEL REALE

Nascido em 06 de novembro de 1910, na 
cidade de São Bento do Sapucaí, no Estado de São 
Paulo, Miguel Reale foi um dos mais importantes 
juristas brasileiros. Graduado pela Faculdade de 
Direito de São Paulo no ano de 1933, ele é bastante 
conhecido por sua longa atuação na advocacia e na 
academia, além de também ter atuado como político, 
filósofo e poeta. Destacou-se por receber diversos 
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títulos acadêmicos, premiações, condecorações e, 
não bastasse, refletir uma irretocável e significativa 
vida pública. Por fim, após sua longa trajetória, 
faleceu no dia 14 de abril de 2006, aos 95 anos, na 
cidade de São Paulo.

Dentre seus vários escritos filosóficos, 
destacamos sua obra intitulada Filosofia do Direito 
(REALE, 2016), publicada originalmente em 
1953, de grande relevância até os dias de hoje. No 
que tange à vida acadêmica, dentre tantas peças 
primorosas, citamos como exemplo a sua famosa 
Teoria Tridimensional do Direito, elaborada no ano 
de 1968, que Arnaldo Rizzardo assim apresenta

Digna de menção, também, é a teoria do 
tridimensionalismo do direito, proposta 
por Miguel Reale, consubstanciada em ver 
o direito como uma relação entre norma, 
fato e valor. Destaca, no desenvolvimento da 
teoria, a existência de três aspectos básicos, 
verificados em todo e qualquer momento da 
vida jurídica: o aspecto normativo, que é o 
direito como ordenamento e sua respectiva 
ciência; o aspecto fático, consistente no direito 
como fato, ou em sua efetividade social e 
histórica; e o aspecto  axiológico, que equivale 
o direito como valor de Justiça (RIZZARDO, 
2016, p. 26).

Enfatizamos que essa menção de Rizzardo à 
Teoria Tridimensional é apenas uma referência da 
qual nos valemos em relação às incontáveis produções 
de Miguel Reale, que também é reconhecido por 
ter sido o supervisor da comissão de elaboradora 
e revisora do Código Civil vigente, resultante do 
Projeto de Lei nº 634 de 1975, ao qual passamos a 
dar ênfase.

Para falarmos do Código Civil de 2002 
é imprescindível entendermos que os últimos 
cinquenta anos do século passado tiveram seu foco 
cada vez mais voltado para o ser humano, sendo a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 
um dos principais símbolos desse novo olhar. Diante 
desse quadro, princípios como a o da dignidade 
da pessoa humana passaram a ser gradativamente 
evocados no âmbito jurídico. Luís Roberto Barroso, 
destaca a importância do princípio da dignidade da 
pessoa humana

O princípio da dignidade humana identifica 
um espaço de integridade a ser assegurado 
a todas as pessoas por sua só existência no 
mundo. É um respeito à criação, independente 
da crença que se professe quanto à sua origem. 
A dignidade relaciona-se tanto com a liberdade 
e valores do espírito quanto com as condições 
materiais de subsistência. O desrespeito a esse 
princípio terá sido um dos estigmas do século 
que se encerrou e a luta por sua afirmação, um 

símbolo do novo tempo (BARROSO, 2010, 
p. 259).

A novel codificação do direito civil, embora 
vigente a partir do século XXI, teve “uma longa 
tramitação no Congresso Nacional, com seu embrião, 
no ano de 1975, ocasião em que o então Presidente 
da República, Ernesto Geisel, submeteu à apreciação 
da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 634D, 
com base em trabalho elaborado por uma Comissão 
de sete membros, coordenada por Miguel Reale” 
(TARTUCE, 2017, p. 50), ou seja, o nascimento 
do novo código civil coincide com a mudança de 
paradigma de conceitos da seara constitucional, 
ou seja, na Lei Maior, que necessariamente 
influenciariam a codificação privada.

Já na exposição de motivos do Código 
Civil, observamos que as diretrizes básicas foram a 
manutenção da excelência técnica do texto do código 
de 1916; a alteração dos princípios do direito privado 
na busca de novos valores, tais como: a eticidade, a 
sociabilidade e a operabilidade; a orientação de inserir 
no novo código somente as matérias já consolidadas 
ou com relevante grau de experiência crítica; a 
valorização de um sistema baseado em cláusulas 
gerais, permitindo a interpretação do julgador; entre 
outros (TARTUCE, 2017, p. 50-51). Para Carlos 
Roberto Gonçalves,

O Código Civil de 2002 apresenta, em linhas 
gerais, as seguintes características: a) preserva, 
no possível, como já mencionado, a estrutura 
do Código de 1916, atualizando-o com novos 
institutos e redistribuindo a matéria de acordo 
com a moderna sistemática civil; b) mantém 
o Código Civil como lei básica, embora 
não global, do direito privado, unificando o 
direito das obrigações na linha de TEIXEIRA 
DE FREITAS e lNGLEZ DE SOUZA, 
reconhecida a autonomia doutrinária do 
direito civil e do direito comercial; c) aproveita 
as contribuições dos trabalhos e projetos 
anteriores, assim como os respectivos estudos 
e críticas; d) inclui no sistema do Código, 
com a necessária revisão, a matéria das leis 
especiais posteriores a 1916, assim como as 
contribuições da jurisprudência;· e)  exclui 
matéria de ordem processual, a não ser quando 
profundamente ligada à de natureza material; 
f ) implementa o sistema de cláusulas gerais, de 
caráter significativamente genérico e abstrato, 
cujos valores devem ser preenchidos pelo 
juiz, que desfruta, assim, de certa margem de 
interpretação (GONÇALVES, 2016, p. 39).

Diante das considerações supracitadas, 
percebemos que a atual codificação civil nos permite 
compreender que ela preserva as qualidades e 
conceitos da codificação anterior, que se encontravam 
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devidamente consolidados e estavam em consonância 
com a visão doutrinária. Além disso, podemos 
entender que o advento da Constituição Federal 
de 1988, justamente na metade do período em que 
o projeto do código civil tramitou no Congresso 
Nacional, influenciou essa nova lei privada e, por 
fim, que a promulgação do Código Civil de 2002, 
em pleno século XXI, permitiu que o mesmo 
apresentasse diversos traços de modernidade.

Conforme descrito alhures, Miguel Reale, 
como supervisor, de forma inevitável, foi o grande 
influenciador da atual codificação civil. Seus valores, 
sua doutrina e seu pensamento filosófico estariam 
indubitavelmente enraizados neste código. A título 
de exemplo, evidenciamos o seu conceito de pessoa 
como valor-fonte de todos os valores, sendo o 
principal fundamento do ordenamento jurídico:

Penso eu que, se o homem, em dado momento 
de sua história, adquire consciência de seu 
próprio valor como pessoa, é sinal que nele 
havia a priori a condição de possibilidade 
da aquisição desse valor, o qual, uma vez 
adquirido, se apresenta como uma invariante 
axiológica. É à luz desse entendimento, que 
corresponde a um historicismo axiológico, 
que apresento a pessoa como valor-fonte do 
Direito (REALE, 1998, p. 62).

Partindo desse pressuposto, torna-se bastante 
compreensível que o atual Código Civil, já na sua 
parte inicial, tenha inovado e positivado de forma 
explícita os Direitos da Personalidade que, de acordo 
com Miguel Reale “correspondem às pessoas em 
cada sistema básico de sua situação e sua situação e 
atividades sociais [...] cada direito da personalidade 
corresponde a um valor fundamental, a começar 
pelo próprio corpo, que é a condição essencial do 
que somos, do que sentimos, percebemos, pensamos 
e agimos” (REALE, 2006,

p. 89). Para Caio Mário da Silva Pereira,

A concepção dos direitos da personalidade 
sustenta que, a par dos direitos 
economicamente apreciáveis, ditos 
patrimoniais, outros há, não menos valiosos, 
merecedores de amparo e proteção da ordem 
jurídica. Admite a existência de um ideal de 
justiça, sobreposto à expressão caprichosa de 
um legislador eventual. Atinentes à própria 
natureza humana, ocupam eles posição 
supraestatal, já tendo encontrado nos sistemas 
jurídicos a objetividade que os ordena, 
como poder de ação, judicialmente exigíveis 
(PEREIRA, 2017, p. 200).

Na visão de Rubens Limongi França, os 
Direitos da Personalidade “são faculdades cujo 
objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do 

sujeito, bem assim seus prolongamentos e projeções” 
(REVISTA DOS TRIBUNAIS, 1983, pg. 654).

Considerado um tema complexo, o próprio 
Miguel Reale expressou, na exposição de motivos do 
Código Civil, que foi dedicado um capítulo inteiro 
para tratar desse novo tema. O principal objetivo 
é de salvaguardar, sob múltiplos aspectos, desde 
a proteção dispensada ao nome e à imagem, até o 
direito de se dispor do próprio corpo. Tratando-se de 
matéria por si só complexa e de essencial significado 
ético, foi preferido o enunciado de poucas normas, 
dotadas de rigor e clareza, cujos objetivos permitiriam 
os naturais desenvolvimentos da doutrina e da 
jurisprudência (BRASIL, 2006, p. 37).

Tendo como base a conceituação dos Direitos 
da Personalidade de renomados doutrinadores, 
somada à própria explanação dos motivos elencados 
pelo supervisor do código, partimos para a exposição 
dos aludidos direitos, conforme descrito na Parte 
Geral – Livro I – Das Pessoas – Título I – Das Pessoas 
Naturais – Capítulo II – Dos Direitos da Personalidade:

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 
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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.
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 (BRASIL, 2002).

Como podemos facilmente observar, são 
vários os Direitos da Personalidade positivados no 
Código Civil de 2002. Partindo da leitura exclusiva 
da lei, deixando de lado a construção doutrinária e 
jurisprudencial – que ampliou o rol dos Direitos da 
Personalidade – destacamos os seguintes direitos: a 
disposição gratuita do próprio corpo, a vida, o nome, 
a imagem, a honra e a vida privada. Defendemos que 
todos esses partem do fundamento constitucional 
da dignidade da pessoa humana e do artigo 5º, 
inciso X, da Constituição Federal de 1988 que assim 
determina: “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” (BRASIL, 1988).

CONCLUSÃO

No artigo em questão nos propusemos a 
investigar a disposição dos Direitos da Personalidade 
no ordenamento jurídico civil brasileiro nos últimos 
100 anos. Para tanto, nos valemos do estudo de três 
renomados juristas, a saber: Augusto Teixeira de 
Freitas, Clóvis Beviláqua e Miguel Reale. A análise 
restringiu-se à observação do Esboço do Código 
Civil do primeiro, do Código Civil de 1916 oriundo 
do Projeto de Lei do segundo e, por fim, do Código 
Civil de 2002, que teve como supervisor o terceiro.

Constatamos que os dois primeiros juristas não 
fazem menção explícita aos Direitos da Personalidade, 
tal qual os reconhecemos nos dias de hoje, como 
os direitos de disposição do próprio corpo, à vida, 
à honra, à imagem, ao nome, à vida privada. Em 
contrapartida, o último jurista analisado propõe um 
capítulo específico no seu projeto de Código Civil 
que trata exclusivamente desse tema, condizente com 
o conjunto de valores de Miguel Reale, que entende 

que o valor-fonte de todo o ordenamento jurídico é 
a própria pessoa.

Parece-nos bastante claro que os Direitos da 
Personalidade representam o resultado das grandes 
modificações ocorridas na segunda metade do século 
passado em sede de Direito Constitucional, onde a 
pessoa passou a ter lugar de destaque no ordenamento 
jurídico e o princípio da dignidade da pessoa humana 
alcançou o seu devido valor. Sendo assim, o Código 
Civil de 2002 – mesmo que de forma sucinta – 
seguindo a tendência constitucional e os passos de 
seu supervisor Miguel Reale, também deu a devida 
ênfase à pessoa humana, através da positivação 
inovadora dos Direitos da Personalidade, superando 
os importantíssimos juristas que o antecederam.
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RESUMO

O presente trabalho tem o escopo de trazer a 
discussão a questão da progressividade de alíquotas 
sobre impostos reais, mais especificamente artigo irá 
realizar uma análise acerca do Recurso Extraordinário 
interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra 
acordão que julgou inconstitucional o art. 18 da 
Lei estadual 8.821/1989, que instituiu um sistema 
progressivo de alíquotas para o Imposto sobre a 
Transmissão Causa Mortis e Doações - ITCD, 
determinando que fosse aplicada a sua alíquota 
mínima, ao fundamento de que a progressividade 
prevista no art. 145, § 1°, da Constituição Federal 
somente se refere aos impostos de natureza pessoal.

PALAVRAS-CHAVE

ITCD; Alíquotas; Progressividade.

ABSTRACT

The present work has the scope of bringing the 
discussion the question of the progressiveness of aliquots 
on real taxes, more specifically article will conduct an 
analysis on the Extraordinary Appeal brought by the 
state of Rio Grande do Sul against case who judged 
unconstitutional art. 18 of the State law 8.821/1989, 

which instituted a progressive system of aliquots for the 
transmission tax cause Mortis and donations-ITCD, 
determining that its minimum rate was applied, to the 
foundation that the progressiveness foreseen in art. 145, 
§ 1 °, of the Federal constitution only refers to taxes of 
a personal nature.

KEYWORDS

ITCD; Aliquots; The progressiveness.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho de pesquisa bibliográfica, 
jurisprudencial e legislativa pretende analisar a 
progressividade de alíquotas a incidir sobre impostos 
classificados como reais, mais especificamente sobre 
o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação-
ITCD, pois, esse tema não é pacífico sendo motivo 
de controvérsias no estudo do direito tributário. 
Enfatizando que serem os impostos reais e pessoais 
diz respeito apenas a uma classificação, sendo que 
pode ser ou não seguida.

O artigo ainda pretende analisar a decisão 
do STF sobre o tema, no RE 562.045/RS, o qual 
mudou os paradigmas acerca do tema. Fazendo 
com que alguns estados mudassem suas legislações. 
O objetivo principal é realizar um estudo acerca da 

http://lattes.cnpq.br/8819290352300750
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progressividade de impostos como forma de justiça 
social, e se, realmente, é capaz de realizar a justiça 
preconizada.

O problema consiste no fato de que a 
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 145, § 
1°, estabeleceu que sempre que possível os impostos 
deveriam ter caráter pessoal e a tributação deveria se 
dar de forma que aqueles contribuintes que tivessem 
maior capacidade economica deveriam pagar mais 
tributos. Esse contribuinte deveria ser identificado, 
respeitando a lei, o patrimônio, os rendimentos e 
as atividades econômicas do sujeito ativo da relação 
jurídico tributária.

Dessa forma, cabe analisar o entendimento do 
que seria então, o caráter pessoal para um tributo. O 
que o legislador, de fato, quis dizer. Primeiramente é 
importante afirmar que se trata de uma classificação 
adotada, a divisão dos impostos em reais e pessoais. 
Sendo que os reais visam a coisa e os pessoais visam a 
pessoa, que precisaria ser individualizada para que se 
pudesse tributar conforme a capacidade economica 
de cada pessoa.

No caso do ITCD, a jurisprudência caminhava 
no sentido de não ser possível essa individualização 
e, portanto, não ser possível dar caráter pessoal ao 
imposto para que pudesse se aplicar o princípio da 
capacidade contributiva.

No entanto, a Suprema Corte brasileira tem 
se posicionado de forma diferente, procurando dar 
aos tributos, classificados como reais, caráter de 
pessoalidade, como ocorreu no julgamento do RE 
562.045/RS. Ao qual deu provimento ao estado para 
que este pudesse legislar acerca da progressividade do 
ITCD, reconhecendo tal critério como possível, no 
entanto, ainda houve divergências de ministros que 
não visualizaram a possibilidade de personalização 
no tributo.

A metodologia utilizada é a pesquisa 
bibliográfica e jurisprudencial, evidenciando a 
diferença entre os fundamentos dos juristas sobre 
um tema tão caro à sociedade brasileira, carente 
de formas que possam diminuir ou amenizar as 
injustiças sociais.

Dessa forma, apresenta a pesquisa o 
posicionamento de autores que justificam a 
metodologia adotada e a importância do tema, 
ora apresentado. E os elementos aqui trazidos 
visam aproximar o estudioso do direito, do direito 
fundamental que tem o contribuinte de participar da 
manutenção do Estado conforme suas possibilidades

1 O PRINCÍPIO DA CAPACIDAE CONTRIBUTIVA 
E A PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS SOBRE 
IMPOSTOS REAIS CONFORME A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988.

Os impostos, conforme preconiza o artigo 16 
do Código Tributário Nacional-CTN, são espécies 
de tributos que não se vinculam a uma prestação 
estatal específica, como acontece com as taxas e 
contribuições de melhoria, ou seja, a hipótese de 
incidência poderá ser um fato alheio a qualquer 
atuação do Estado. (ATALIBA,2011. p.137). De 
forma mais clara, significa que, o Estado não tem 
a obrigatoriedade de prestar um serviço específico 
que esteja vinculado ao tributo, podendo aplicá-lo 
conforme for mais conveniente ao planejamento da 
Administração Pública.

Alguns doutrinadores classificam os impostos 
como reais ou pessoais, no entanto, há que ser 
considerado o fato de que ambos os impostos não 
irão incidir sobre a coisa do contribuinte, mas sobre 
a riqueza que ela representa. Portanto, a pessoa do 
contribuinte responde pela riqueza gravada pelo 
imposto. Sendo assim, a obrigação tributária será 
sempre pessoal, pois será sempre o contribuinte 
quem irá arcar com a obrigação. (ZILVETI, 2004. 
pp.266-267).

Por sua própria natureza o imposto com 
caráter pessoal é o Imposto de Renda e Proventos 
de Qualquer Natureza- IR, porque esse tributo 
diz respeito ao sujeito passivo da relação jurídico- 
tributária quando este aufere renda. Neste caso, 
no Brasil, as alíquotas têm uma variação de 0 até 
27,5%. Por outro lado, seguindo essa classificação, 
os impostos reais dizem respeito a um bem, como é 
o caso do IPTU, ITR, ITCD e ITBI, por exemplo.

Constitui mandamento constitucional o fato 
de que os impostos pessoais sejam progressivos, 
conforme a capacidade econômica do contribuinte, 
conforme estabelecido no § 1° do art. 145 da 
Constituição Federal de 1988:

Sempre que possível, os impostos terão 
caráter pessoal e serão graduados segundo 
a capacidade  econômica  do  contribuinte,  
facultado  à  administração  tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, 
os rendimentos e as atividades econômicas do 
contribuinte.

De acordo com Fernando Aurélio Zilveti. 
A expressão sempre que possível, na pretensão do 
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constituinte de 1987-1988, era para se dar preferência 
aos impostos diretos sobre os indiretos, dessa forma, 
daria maior possibilidade de graduar conforme a 
capacidade contributiva de cada um. (2004.p.252).

O que seria, na ideia do legislador, o caráter 
pessoal, que deverá ser aplicado sempre que for 
possível? Para Zilveti a expressão acerca do caráter 
pessoal do imposto diz respeito a quem irá pagar esse 
imposto, e, conforme a classificação, que diferencia 
os impostos em reais e pessoais, por outro lado, os 
reais seriam os impostos a incidir sobre as coisas. O 
autor considera essa expressão equivocada, pois, a 
pessoa não é objeto de tributação. (ZILVETI, 2004. 
pág.257).

No caso da expressão “graduados”, Zilveti  
(2004.p.259)  entende  pode  ser  “a  fixação 
proporcional do imposto, ou ainda fixação de 
alíquotas variadas de outros impostos, segundo o 
critério da essencialidade da atividade do contribuinte 
ou do produto.” Além de que, o autor diz que pode 
haver graduação conforme a utilização do bem.

Importante se faz definir também o que 
seria a capacidade econômica para o entendimento 
do direito tributário, que, conforme Moschetti (F. 
MOSCHETTI apud CONTI, 1997. pp.34/35), 
seria apenas a capacidade que o contribuinte tem 
de pagar o tributo, ou seja a aplicabilidade se daria 
nos casos em que o sujeito tem o patrimônio, a 
propriedade, mas não tem renda, ao exemplo de uma 
casa valiosa sendo dela proprietário uma pessoa que 
não aufere uma renda compatível com o imposto 
gerado, nesse caso o sujeito não tem a capacidade 
econômica, que no entendimento do autor seria,

[...]uma condição necessária para a existência 
da capacidade contributiva, sendo esta 
a capacidade econômica qualificada por 
um dever de solidariedade, orientado e 
caracterizado por um prevalente interesse 
coletivo, não se podendo considerar a riqueza 
do indivíduo separadamente das exigências 
coletivas.  Assim, se, por exemplo, em face 
de uma exigência do desenvolvimento 
econômico conforme as normas e princípios 
da Constituição, determinada fonte de riqueza 
não deve ser gravada em determinada região 
durante certo período, falta a ela o elemento 
qualificante da capacidade contributiva: a 
aptidão para realizar o interesse público. Para 
realizar tal interesse, essa fonte não poder 
ser considerada manifestação de capacidade 
contributiva.

No entendimento de Misabel Abreu 
Machado Derzi, professora da UFMG, que atualiza 
o livro clássico de Aliomar Baleeiro: “Limitações 
Constitucionais ao Poder de Tributar”, do ponto de 

vista subjetivo, primeiro o contribuinte mantem suas 
condições básicas de existência digna e de sua família, 
depois se verifica a capacidade econômica, que seria 
uma renda ou patrimônio líquido disponível.

Do ponto de vista subjetivo, a capacidade 
econômica somente se inicia após a dedução 
das despesas necessárias para a manutenção 
de uma existência digna para o contribuinte 
e sua família. Tais gastos pessoais obrigatórios 
(com alimentação, vestuário, moradia, saúde, 
dependentes, tendo em vista as relações 
familiares e pessoas do contribuinte, etc.) 
devem ser cobertos com rendimentos em 
sentido econômico – mesmo no caso dos 
tributos incidentes sobre o patrimônio e 
heranças e doações – que não estão disponíveis 
para o pagamento de impostos. A capacidade 
econômica subjetiva corresponde a um 
conceito de renda ou patrimônio líquido 
pessoal, livremente disponível para o consumo 
e, assim, também para o pagamento de 
tributo. Dessa forma, se realizam os princípios 
constitucionalmente exigidos da pessoalidade 
do imposto, proibição do confisco e igualdade, 
conforme dispõem os arts. 145, § 1o, 150, II 
e IV, da Constituição (BALEEIRO, 2009, pp. 
690-693).

A ideia de pagar tributos conforme a 
capacidade contributiva não é recente, a possibilidade 
vem desde a época da própria instituição da ideia de 
tributar. Há registro no antigo Egito, que dizia que 
os tributos deveriam ser de acordo com a riqueza de 
quem fosse pagar; e na Grécia antiga, os filósofos 
já pregavam o ideal de igualdade, segundo o qual a 
remuneração de cada um deveria ser de acordo com 
seus méritos. (COSTA, 2012. p.17).

A Magna Carta de 1215 já aduzia que as 
prestações coercitivas deveriam ser moderadamente 
fixadas; São Tomás de Aquino, na Idade Média, 
também declarou que deveriam os tributos serem 
pagos proporcionalmente à capacidade de quem 
fosse pagar. Adam Smith, em 1776, na obra “A 
Riqueza das Nações” também chamou a atenção 
que o pagamento da contribuição de cada para com 
o Estado deveria ser de acordo com seus haveres. 
(COSTA, 2012. p.18).

A Declaração dos Direitos do Homem e 
dos Cidadãos, na França, de 1789, estabelecia 
a proporcionalidade de tributação às condições 
econômicas de cada um, da mesma forma as 
constituições posteriores, em outros Estados, 
inclusive, a brasileira de 1824 e o Estatuto Albertino, 
de 1848, na Itália. (COSTA, 2012. pp.18-19).

No entanto, o nascimento da noção de 
capacidade contributiva, pertence à Ciência das 
Finanças do século XIX. Sendo que, apenas no 
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século XX, as Ciências Jurídicas passaram a debater 
o assunto. O estudo do professor italiano Bernento 
Griziotti, em 1929, entendeu que “a capacidade 
contributiva era a própria causa da obrigação 
tributária”. (COSTA, 2012. p.19).

Para o Direito brasileiro, após a Constituição 
do Império, ouve certa timidez nas constituições 
posteriores, vindo a ganhar destaque relevante apenas 
na constituição de 1946, no art. 202 que preconizava: 
“Os tributos terão caráter pessoal sempre que isso for 
possível, e serão graduados conforme a capacidade 
econômica do contribuinte”. No entanto, esse 
dispositivo foi retirado da Constituição no período 
da ditadura, vindo a ser restabelecido apenas na 
Constituição de 1988. (COSTA, 2012. pp.21-22).

Esse breve destaque ao progresso do tema 
tem o escopo de demonstrar a importância que os 
estudiosos dão à questão da igualdade tributaria, 
como forma de cobrar justamente os tributos de 
cada cidadão conforme sua possibilidade, pois, 
a mantença do Estado não pode ser um fator 
propagador de injustiça, que é outro objetivo a ser 
perseguido por Estados democráticos, é a facilitação 
do acesso à justiça.

Quanto à progressividade dos impostos, 
Leandro Paulsen entende ser a progressividade um 
critério que exige variação positiva da alíquota à 
medida que há aumento da base de cálculo. Ainda 
entende Paulsen, que haverá progressividade quando 
houver diversas alíquotas graduadas em função do 
aumento da base de cálculo, ou seja, quanto maior 
a base de cálculo, maior a alíquota. (PALSEN, 
2016.p.71).

Da mesma forma, mas dividindo a 
progressividade em simples e graduada, entende 
Rubens Gomes de Souza (1975, p. 171), sendo que a 
alíquota maior se aplicaria a toda a matéria tributária 
e a menor teria limites, superior e inferior.

“Progressão simples é aquela em que cada 
alíquota maior se aplica por inteiro a toda 
a matéria tributária. Progressão graduada é 
aquela em que cada alíquota maior calcula-se 
apenas sobre a parcela de valor compreendida 
entre um limite inferior e outro superior, de 
modo que é preciso aplicar tantas alíquotas 
quantas sejam as parcelas de valor e depois 
somar todos esses resultados parciais para 
obter o imposto total a pagar. ” (SOUSA, 
apud ZILVETI, 2004. p.168)

Ainda, conforme Sousa, que entende 
que a proporcionalidade deve ser definida: “A 
proporcionalidade é um critério de fixação de 

alíquota de tributos, que adota uma porcentagem 
constante sobre o valor do objeto da tributação”. 
(SOUSA, apud ZILVETI, 2004. p.168)

A progressividade é defendida por quem 
idealiza o Estado Social, ou seja, tributar mais os mais 
ricos e menos os menos ricos, seria uma forma de se 
fazer ‘justiça fiscal”, redistribuindo a riqueza, quando 
quem tem mais paga mais e quem tem menos paga 
menos.

Para Fernando Aurélio Zilveti, no entanto, 
a técnica de progressividade inspira um falso 
sentimento de justiça social, a partir do momento 
que contribuiria para a redução de desigualdades 
econômicas e sociais. Zilveti entende que não há 
consistência nessa ideia, pois, não atinge os objetivos 
descritos, porque os ricos têm outros meios de evitar 
cargas tributárias maiores, como o planejamento 
fiscal de suas atividades, buscando isenções, reduções 
e deduções de tributos. (ZILVETI, 2004.p.176).

3 O ITCD-IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE 
CAUSA MORTIS E SUAS CARACTERÍSTICAS

O art.155, I, da Constituição Federal atribui a 
competência do Imposto Sobre a Transmissão Causa 
Mortis e Doação de quaisquer bens ou Direitos 
(ITCD), aos estados da federação. É um imposto de 
caráter real, ou seja, o que se leva em consideração 
são as características da coisa tributada. E tem 
como fato gerador, a transmissão da propriedade 
de quaisquer bens ou direitos, podendo ser móveis, 
imóveis ou títulos, devido a morte ou a doação feita 
para alguém. Dessa forma, o fato gerador é própria 
transmissão do bem ou direito, observando que a 
transmissão não poderá ser onerosa, pois, se assim 
for, o imposto a incidi não seria o ITCD.

A Resolução nº 9 - de 5 de maio de 1992, 
estabeleceu a alíquota máxima para o Imposto sobre 
Transmissão “Causa Mortis” e Doação, de que trata a 
línea “a”, inciso I, e § 1º, inciso IV do artigo 155 da 
Constituição Federal.1 A legislação sobre a matéria é 
de competência do estado, sendo que nem todos os 
estados da federação praticam as alíquotas máximas. 

1  Faço saber que o senado Federal aprovou, nos termos do inciso IV, do § 1º, 
do artigo 155 da Constituição, e eu, Mauro Benevides, presidente, promulgo 
a seguinte Resolução:

 Art. 1º A alíquota máxima do Imposto de que trata a alínea “a”, inciso I, do art. 
155 da Constituição Federal será de oito por cento, a partir de 1º de janeiro 
de 1992.

 Art. 2º As alíquotas dos Impostos, fixadas em lei estadual, poderão ser 
progressivas em função do quinhão que cada herdeiro efetivamente receber, 
nos termos da Constituição Federal.

 Art. 3º Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4º 
Revogam-se as disposições em contrário.
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No Brasil, os estados que aplicam a alíquota máxima 
de 8% são: Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e 
Tocantins.2

Tramita no Senado Federal um Projeto de 
Resolução (n° 59 de 2019), de autoria do senador Cid 
Gomes (PDT/CE), para que a alíquota máxima do 
ITCD seja de 16%, o senador justifica sua proposta 
com fundamento no princípio da capacidade 
contributiva e com objetivo de favorecimento da 
justiça tributária. Também se refere ao fato de que 
a elevação do limite máximo da alíquota do ITCD 
iria aproximar ao que se pratica em outros países 
desenvolvidos, que,

[...]na sua maioria, tributam fortemente a 
herança, tanto a antecipada em vida como a 
recebida após a morte. Mesmo com o aumento 
proposto, elas ainda estarão distantes das 
alíquotas máximas utilizadas em grande parte 
dos países da Europa Ocidental, como França 
(60%) e Alemanha (50%), Suíça (50%), 
Luxemburgo (48%), Inglaterra (40%) e da 
América do Norte, como os Estados Unidos 
(40%) além de países como Japão (55%) e 
Chile (25%). (Projeto de Resolução senador 
Cid Gomes.)3

Uma importante discussão que envolveu 
o ITCD e tema central da pesquisa, é acerca da 
possibilidade de ser ou não um imposto com 
alíquotas progressivas, o que, hoje, já é uma realidade 
em alguns estados brasileiros. Considerando que a 
Constituição Federal de 1988 não elencou esse 
tributo a aplicabilidade ou não da progressividade de 
alíquotas.

Outrossim, existem dois argumentos 
contrários à aplicação de alíquotas progressivas 
ao ITCD: o primeiro, como já explanado acima, 
fundado na não existência de menção expressa à 
aplicação do princípio da progressividade ao ITCD 
na Constituição, e o segundo se deve ao fato de ser 
esse imposto classificado, por parte da doutrina, 
como um imposto real, sendo que para tais impostos 
não seria possível aplicar o princípio da capacidade 
contributiva, nem tampouco da Progressividade por 
não ter como estabelecer caráter de pessoalidade, 
dessa forma, como seria possível a tributação 
conforme a capacidade econômica do contribuinte?

Como já citado acima, conforme Zilveti 
(2004), essa classificação não procede, pois, os 
impostos não irão incidir sobre a coisa do contribuinte, 

2  Fonte dos dados: https://gife.org.br/osc/itcmd/. Acesso em:09/08/2019
3 Disponível em:https://legis.senado.leg.br/ sdleggetter/ documento?dm 

=7965585&ts =1561722257918 &disposition =inl ine. Acesso em: 09/08/2019

mas sobre a riqueza que ela representa. No entanto, 
não há unanimidade nessa forma de compreender 
os impostos, pois, como assevera o ministro Marco 
Aurélio Melo, seria injusta a progressão de alíquotas 
sem algum grau de personalização na progressão.

Em 2017, a segunda turma do STF, julgou 
o RE 958709, em que rechaçaram, considerando 
impossível critério usado pela legislação 
pernambucana, que estabeleceu alíquotas progressivas 
para o ITCD, conforme o grau de parentesco entre 
o transmitente ou doador e o beneficiário dos bens 
e direitos.

EMENTA Agravo regimental no recurso 
extraordinário. Tributário. ITCMD. 
Progressividade. Critério para estabelecimento 
de faixas progressivas. Grau de parentesco. 
Impossibilidade. 1. Ambas as Turmas da Corte 
têm rechaçado o critério eleito pela legislação 
pernambucana para o estabelecimento de 
faixas de alíquotas progressivas do Imposto 
sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Bens e Direitos (ITCMD) baseado no grau de 
parentesco entre o transmitente ou doador e o 
beneficiário dos bens e direitos. Precedentes. 
2. Nego provimento ao agravo regimental. 
Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração 
dos honorários prevista no art. 85, § 11, do 
novo Código de Processo Civil, uma vez que 
a parte agravada não apresentou contrarrazões 
ao recurso.
(RE 958709 AgR, Relator(a): Min. DIAS 
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 
02/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-
02-2017)

Esse critério não atende à pessoalidade, no 
que tange a capacidade contributiva do sujeito ativo 
da relação jurídico-tributária.

4 A POSSIBLIDADE DE INSTITUIÇÃO DA 
PROGRESSIVIDADE NAS ALÍQUOTAS SOBRE 
O ITCD A PARTIR DA DECISÃO QUE JULGOU 
CONSTITUCIONAL A LEI DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL

O estado do Rio Grande do Sul interpôs o 
Recurso Extraordinário n.562.045, contestando a 
decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 
que teria entendido ser inconstitucional o artigo 18 
da Lei 8.821/89, que estabeleceu a progressividade 
de alíquotas para no Imposto em questão (ITCD), 
determinando a aplicação da alíquota de 1%.

A tese defendida pelo estado do Rio Grande 
do Sul é que seria constitucional a fixação de alíquota 
progressiva para o Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação — ITCD. Em suas razões o estado 
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não violou a Constituição no art.145, § 1°, porque 
a progressividade poderia se estender aos impostos 
reais e não teria nenhuma razão para ser restrito 
apenas aos impostos pessoais. Além do que, o Senado 
estabelece apenas alíquotas máximas e não diz nada 
sobre progressividade.

A maioria dos ministros do Supremo votou 
pelo provimento do Recurso Extraordinário, 
entendendo que essa progressividade não é 
incompatível com a Constituição Federal nem fere o 
princípio da capacidade contributiva, reconhecendo 
ser constitucional a progressividade do tributo. O 
debate ocorreu acerca do princípio da capacidade 
contributiva, que preconiza, em apertada síntese que, 
todo cidadão deve contribuir para a manutenção do 
Estado na medida de suacapacidade, sem prejuízo da 
própria sobrevivência.

Houve dois votos divergentes no caso, ora 
discutido, os votos dos ministros Marco Aurélio 
e Ricardo Lewandowski, relator do Recurso, os 
quais pugnaram pela impossibilidade da cobrança 
progressiva do ITCD, “sem aderir à interpretação 
atribuída pelo relator ao artigo 146, parágrafo 1º, 
da Lei Maior, no sentido de que só a Constituição 
poderia autorizar outras hipóteses de tributação 
progressiva de impostos reais”.(Ministro Marco 
Aurélio Mello).

De acordo com o Ministro Eros Grau, que 
votou pela constitucionalidade do artigo referido,

[...] todos os impostos podem e devem guardar 
relação com a capacidade contributiva do 
sujeito passivo e não ser impossível aferir-se a 
capacidade e contributiva do sujeito passivo do 
ITCD. Ao contrário, tratando-se de imposto 
direto, a sua incidência poderá expressar, em 
diversas circunstâncias, progressividade ou 
regressividade direta.
Todos os impostos – repito - estão sujeitos 
ao princípio da capacidade contributiva, 
especialmente os diretos, independentemente 
de sua classificação como de caráter real ou 
pessoal; isso é completamente e irrelevante.

O dispositivo, ora discutido, em seu art. 18, 
traz em sua redação a possibilidade de isenção, se 
os valores não forem superiores a 2.000 unidades 
de padrão fiscal, progredindo até 8%, conforme 
unidades de padrão fiscal

A decisão da Suprema Corte brasileira, muda 
o entendimento jurisprudencial, não a classificação 
do imposto. O ITCD, passa a ser considerado 
um imposto real que pode ser progressivo mesmo 
que a Constituição Federal não tenha previsto 
expressamente. Fazendo com que o princípio da 

capacidade contributiva seja prevalente sobre uma 
classificação doutrinária.

Mesmo fundamentado em princípios 
constitucionais, o tema da progressividade de 
alíquotas encontra muitas divergências. No entanto, 
a forma de tributar deve se adequar às realidades 
sociais, principalmente como forma de amenizar o 
imenso abismo social marcado pela desigualdade no 
Estado brasileiro. Dessa forma, tem o princípio da 
capacidade contributiva o condão de ser uma forma 
de amenizar desigualdades.

O STF acompanha essa evolução da sociedade, 
mesmo que com muitas precauções, com o passar dos 
anos, fundamentando-se no princípio da capacidade 
contributiva, como limite ao poder de tributar do 
Estado, bem como outro princípio atrelado a este, 
que é a garantia fundamental ao mínimo existencial, 
sendo este um limitador da tributação, que todas as 
espécies tributárias devem seguir.

Todos os cidadãos devem contribuir para a 
mantença da sociedade, desde que a contribuição de 
cada um corresponda a uma parcela justa a ser retirada 
de seu patrimônio. Segundo Adam Smith, “os súditos 
de cada Estado devem contribuir o máximo possível, 
para a manutenção do Governo, em proporção às 
suas respectivas capacidades, isto é, em proporção ao 
rendimento de que cada um desfruta, sob a proteção 
do Estado”. (SMITH, 1985.p.247)

A progressividade de alíquotas pode ser 
considerada uma forma de promoção de igualdade 
social, sendo que a utilização da fórmula “todos são 
iguais perante à lei”, utilizada em várias constituições, 
desde a Declaração do Homem e do Cidadão da 
Constituição francesa de 1.793, é compreendida 
como igualdade na aplicação do direito, vinculando 
os órgãos de aplicação, mas, não o legislador. 

No entanto, o legislador estaria vinculado 
naturalmente, pois, seria incompatível com a vontade 
do povo o fato de não ser respeitada o sistema de 
alíquotas progressivas. Deixando claro que o dever de 
igualdade é tanto para a aplicação do direito, como 
também para a criação de regras de direito. (ALEXY, 
2015. pp.393-394)

Nas sociedades democráticas o Estado não 
pode permanecer passivo no que tange a ações 
que venham a efetivar direitos de igualdade, os 
quais dão aos seus cidadãos o suporte e a aptidão 
para reconhecer seus direitos e defendê-los de 
forma efetiva, na prática. Nos Estados liberais, 
contrariamente, não há a preocupação em afastar a 
pobreza e promover um substancial acesso à justiça, 
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capacitando o próprio cidadão a exercer plenamente 
seus direitos. (CAPPELLETTI; GARTH,1988. p.4)

Sendo o acesso à justiça o direito que irá 
garantir a efetivação de outros direitos é necessário 
que sejam analisadas o conjunto de teorias. De 
acordo com Daniel Sarmento, não basta o Estado 
se abster de atos que atentem contra a dignidade, é 
necessário promover a dignidade através de condutas 
ativas,

O Estado tem não apenas o dever de se abster 
de praticar atos que atentem contra a dignidade 
humana, como também o de promover 
esta dignidade através de condutas ativas, 
garantindo o mínimo existencial para cada 
ser humano em seu território. O homem tem 
a sua dignidade aviltada não apenas quando 
se vê privado de alguma das suas liberdades 
fundamentais, como também quando não tem 
acesso à alimentação, educação básica, saúde, 
moradia, etc (SARMENTO, 2002.p.71)

O Estado coloca à disposição os meios 
procedimentais de acesso à justiça, e da mesma 
forma, é necessário a promoção de inúmeros outros 
procedimentos para sua completa efetivação, e ainda, 
há que lidar com as forças antagônicas ao Poder. 
Promover justiça, promover igualdade, enquanto 
regras jurídicas, é tarefa árdua, tanto para os filósofos 
e muito mais para os governos.

A justiça fiscal, no Brasil, ainda é muito 
distante de ser concretizada, até mesmo por serem 
as questões tributárias bastante complexas para uma 
população carente de educação e tantos direitos 
sociais, tornando o povo distante de sua compressão, 
que o entende apenas como arrecadador e injusto.

E o é, pois, a partir das premissas da igualdade, 
da capacidade contributiva e da solidariedade, que 
irão dar fundamento à justiça fiscal, quando a carga 
da despesa pública é maior para o contribuinte com 
menor capacidade econômica, percebe-se que não 
há justiça fiscal, não há respeito aos mandamentos 
constitucionais e aos preceitos republicanos.

Dessa forma, com a função de instituir 
a progressividade de alíquotas, é claro que a 
progressividade poderia ser aplicada a todos os 
impostos de acordo com os ensinamentos de Roque 
Antônio Carrazza (2003.p.78), “É por isso que, 
em nosso sistema jurídico, todos os impostos, em 
princípio, devem ser progressivos. Por quê? Porque é 
graças a progressividade que eles conseguem atender 
ao princípio da capacidade contributiva”. Que é 
um princípio que garante que os contribuintes 
serão tributados de acordo com suas capacidades 
econômicas.

No acórdão, aqui discutido o Ministro 
Lewandowiski, também comentou sobre 
a progressividade: ‘’A função essencial da 
progressividade consiste em dar concreção ao 
princípio da capacidade contributiva de modo a 
promover a justiça social em matéria tributária, 
servindo como importante instrumento de 
desconcentração da riqueza. ’’

Hugo de Brito Machado (2006.p.402), 
evidencia progressividade atendendo a capacidade 
contributiva, quando ensina que o imposto 
progressivo é aquele cuja alíquota cresce em função do 
crescimento de sua base de cálculo. E complementa 
que essa progressividade ordinária, que atende ao 
princípio da capacidade contributiva.

A doutrina também é divergente, sendo que 
há autores que dizem que tal progressividade iria 
ferir cláusula pétrea da Constituição. Da mesma 
forma entende Marco Aurélio Mello, para quem, o 
ITCD necessitaria de algum grau de personalização, 
para ser progressivo.

Para esse tributo, mostra-se necessário 
algum grau de personalização na progressão 
das alíquotas.  Sem a pessoalidade, haverá  
inevitavelmente injustiça.  Tal como posta, 
a legislação estadual permite, por exemplo, 
que  herdeiros,  legatários  ou donatários em 
situação econômica absolutamente distinta 
– um franciscano e outro argentário – sejam 
compelidos ao pagamento de igual valor 
do tributo, que poderá ser elevadíssimo, 
a depender dos bens recebidos. Essa ótica 
contraria, a um só tempo, o princípio da 
capacidade contributiva e o da isonomia 
tributária. Assim, mesmo que se admita, em 
tese, a progressividade em impostos reais, na 
espécie, a legislação estadual impugnada veio 
a violar o princípio maior  da  capacidade 
contributiva ao implementá-la do modo como 
procedeu. (RE 562.045/RS)

O Ministro Marco Aurélio e o Ministro 
Ricardo Lewandowski, foram votos vencidos no 
acórdão, no entanto, em suas fundamentações 
entenderam que mesmo não tendo o ITCD, o caráter 
real, o imposto revela efetiva capacidade contributiva 
de quem percebe a transferência patrimonial e 
que não ofenderia a Constituição, mesmo não 
considerando o ITCD como um típico imposto de 
caráter real, mas, diferentemente, considerá-lo um 
imposto que revela efetiva capacidade contributiva 
de quem percebe a transferência patrimonial, 
considerando que se dá em caráter gratuito, ou seja, 
quem o recebe não trabalhou para isso, portanto, 
não iria ofender a Constituição o estabelecimento de 
alíquotas progressivas para a espécie tributária. (RE 
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562.045/RS).
Portanto, mesmo com o voto divergente, 

o ministro Marco Aurélio Melo, não se opôs à 
progressividade de alíquotas do tributo, e sim, a 
necessidade de se verificar a capacidade econômica 
do herdeiro, acompanhando o ministro relator 
Ricardo Lewandowski, pela impossibilidade da 
cobrança progressiva do ITCD.

Marco Aurélio ponderou acerca julgamento do 
Recurso Extraordinário n. 234.105/SP, da relatoria 
do ministro Carlos Velloso, preconizou o tratamento 
diferenciado aos contribuintes como forma de 
atender ao princípio da capacidade contributiva.

[...]aquele que compra um bem de vinte mil 
reais não pode receber tratamento tributário 
semelhante ao que adquire um bem de um 
milhão de reais. É patente: quem compra 
ou possui imóvel de valor exorbitante revela 
maior capacidade contributiva, pode pagar 
mais tributo. Quem recebe esses mesmos bens 
em herança, doação ou legado, por fato alheio à 
vontade, talvez não apresente igual capacidade.

A divergência do que entende o Ministro 
Marco Aurélio está bastante clara nas palavras do 
doutrinador Sacha Calmon Navarro Coelho (2009), 
para o autor, qualquer medida que assegure a 
igualdade é repleta de constitucionalidade, porque 
esta é a vontade da Constituição brasileira.

A progressividadee assegura a graduação dos impostos 
conforme a capacidade medida que assegure esta 
igualdade é repleta de constitucionalidade. A 
tributação progressiva do ITCMD não fere 
nenhum princípio constitucional, tampouco 
agride cláusula pétrea.

Para o autor o que importa é o desejo do Poder 
Constituinte de que o Estado proceda a tributação 
de forma a atender ao princípio da capacidade 
contributiva, pois, a partir do momento em que 
Constituição enfatiza a necessidade de assegurar 
o direito fundamental à igualdade, o Estado 
Democrático de Direito deve ter em suas ações e 
regras os princípios basilares da República como seus 
norteadores.

Com a mudança de entendimento sobre 
a constitucionalidade de se estabelecer alíquotas 
progressivas, outros estados passaram a mudar suas 
legislações sobre o imposto ITCD, estabelecendo 
alíquotas variáveis até o limite de 8%, são eles: Ceará, 
Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina e Tocantins, no entanto, os 
outros estados da federação ainda aplicam alíquotas 
únicas, sendo que os estados do Amazonas, Acre, 

Maranhão e Alagoas, somente chegam a 2% o valor 
da alíquota.

CONCLUSÃO

O presente artigo buscou elucidar a questão da 
possibilidade da progressão de alíquotas no ITCD. 
Embora o art. 145, §1º, pode levar ao entendimento 
de haver uma exigência pessoalização do tributo, para 
que, dessa forma, seja realmente tributado aquele 
contribuinte que tiver mais patrimônio e renda, 
ou então que, a alíquota aplicada a cada situação 
realmente respeite a capacidade econômica e pese 
mais para o contribuinte que tenha mais condições 
econômicas, considerando a base tributada, há uma 
tendência do STF a compreender de forma diversa a 
aplicabilidade do artigo sobre o ITCD.

A partir da pesquisa apresentada se pode ver 
de forma clara que é perfeitamente possível, que 
seja permitido à Administração Tributária Estadual 
a aplicação do princípio da capacidade contributiva 
ao imposto ITCD, sendo que o Supremo esclareceu 
essa divergência, embora não ainda de forma a ser 
pacificado na doutrina a temática.

No entanto, pode ser observado na questão 
da isonomia tributária, quanto a utilização da 
progressividade e proporcionalidade nos impostos 
classificados como reais, que ainda é um ideal de 
alcance duvidoso, conforme analisado, pois, aqueles 
que têm melhores possibilidades econômicas podem 
utilizar-se de outas formas de reduzir suas cargas 
tributárias. Seria apenas em tese que esse critério 
seria utilizado para redistribuir riquezas.

No julgamento acerca da inconstitucionalidade 
do ITCD progressivo no estado do Rio Grande 
do Sul, em que a maioria dos ministros pugnou 
pela constitucionalidade, houve a quebra de um 
paradigma jurídico, e outros estados passaram 
a instituir a progressividade de alíquotas para o 
imposto.
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RESUMO

Este artigo resulta de uma pesquisa acadêmica 
de revisão bibliográfica que teve por objeto a 
análise da possível aplicação da Teoria da Luta por 
Reconhecimento, na forma concebida pelo filósofo 
e sociólogo alemão Axel Honneth, à condição dos 
refugiados e migrantes, enquanto detentores de 
direitos humanos violados em vista da circunstância 
de vulnerabilidade social em que se encontram. Para 
tanto, discute a delimitação jurídica e normativa 
da condição de refugiado no âmbito interno e 
internacional e, também enquanto tal, titular de 
dignidade e de direitos humanos fundamentais. 
Ainda, avalia as implicações desta condição, à luz 
da Teoria do Reconhecimento, em suas diversas 
dimensões de reconhecimento e de violação nas 
relações intersubjetivas pessoais e sociais. Ao 
fim, propõe que, orientado por compromissos 
internacionalmente assumidos pelo Brasil, a 
sociedade e o Estado induzam ações efetivas para a 
construção de uma cultura integrativa.

PALAVRAS-CHAVE

Refugiado; Direitos Humanos; Luta; Reconhecimento.

ABSTRACT

This article is the result of an academic research of 
bibliographic review that aimed to analyze the possible 
application of the Theory of Fight for Recognition, as 
conceived by the German philosopher and sociologist 
Axel Honneth, to the condition of refugees and 
migrants, as bearers of violated human rights, given the 
circumstances of 

social vulnerability in which they find 
themselves. To this end, it discusses the legal and 
normative delimitation of refugee status internally 
and internationally and, as such, holder of dignity 
and fundamental human rights. It also evaluates the 
implications of this condition, in the light of the Theory 
of Recognition, in its various dimensions of recognition 
and violation in personal and social intersubjective 
relations. Finally, it proposes that, guided by 
international commitments made by Brazil, society and 

http://lattes.cnpq.br/1508111127815799
http://lattes.cnpq.br/1508111127815799
http://lattes.cnpq.br/9947503785992331


51

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade
V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

GT 07 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO HUMANA

the State induce effective actions for the construction of 
an integrative culture.

KEYWORDS

Refugee; Human rights; Fight; Recognition.

1 O STATUS QUO DE REFUGIADO

O reconhecimento jurídico dos direitos 
humanos é fruto de uma construção histórica. Entre 
avanços e retrocessos, a vertente dos direitos dos 
refugiados vem ganhando notória consubstanciação, 
enquanto ordenamento que objetiva a proteção 
de pessoas que são compelidas a deixar o local que 
habitualmente ocupam, com o espoco de preservação 
da própria vida, da segurança e da liberdade; ameaça 
majoritariamente motivada por perseguições, 
intolerância e outros agravos decorrentes de condutas 
de caráter pessoais e/ou políticas. Considerando 
a facilidade de mobilização e aglomeração de 
informações decorrente do que atualmente se intitula 
globalização, os refugiados se compõem de várias 
raças, crenças e etnias, espalhadas pelos mais diversos 
cenários do planeta e sob as mais variadas premissas, 
desde catástrofes naturais até perseguições políticas, 
raciais, religiosas ou mesmo conflitos armados. 
Contudo, é certo que a maior vulnerabilidade é 
perceptível nos grupos minoritários desvalidos e com 
menor ascendência sobre decisões políticas internas 
e externas, posto que, nestes casos, a fome e a miséria 
estão à porta, expondo toda a fragilidade da condição 
humana.

2 A CONDIÇÃO JURÍDICA INTERNA E EXTERNA 
DO REFUGIADO.

A preocupação internacional com a 
instituição de mecanismos para a proteção destes 
grupos desfavorecidos teve início com a formação 
do Alto Comissariado para Refugiados Russos e 
Armênios, ao término da Primeira Guerra Mundial 
quando, originariamente (PORTELA, 2011, P. 
241), instituíram-se mecanismos jurídicos proteção, 
por intermédio de tratados, decisões e protocolos 
que subsidiassem os Estados no enfrentamento do 
tormentoso entrave humanitário. A extradição e a 
concessão de asilo político, institutos eminentemente 
de caráter penal, eram as únicas figuras jurídicas com 
referência aos refugiados até a eclosão da Primeira 
Guerra Mundial, enquanto instrumentos de proteção 
do dissidente. Nos primeiros anos do Século XX, 

com a criação da Liga das Nações, identificou-se a 
necessidade iminente de lidar com um considerável 
aumento no número de refugiados decorrentes do 
fim da guerra. Premidos por tal circunstância, os 
diversos países se ocuparam de uma tentativa de 
regulamentação do impasse, conciliando os interesses 
políticos, jurídicos e econômicos revoltos no problema 
e, a partir de então, surge o Direito Internacional 
dos Refugiados. Em decorrência deste movimento, 
em 1921 foi criado o primeiro órgão oficial de 
proteção dos refugiados – o Alto Comissariado para 
Refugiados Russos. Na mesma linha, em 1926 foi 
assinado o Acordo para a Expedição de Certificado 
de Identidade para os Refugiados Russos e Armênios, 
posteriormente ampliado para outros grupos em 
condições equivalentes.

A permanência na tratativa do refúgio veio com 
a Convenção Relativa ao Estatuto Internacional dos 
Refugiados – também conhecida como Convenção 
de Genebra de 1951, aprovado pelo Conselho da 
Liga das Nações, assinado por oito países. Relevante 
documento internacional que estabeleceu a definição 
legal de refugiado, os direitos dos indivíduos aos 
quais é concedido este asilo e as responsabilidades 
dos Estados concedentes (SOUZA, 2008).

A definição do termo e da condição de 
refugiado, nos termos da Convenção de Genebra 
de 1951, relativa aos refugiados aplica-se a qualquer 
pessoa

(1) Que tenha sido considerada refugiada em 
aplicação dos Arranjos de 12 de Maio de 1926 
e de 30 de Junho de 1928, ou em aplicação 
das Convenções de 28 de Outubro de 1933 
e de 10 de Fevereiro de 1938 e do Protocolo 
de 14 de Setembro de 1939, ou ainda em 
aplicação da Constituição da Organização 
Internacional dos Refugiados. As decisões de 
não elegibilidade tomadas pela Organização 
Internacional dos Refugiados enquanto 
durar o seu mandato não obstam a que se 
conceda a qualidade de refugiado a pessoas 
que preencham as condições previstas no (2) 
da presente secção; Que, em consequência 
de acontecimentos ocorridos antes de l de 
Janeiro de 1951, e receando com razão ser 
perseguida em virtude da sua raça, religião, 
nacionalidade, filiação em certo grupo social 
ou das suas opiniões políticas, se encontre 
fora do país de que tem a nacionalidade e 
não possa ou, em virtude daquele receio, não 
queira pedir a protecção daquele país; ou que, 
se não tiver nacionalidade e estiver fora do país 
no qual tinha a sua residência habitual após 
aqueles acontecimentos, não possa ou, em 
virtude do dito receio, a ele não queira voltar. 
No caso de uma pessoa que tenha mais de uma 
nacionalidade, a expressão do país de que tem 
a nacionalidade refere-se a cada um dos países 
de que essa pessoa tem a nacionalidade. Não 
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será considerada privada da protecção do país 
de que tem a nacionalidade qualquer pessoa 
que, sem razão válida, fundada num receio 
justificado, não tenha pedido a protecção de 
um dos países de que tem a nacionalidade 
(ACNUR, 2018).

O Estatuto do Escritório do Alto Comissariado 
das Nações Unidas – ACNUR, criado pela Assembleia 
Geral da ONU para ofertar assistência, proteção e 
bem-estar aos refugiados, com imparcialidade, de 
acordo com as suas necessidades, sem discriminação 
de ordem étnica, racial, religiosa ou política, foi 
aprovado pela Resolução n.º 428ªV. O Brasil aderiu 
à Convenção dos Refugiados por meio da ratificação 
do Decreto nº 50.215/61, passando a integrar o 
grupo de países solidários e comprometidos com 
a causa da proteção e garantia da dignidade deste 
grupo vulnerável.

A condição transitória de necessitado de 
proteção em vista de um fundado temor de ofensa 
à integridade física ou psíquica, à liberdade que 
implique na retirada de seu local de origem é 
caracterizada como refúgio, posto que

são pessoas que estão fora de seus países de 
origem por fundados temores de perseguição, 
conflito, violência ou outras circunstâncias 
que perturbam seriamente a ordem pública e 
que, como resultado, necessitam de “proteção 
internacional (ACNUR, 2018).

Postar-se na condição de refugiado, portanto, 
significa que há iminência de um mal grave e 
relevante, a lhe custar a integridade física e/ou vida, 
a ponto de legitimar a suspensão dos efeitos dos 
vínculos afetivos e jurídicos que mantém com a pátria 
originária. Portanto, em nenhum momento o ser 
humano nesta condição se equipara ao transgressor da 
ordem jurídica interna comum, conforme esclarece o 
Ministro Luiz Fux no julgamento da Extradição n.º 
1405, nos termos seguintes:

O Alto Comissariado das Nações Unidas 
(ACNUR), no Manual de Procedimentos 
e Critérios para Determinar a Condição 
de Refugiado de acordo com a Convenção 
de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao 
Estado dos Refugiados, estabeleceu nítida 
distinção entre perseguido e punido por 
infração penal comum, in litteris: “Deve-se 
distinguir perseguição de punição prevista 
por infração de direito comum. As pessoas 
que fogem de procedimentos judiciais ou à 
punição por infrações desta natureza não são 
normalmente refugiados. Convém lembrar 
que um refugiado é uma vítima – ou uma 
vítima potencial – da injustiça e não alguém 
que foge da justiça.” Ext 1405, Relator(a): 
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 

20/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-251 DIVULG 14-12-2015 PUBLIC 15-
12-2015).

A posição do refugiado também não equivale 
a de uma saída espontânea e desimpedida do agente, 
posto que, é premido por circunstâncias graves e 
perigosas, a cruzar as fronteiras originárias em busca 
de proteção e segurança em terras estrangeiras, 
passando assim, a gozar do acesso à assistência dos 
demais países signatários da ONU por intermédio 
do ACNUR, e de outras organizações humanitárias 
relevantes. Não possui a alternativa de retorno 
enquanto perdurar a causa que motivou a saída, 
necessitando, assim, de proteção e refúgio a si e sua 
família.

Embora bastante sutil, há uma tendência 
doutrinária de distinguir o instituto do refúgio, do 
instituto do asilo. Ambos compartilham, em sua 
essência, estreita relação no que se refere à proteção 
da pessoa em condição de risco. Para os que assim 
entendem, o asilo tem por objetivo a proteção 
decorrente de uma perseguição política, com afronta 
a um bem jurídico reconhecido universalmente, que 
provoca agravo além dos limites da oposição política, 
a ser concedido discricionariamente pelos Estados. 
Pode compreender três formas: o asilo territorial, o 
diplomático e o político. O asilo territorial, também 
conhecido como externo ou internacional, “é o asilo 
e que o beneficiário é acolhido no território de um 
Estado. É considerada a forma perfeita e acabada de 
asilo, visto que implica numa permanência ao asilado 
em território estrangeiro” (PORTELA, 2011, p. 
309). Na abalizada lição de Francisco Rezek (2006, 
p. 214-215), o asilo político é:

(..) o acolhimento, pelo Estado, de estrangeiro 
perseguido alhures – geralmente, mas não 
necessariamente, em seu próprio país patrial – 
por causa de dissidência política, de delitos de 
opinião, ou por crimes que, relacionados com 
a segurança do Estado, não configuram quebra 
do direito penal comum.

Já o asilo diplomático “é uma forma 
provisória do asilo político, só praticada 
regularmente na América Latina, onde surgiu 
como instituição costumeira no século XIX, e 
onde se viu tratar em alguns textos convencionais 
a partir de 1928” (REZEK, 2006, p.217).. 
Partindo de informações disponíveis em fontes 
oficiais do próprio Ministério da Justiça, Portela 
(2011, p. 311-312) destaca as peculiaridades de 
cada instituto, apontando que:
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(...) o asilo constitui exercício de um ato 
soberano do Estado e decisão política, cujo 
cumprimento não se sujeita a nenhum 
organismo internacional, enquanto que o 
refúgio seria uma instituição convencional de 
caráter universal, que se aplicaria de maneira 
apolítica. (..) o asilo pode ser solicitado no 
país de origem do indivíduo perseguido, 
enquanto que o refúgio só é admitido quanto 
o indivíduo está fora de seu país.

Comumente os refugiados são incluídos 
genericamente no conceito de ‘migrantes’. Para 
estes, embora não haja uma definição legal 
internacionalmente aceita, podem ser compreendidos 
como aqueles que voluntariamente, cruzaram uma 
fronteira em busca de melhores oportunidades 
econômicas e, enquanto tais, também demandam 
acolhimento e proteção pela condição seres humanos 
dotados de dignidade.

Atendendo ao pactuado na Convenção de 
1951, à qual o Brasil aderiu, em 1997 foi aprovada 
a Lei nº 9.4743, definindo, no âmbito doméstico, o 
refugiado como aquele indivíduo que

I – devido a fundados temores de perseguição 
por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
grupo social ou opiniões políticas encontre-se 
fora de seu país de nacionalidade e não possa 
ou não queira acolher-se à proteção de tal país;
II - não tendo nacionalidade e estando fora do 
país onde antes teve sua residência habitual, 
não possa ou não queira regressar a ele, em 
função das circunstâncias descritas no inciso 
anterior;
III - devido a grave e generalizada violação 
de direitos humanos, é obrigado a deixar seu 
país de nacionalidade para buscar refúgio em 
outro país.

Mais recentemente foi aprovada a Lei nº 13.445, 
de 24 de maio de 2017, instituindo o que nominou 
“Lei de Migração”, que se ocupou de ressalvar do seu 
âmbito de incidência a regulamentação específica 
acerca do refugiado, afirmando logo no seu art. 2º 
que a mesma não prejudica a aplicação de normas 
internas e internacionais específicas sobre refugiados, 
asilados, agentes e pessoal diplomático ou consular, 
funcionários de organização internacional e seus 
familiares.

Atualmente fala-se numa crise migratória 
que avassala a humanidade, por diversas razões, 
sobretudo conflitos armados e perseguições de cunho 
político, com múltiplas consequências. Seguindo 
levantamento divulgado pela ONU-ACNUR5, 
estima-se que desde a Segunda Guerra Mundial, 
cerca de 68,5 milhões de pessoas foram obrigadas a 
deixar suas casas em todo o mundo. Dentre estes, 

25,4 milhões receberam o status de refugiados. 
Nos últimos dez anos, o crescimento no número 
de refugiados aumentou em 50%. Mais da metade 
dos refugiados (52%) são crianças ou adolescentes 
com menos de 18 anos. Apenas três países – Síria, 
Afeganistão e Sudão do Sul – são responsáveis por 
60% do número total de refugiados e também 
três países pobres estão entre os que mais acolhem 
refugiados – Turquia, Paquistão e Uganda.

O Brasil reconheceu a condição de refugiado 
a 1.086 pessoas, de diversas nacionalidades, apenas 
em 2018, atingindo a marca de 11.231 pessoas 
nesta condição no país. O ano de 2018 registrou 
um aumento na ordem de 300% (cerca de 80 mil) 
nos pedidos de refúgio, essencialmente atribuído 
elevado ao fluxo de venezuelanos – 50.770 feitos 
em Roraima, 10.500 no Amazonas e 9.977 em São 
Paulo.

3 OS VENEZUELANOS NO BRASIL.

Compreendido o conceito jurídico de 
refugiado, de plano já se destaca que a condição dos 
venezuelanos no Brasil, tecnicamente falando, não 
é de refúgio, mais sim de migração, tendo em vista 
que, em geral, deixam o seu país não por uma ameaça 
direta de perseguição ou morte, mas procuram 
melhorar sua condição de vida, trabalho, educação 
e/ou acompanhar familiares que já se encontram 
no Brasil por diversas outras razões. Ao contrário 
dos refugiados, em tese, os migrantes venezuelanos 
podem retornar ao seu país quando, da forma e de 
onde quiserem.

Entretanto, considerado o controverso 
cenário político e econômico vigente na Venezuela 
e, principalmente, a proporção que tem tomado o 
problema a ponto de se qualificar como uma crise 
humanitária, em 14 de julho de 2018, o Comitê 
Nacional para os Refugiados - CONARE, decidiu 
reconhecer a situação de grave e generalizada violação 
de direitos humanos na Venezuela, na forma prevista 
no art. 1.º, III da Lei 9.474/97. Com essa deliberação, 
foram simplificados procedimentos para a tramitação 
dos processos de nacionais venezuelanos; entrevistas 
de elegibilidade foram simplificadas; foram mantidas 
as verificações de excludentes e de óbices, ressalvados 
alguns grupos; dentre outras medidas que facilitam a 
entrada e permanência no Brasil, além do status de 
refugiados, que os habilitam a receberem auxílio do 
Governo Federal, da ONU, de outros países, além de 
organizações e entidades de apoio humanitário.
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Este intenso deslocamento humano 
pelo espaço geográfico mundial, por refúgio ou 
migração, não é circunstância exclusivamente 
contemporânea. É perceptível em regiões e culturas 
diferentes, podendo ser atribuída, dentre outros 
fatores, à significativas transformações sociais e 
políticas locais, em contextos de disputa de poder 
político, implementação de projetos despóticos que 
culminam em crises econômicas geradas e/ou geridas 
por ostensivos fracassos estatais e políticos. Este 
povo, já espoliado do direito de viver com dignidade 
em seu próprio país, ainda provoca reações adversas 
e por motivos geralmente inconfessáveis, porém, 
desonrantes, e acabam sendo encarados como 
invasores, desqualificados e usurpadores do mérito 
e das benesses da população local. O confronto 
é explícito nas reações de revolta e/ou revanche a 
movimentos migratórios de entrada de venezuelanos 
no Brasil, especialmente em Pacaraima-RR7 e, mais 
recentemente, pela marcha iniciada em Honduras 
em direção aos Estados Unidos da América, condição 
na qual são maltratados e taxados pelo governo 
americano de ‘criminosos’

O temor ao desconhecido e a ameaça que 
representam decorre da dificuldade de convivência 
em fraternidade com ‘o outro’, o estranho, o diferente 
nas lições de Bauman (2017, p. 12-13).

Estranhos tendem a causar ansiedade por 
serem “diferentes” – e, assim, assustadoramente 
imprevisíveis, ao contrário das pessoas com as 
quais interagimos todos os dias e das quais 
acreditamos saber o que esperar. Essas pessoas 
com as quais estamos acostumados a coexistir 
em nossos bairros, nas ruas das cidades ou 
nos locais de trabalho, nós as dividimos entre 
amigas ou inimigas, bem-vindas ou apenas 
toleradas. Mas, qualquer que seja a categoria 
em que as situemos, sabemos muito bem 
como nos comportar em relação a elas e como 
conduzir nossas interações. Sobre os estranhos, 
porém, sabemos muito pouco muito pouco 
para sermos capazes de interpretar seus 
artifícios e compor nossas respostas adequadas 
– adivinhar quais possam ser suas intenções e 
o que farão em seguida. E a ignorância quanto 
a como proceder, como enfrentar a situação 
que não produzimos nem controlamos, é uma 
importante causa de ansiedade e medo

E essa aversão ao desconhecido, ao ‘outro’, 
é fenômeno recorrente na história da humanidade. 
Mirar o diferente como o outro, já foi assinalado 
na dificuldade de harmonização na diversidade de 
gênero tratada, por exemplo, em Simone de Beauvoir 
(2016, p. 26), quando observa que “o que define de 
maneira singular a situação da mulher é que, sendo, 

como todo ser humano, uma liberdade autônoma, 
descobre-se e escolhe-se num mundo em que os 
homens lhe impõem a condição de Outro”.

4 AS RELAÇÕES INTERSUBJETIVAS COM OS 
REFUGIADOS E MIGRANTES NA TEORIA 
DA LUTA POR RECONHECIMENTO DE AXEL 
HONNETH.

A justa peleja pela sobrevivência sob a 
perspectiva da busca por uma vida melhor em outro 
espaço geográfico e longe da ameaças e riscos a que 
está exposto é a característica clássica predominante ao 
migrante econômico, mas que não escapa à realidade 
do refugiado. Sujeita-se ao reconhecimento de sua 
condição de fragilidade refletido e repercutido no 
outro, com quem se relaciona intersubjetivamente, 
individual ou coletivamente, como condição à 
própria sobrevivência e dos seus, já espoliados de 
toda espécie de patrimônio material e humano, pode 
ser concebida à luz da clássica Teoria da Luta por 
Reconhecimento, na forma considerada pelo filósofo 
e sociólogo alemão Axel Honneth (2007), quando 
trata da gramática moral dos conflitos sociais.

Numa perspectiva de relançamento da tradição 
criada pela teoria crítica da Escola de Frankfurt, 
Honneth concebe a Luta por Reconhecimento 
a partir de um relacionamento recíproco que se 
desenvolve no âmbito de uma relação intersubjetiva, 
em vista do caráter eminentemente relacional do ser 
humano. Sob esta perspectiva, para a compreensão 
dos conflitos sociais contemporâneos, necessário se 
faz a interpretação da gramática moral que sustenta 
cada uma dessas dissidências. A interpretação 
do reconhecimento passa por um processo de 
formação da identidade coletiva e individual, como 
pressupostos de autoestima e respeito. As maneiras 
de reconhecimento recíprocos das relações sociais 
intersubjetivas ou, a própria evolução social, segundo 
o filósofo, passa por três formas de reconhecimento 
que trazem em si um grau de normatividade em 
cada sociedade, abalizadas em orientações de caráter 
moral. Cada uma destas esferas contém em si mesmo, 
além do sentimento positivo de autoidentificação que 
desperta no indivíduo, o potencial contraponto no 
desrespeito que, uma vez violado, gera a motivação 
dos conflitos por intermédio da reação que se 
constitui na luta pelo reconhecimento.

Segundo Honneth, a primeira etapa da 
evolução social das relações sociais recíprocas passa 
pelo amor, que se constrói por intermédio da afeição 
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que o indivíduo recebe dos demais integrantes 
do grupo social a que pertence nos círculos dos 
relacionamentos primários, e “a atitude positiva em 
relação a si próprio que surge desse reconhecimento 
afetivo é a de confiança em si mesmo” (HONNETH, 
2007, p. 86) ou autoconfiança. Para justificar sua teoria 
nesta primeira escala das relações de reconhecimento, 
o autor se apossa dos estudos do psicanalista inglês 
Donald W. Winnicott que, sob a perspectiva de um 
pediatra com postura psicanalítica, procurou obter, 
na análise dos distúrbios comportamentais psíquicos, 
esclarecimentos acerca das condições de socialização 
das crianças em tenra idade. Para Winnicott a relação 
entre mãe-filho se desenvolve em duas etapas, um 
primeiro estado simbiótico de ser-um e outra etapa 
de independência relativa, quando nos primeiros 
meses de vida, ambos demandam relações com 
outros integrantes do núcleo familiar e se veem como 
entes distintos. Apenas surge o amor quando o ser 
reconhece o outro como alguém independente. No 
contraponto do desrespeito nesta primeira forma de 
reconhecimento Honneth vislumbra os maus tratos 
físicos (tortura, abuso, etc.) que conduzem à morte 
psicológica, considerando que “a injúria física se 
torna uma injustiça moral se as vítimas são levadas 
a enxergá-la como uma ação que intencionalmente 
desprezou um aspecto central do bem-estar pessoal 
delas” (HONNETH, 2007, p. 85). 

Na linha concebida pelo sociólogo alemão, 
evoluindo socialmente numa segunda etapa de 
reconhecimento nas relações recíprocas, encontra-se o 
direito, a lei, a busca  pela igualdade, que movimentou 
lutas históricas que pressionaram a universalização 
dos direitos de liberdade no Século XVII, dos 
direitos políticos no Século XIX e dos direitos sociais 
no Século XX. A normatividade presente nesta 
segunda esfera de reconhecimento estimula atitudes 
positivas que os indivíduos podem tomar em relação 
a si mesmos, como o autorrespeito, compartilhando 
estes atributos moralmente competentes. As relações 
assim estabelecidas “(..) permitem a generalização 
de seu ambiente característico de reconhecimento, 
nas duas direções da extensão material e social dos 
direitos (HONNETH, 2007, p. 86). A negação do 
reconhecimento nesta etapa, equivalente à morte 
social do indivíduo, pela impossibilidade de fruição 
dos consectários morais e normativos que dão 
estrutura à sociedade, pela privação de direitos que 
acarreta a exclusão social.

Por sua vez, a terceira e última etapa na linha 
evolutiva das relações sociais de reconhecimento, 

Honneth apresenta a solidariedade ou eticidade, 
que conduz à consolidação do sentimento válido de 
autoestima. “O relacionamento de reconhecimento 
associado à solidariedade incorpora o princípio 
da diferença igualitária, que, resultante da pressão 
que vem dos sujeitos individualizados, pode se 
desenvolver mais plenamente” (HONNETH, 2007, 
87). A negação do reconhecimento nesta relação 
intersubjetiva recíproca, conduz “a depreciação 
do valor social das formas de autorrealização” 
(HONNETH, 2007, 87), que degrada a honra e a 
dignidade do indivíduo.

Assim delineada e compreendida, em 
linhas rápidas, a ideia central da teoria da luta por 
reconhecimento em suas diversas representações 
e correspondentes contrapontos, é possível 
compreender, sob estas mesmas premissas, que a 
situação em que se encontra o refugiado e o migrante, 
é alcançada por várias formas de desrespeito, em 
vista da espoliação de direitos básicos e da extrema 
dependência da concessão inicial da chancela de 
refugiado/migrante para, num passo seguinte, 
receber uma resposta emergencial, incluindo ações de 
abrigamento, alimentação, assistência legal e, quiçá, 
uma possível integração social para um pretenso 
recomeço.

É intuitivo que o reconhecimento da 
titularidade dos chamados direitos humanos, decorre 
tão somente da condição de ser humano que o 
indivíduo ostenta, pela afirmação de sua dignidade 
diante do(s) Estado(s). O processo histórico 
de construção dos direitos humanos passa por 
movimentos e intervenções políticas significativas 
que penderam pela consolidação de valores como a 
igualdade e a liberdade, indicados por Honneth em 
sua Teoria de Luta por Reconhecimento na segunda 
etapa evolutiva das relações sociais intersubjetivas 
recíprocas. Desde a Magna Carta do Rei João Sem 
Terra (1215), passando pela Petição de Direitos 
(1628), a Lei do Habeas Corpus (1679), a Declaração 
de Direitos (1689), a Declaração de Direitos do Bom 
Povo da Virgínia (1776), a Declaração de Direitos 
do Homem e do Cidadão (1789), a Declaração de 
Direitos do Povo Trabalhador Explorado (1918), a 
Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal 
de Direitos Humanos (1948), o que se viu foram 
movimentos que buscaram robustecer conquistas 
em vista da atuação estatal, que promovessem a 
normatização dos valores tidos como necessidades 
humanas fundamentais que, por sua vez, decorreram 
direitos com as mesmas características, quais 
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sejam: direitos históricos, universais, inalienáveis, 
imprescritíveis, indivisíveis, inexauríveis, 
transindividuais, complementares e vinculantes 
(FACHIN, 2019, p. 211- 219).

Há aqui uma evidente recusa de 
reconhecimento pela não assunção do direito moral e 
das responsabilidades que dão estrutura à sociedade, 
na qual cada um deveria desfrutar segundo o seu 
êxito enquanto cidadão produtivo, na medida em 
que:

(...) tudo o que é designado na língua corrente 
como “desrespeito” ou “ofensa” pode abranger 
graus diversos de profundidade na lesão 
psíquica de um sujeito (...) Se a experiência de 
desrespeito sinaliza a denegação ou privação 
de reconhecimento, então, no domínio 
dos fenômenos negativos, devem poder ser 
reencontradas as mesmas distinções que já 
foram descobertas no domínio dos fenômenos 
positivos. (...) Por isso, a particularidade nas 
formas de desrespeito, como as existentes na 
privação de direitos ou na exclusão social, 
não representa somente a limitação violenta 
da autonomia pessoal, mas também sua 
associação com o sentimento de não possuir o 
status de um parceiro da interação com igual 
valor, moralmente em pé de igualdade;(...) 
(HONNETH, 2008, p. 216)

Na linha da fundamentação teórica de 
Honneth, o direito (interno e internacional) 
assegura a normatividade necessária e suficiente 
para assegurar o direito do refugiado e do migrante 
ao reconhecimento capaz de estimular a produção 
do autorrespeito, com aptidão de torná-lo sujeito 
de direito que possa compartilhar, na comunidade, 
os atributos de um ator normalmente competente. 
Contudo, a ineficácia social na implantação destas 
garantias, a negação do reconhecimento enquanto 
patologia social, não raras vezes tem levado o migrante 
e o refugiado à privação de direitos, exclusão social, 
degradação da honra e da dignidade deste ser, num 
contexto de morte social.

Portanto, a condição jurídica e a realidade 
social e cultural do migrante e do refugiado, conforme 
discutido nesta peça, comporta a análise crítica a 
partir da teoria da Luta por Reconhecimento de Axel 
Honneth. O que nos falta é efetividade.

No tema da efetividade dos direitos, o filósofo 
político, historiador do pensamento político, escritor 
e senador vitalício italiano Norberto Bobbio já 
asseverou que é preciso “fazer descer a democracia 
do céu dos princípios para a terra onde se chocam 
interesses consistentes” (2000, p. 24), prenunciando 
uma era em que a conquista pela enumeração dos 
direitos culminaria com o esvaziamento de seu 

conteúdo normativo. Muito mais que o direito de ter 
direitos, o desafio atual é transformá-los em realidade, 
deixar que sejam mais que meros enunciados 
românticos e poéticos e se materializem em ações 
concretas que transformem vidas, resgate pessoas 
que todos os dias estão sucumbindo às privações de 
todas as formas de garantias, em aventuras terrestres 
ou marítimas arriscadas, incertas e perigosas que 
todos os dias elevam as estatísticas dos migrantes 
e/ou refugiados que não conseguiram atravessar as 
fronteiras geográficas preservando suas vidas. Na 
forma traduzida classicamente pela afirmação de 
Norberto Bobbio (1992, p. 30): 

Não se trata de saber quais e quantos são esses 
direitos (humanos), qual é a sua natureza e 
seu fundamento, se são direitos naturais ou 
históricos, absolutos ou relativos, mas sim 
qual é o modo mais seguro de garanti-los, para 
impedir que, apesar das declarações, eles sejam 
continuamente violados.

Para além da condição de ‘estranho’ e 
de ‘outro’, enquanto ser humano, o refugiado 
e o migrante também são dotados de uma 
condição de portadores de direitos universais e 
de reconhecimento, vez que “não é incomum que 
os integrantes de grupos estigmatizados sejam 
excluídos, de modo explícito ou não, do acesso 
equitativo a direitos atribuídos aos demais membros 
da sociedade (SARMENTO, 2016, p. 262).” 
Inobstante, a julgar pelo crescimento do nível 
do radicalismo político e intransigência cultural 
imperantes dentre os gestores dos destinos das 
nações economicamente mais influentes e naquelas 
consideradas subjugadas, a humanidade muito 
ainda tem a trilhar no caminho do reconhecimento 
de direitos da comunidade refugiada.
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RESUMO

O desenvolvimento econômico presente no 
agronegócio é notável frente aos avanços tecnológicos 
nele empreendidos. Entretanto, na medida em que 
investimentos financeiros e de tecnologia objetivam o 
aumento da produtividade agrícola as externalidades 
negativas igualmente crescem em decorrência desses 
fatores. Maior produção, gera maior arrecadação, 
assim, no momento em que Estado fomenta a busca 
de maior desenvolvimento econômico, e maior 
arrecadação, deve buscar também crescimento no 
desenvolvimento social. O Poder Público, vinculado 
ao dever do desenvolvimento sustentável e a Análise 
Econômica do Direito ganham destaque na área 
do agronegócio, pois permitem que avanços sejam 
criados sem o comprometimento das gerações 
futuras.

ALAVRAS-CHAVE

Agronegócio. Análise Econômica do Direito. Desenvolvimento 

Sustentável. Poder Público. Políticas Públicas.

ABSTRACT

The economic development present in agribusiness 
is remarkable in view of the technological advances 
made in it. However, as financial and technology 

investments aim to increase agricultural productivity, 
negative externalities also grow as a result of these 
factors. Higher production generates more revenue, so, 
as the State encourages the pursuit of greater economic 
development, and more tax collection, it must also 
seek growth in social development. Public authorities, 
linked to the duty of sustainable development and the 
Economic Analysis of Law, are highlighted in the area 
of agribusiness, as they allow advances to be created 
without the commitment of future generations.

KEYWORDS

Agribusiness. Economic Analysis of Law. Sustainable development. 

Public Power. Public policy.

INTRODUÇÃO

O agronegócio encontra forte ligação com as 
tecnologias emanadas da quarta revolução industrial. 
Setores voltados principalmente as ciências 
biológicas, tecnologia da informação e manufatura 
aditiva mostram-se capazes de gerar um aumento 
significativo na produtividade agrícola. Esse aumento 
de produtividade, consequentemente reflete no 
crescimento da arrecadação financeira percebida 
pelo Estado. Contudo, as externalidades negativas 
como degradação ambiental, danos à saúde humana, 
risco a segurança alimentar, escassez de atividades 
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laborativas, são inerentes a esse desenvolvimento, 
mormente diante das transformações sociais 
ocorridas. Considerando os avanços científicos, 
tecnológicos, e de manufatura aditiva, derivados 
principalmente do setor do agronegócio, coloca-se 
em questionamento de que forma o Estado poderia 
estar incentivando essas transformações sociais, 
fazendo com que esses avanços sejam traduzidos 
em externalidades positivas, assegurando sobretudo, 
direitos e garantias fundamentais previstos na 
Constituição Federal.

O desenvolvimento econômico presente no 
campo do agronegócio hodiernamente é notável 
frente aos avanços tecnológicos empreendidos neste 
setor. Entretanto, na medida em que investimentos 
financeiros e de tecnologia objetivam o aumento da 
produtividade de commodities agrícolas, terceiros 
que não se encontram ligados diretamente a 
cadeia produtiva da agricultura poderão sentir os 
reflexos negativos dessa evolução. Nesse sentido, 
é dever do Estado ao mesmo tempo em que busca 
um maior desenvolvimento econômico, gerando 
uma maior arrecadação fiscal, buscar também, 
maior desenvolvimento social. Sendo assim, a 
Análise Econômica do Direito e o Poder Público, 
especificamente vinculados ao dever de um 
desenvolvimento sustentável, ganham destaque, em 
especial na área do agronegócio

Permitir que avanços sejam criados na 
atualidade, sem que isso comprometa as gerações 
futuras é uma questão de responsabilidade, que 
deveria nortear as atividades do agronegócio. 
Nesse sentido, o Direito e o Estado devem criar 
mecanismos que possam conciliar os interesses de 
desenvolvimento econômico e o cuidado sustentável, 
que possibilitará uma maior qualidade de vida as 
gerações por vir.

A produção mundial de alimentos perpassa 
por vários períodos históricos da humanidade, ao 
passo que sua escassez crônica iniciada na Europa 
nos séculos XIII e XIX acabou sendo superada em 
razão do desenvolvimento agrícola. Novamente 
gizamos, maior desenvolvimento em produção/ 
comercialização, implica em maior arrecadação, por 
conseguinte, outro aspecto revelado são os interesses 
financeiros que o Estado possui em relação a esse 
produto derivado do campo, os quais deveriam 
implicar, também, em resultados sociais.

No Brasil, hodiernamente, a produção de 
commodities agrícolas se encontra em ascensão. As 
inovações implementadas na área agroindustrial, 

com o escopo de aumentar a produtividade de 
grãos destacam a evolução e a importância que 
o setor agrícola exerce para o desenvolvimento 
socioeconômico do país. Com isso, o empenho 
manifestado pelo Estado, no que tange a uma 
maior produção agrícola, igualmente é perceptível 
frente aos reflexos tidos a nível social, como 
também pelo retorno financeiro percebido pelo 
Poder Público.

Conexo a essa realidade, as externalidade 
negativas se mostram inerentes ao desenvolvimento 
e as inovações implementadas no setor rural, pois na 
medida em que novas tecnologias são lançadas ao 
mercado objetivando um excedente produtivo, os 
danos decorrentes dessa evolução por vezes podem criar 
reflexos externos, os quais em algumas situações podem 
atingir terceiros pela prática de determinada ação.

Assim, é de suma importância e de caráter 
relevante o tema proposto, pois vale salientar que a 
Constituição Federal ao elevar a dignidade da pessoa 
como parte especial em seus dispositivos, assegura a 
todos cidadãos de forma absoluta, direitos e garantias 
fundamentais.

Com isso, a evolução do setor agrícola deve 
refletir em benefício social e econômico, permitindo 
que sejam efetivadas medidas que garantam de forma, 
concomitante, direitos e garantias fundamentais, já 
assegurados pela Constituição Federal, sem barrar o 
desenvolvimento econômico do país.

Nessa esteira, o capítulo inicial do presente 
estudo irá discorrer sobre a evolução de setor do 
agronegócio e seu desenvolvimento tecnológico, 
principalmente no que tange as áreas das ciências 
biológicas, inteligência artificial, manufatura aditiva 
e alternativas para o aumento da produção de 
commodities agrícolas. O capítulo subsequente irá 
versar sobre algumas características de sustentabilidade 
presente no universo do agronegócio.

O estudo perpassa pela Análise Econômica 
do Direito (AED), a qual, será abordada com a 
intensão de relacionar a escola analítica com o Direito 
do Agronegócio, demonstrando de que forma a 
AED poderá contribuir com esse ramo do Direito. 
Mormente, com aspectos relacionados a mecanismos 
de incentivos comportamentais que possam contribuir 
para que o desenvolvimento e a sustentabilidade, 
aqui traduzida em interesses sociais. A função estatal 
no que tange a políticas agrícolas e desenvolvimento 
social serão tratadas nos capítulos subsequentes. 

Para tanto, o método de pesquisa utilizado 
no presente estudo será baseado no conjunto de 
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pesquisa descritiva e exploratória de conteúdo. Parte-
se da análise da evolução constante no agronegócio 
somada a responsabilidade do Estado em garantir que 
esse desenvolvimento seja refletido em um benefício 
coletivo utilizando-se da Análise Econômica do 
Direito para a busca efetiva de direitos e garantias 
fundamentais assegurados pela Constituição Federal.

2 A EVOLUÇÃO DO AGRONEGÓCIO NO BRASIL

Um ramo muito difundido nos últimos 
tempos no país sob vários aspetos e que vem 
ganhando destaque especial no cenário financeiro 
brasileiro é o setor do agronegócio1.2 Investimentos 
significativos nas áreas que englobam a atividade 
agrícola são efetuados principalmente por empresas 
multinacionais ligadas a esse ramo. A forte atuação 
dessa categoria empresarial eleva a atividade rural 
como uma importante aliada do governo para o 
aumento do PIB nacional.

As três principais revoluções advindas do 
setor rural ocorridas nas décadas de 70, década 90 e 
século XXI trouxeram mudanças significativas para 
a atividade agrícola. O plantio tradicional acabou 
sendo substituído pelo plantio direto, uma nova 
forma de cultivo implementada pelos produtores 
rurais. A possibilidade e viabilidade de produção 
através de mais de uma safra por ano também é 
um modelo de evolução decorrente dessa nova fase 
agrícola, sobrevindo ainda a integração da lavoura 
com a atividade pecuária e de reflorestamento.

A intensificação do uso da terra gerou, 
consequentemente, um avanço na produtividade de 
commodities agrícolas produzidas no Brasil, tendo 
em vista que a otimização da área destinada a esse 
fim começou a ser utilizada de maneira a maximizar 
os resultados derivados do campo, fazendo com 
que a atividade rural fosse comparada a atividade 
empresarial. Para alguns autores ligados ao Direito 
Agrário essa equiparação ocorre também em razão da 
doutrina italiana conceituar a empresa agrária para 
balizar esse Direito.2

Novas fronteiras agrícolas igualmente 

1. Para o presente estudo a terminologia “agronegócio” levará em conta a 
definição concedida por Leonardo Furtado Loubert. Segundo o autor essa 
expressão veio a ser implementada à realidade brasileira através da influência 
de economistas que importaram a palavra inglesa agrobusiness a realidade 
brasileira. (LOUBERT, Leonardo Furtado. Tributação Federal no Agronegócio. 
1ª ed. São Paulo: Noeses, 2017, p. 40).

2. Flávia Trentini assevera ser incontroverso a contribuição que a escola do 
Direito Agrário moderno trouxe para o Direito Agrário clássico mormente 
quando se utiliza do conceito de empresa agrária para sistematizar esse 
ramo do Direito. (TRENTINI, Flavia. Teoria Geral do Direito Agrário 
Contemporâneo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 03). 

acabaram sendo exploradas fazendo com que o 
progresso derivado do agronegócio concedesse uma 
nova roupagem a atividade rural. Os investimentos 
financeiros para a logística, exportação de grãos 
e proteína animal, igualmente cresceram em 
decorrência desses fatores de produção, refletido, 
dessa forma, no aumento da arrecadação financeira 
por parte do Poder Público.

Somados a isso, pesquisas voltadas ao 
melhoramento genético de cultivares e softwares 
capazes de relatar em tempo real as atividades que 
estão sendo executadas no campo, são exemplos reais 
do desenvolvimento que o setor do agronegócio vem 
atravessando.

Assim, a agricultura 4.0 avança e trará ganhos 
de eficiência ao produtor. As tecnologias 
digitais têm levado a agricultura de precisão a 
um novo patamar, satélites e drones colhem 
dados do solo e do clima, que são trocados 
em tempo real. Os produtores brasileiros 
precisarão de condições para se adaptar às 
novas alternativas de mecanização, automação 
e mundo digital, que os ajudarão a enfrentar 
os desafios associados às mudanças climáticas 
globais, aos elevados custos de insumos, 
às pressões para redução e desperdícios e à 
produção com sustentabilidade, qualidade e 
eficiência. (BURANELLO, 2018, p. 28).

Aplicativos instalados em smartfones por 
exemplo, permitem que as funções exercidas em uma 
propriedade rural sejam integradas fazendo com que 
o controle das operações agrícolas seja monitorado 
em tempo real. Tais fatores facilitam e garantem uma 
maior eficiência no exercício das atividades rurais, 
uma vez que os dados se encontram armazenados em 
nuvem e podem ser acessados através de dispositivos 
móveis a qualquer tempo e lugar. A gestão 
administrativa rural, com isso, torna-se outro fator 
de grande importância para a atividade agrícola, pois 
para que uma nova tecnologia seja implementada 
é necessário que os agentes ligados a atividade 
principal tenham condições técnicas de obter o 
melhor retorno possível. Dessa forma, a aplicação 
de recursos financeiros destinados a remuneração 
de profissionais com maiores qualificações técnicas 
torna-se outro aliado do produtor rural.

3 DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE NO 
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

O avanço tecnológico presente no agronegócio, 
portanto, tornou a atividade rural mais dinâmica, 
fazendo com que o produtor rural passasse a analisar 
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o agronegócio sob outra ótica. O desenvolvimento 
e a sustentabilidade que se encontram ligados a 
competitividade e as tomadas de decisões deverão 
considerar aspectos presentes dentro da porteira 
como gestão financeira, aquisição de maquinário 
e insumos, como também aspectos que estão fora 
dela, a comercialização da produção, precificação, 
demonstrativos de resultados, entre outros.

A questão do desenvolvimento social, porém, 
possui relação com a liberdade da pessoa humana. 
José Eli da Veiga sustenta que o desenvolvimento 
implica na possibilidade do ser humano viver 
sua vida segundo suas escolhas e utilizando-se de 
mecanismos e oportunidades para decidir a respeito 
dessas escolhas.

O desenvolvimento tem a ver, primeiro e 
acima de tudo, com a possibilidade de as 
pessoas viverem o tipo de vida que escolherem, 
e com a provisão dos instrumentos e das 
oportunidades para fazerem suas escolhas. E 
os “Relatórios do Desenvolvimento Humano” 
tem insistido que essa é uma ideia tão política 
quanto econômica. Abrange desde a proteção 
dos direitos humanos até o aprofundamento da 
democracia, passando pelo acesso a educação 
de qualidade e tudo o que isso implica em 
termos de inovação. (VEIGA, 2015, p. 54).

No que tange ao desenvolvimento presente 
no agronegócio a implantação de tecnologias junto a 
cadeia produtiva de commodities agrícolas permitiu 
que o produtor rural permanecesse exercendo a 
atividade rural de maneira viável. O êxodo rural 
vivenciado no passado dá espaço para a permanência 
de famílias nas zonas rurais. A opção por uma vida 
no campo está atrelada ao desenvolvimento presente 
nessa área. Empresas ligadas ao agronegócio voltadas 
para o ensino, pesquisas e desenvolvimento buscam 
o maior aproveitamento das tecnologias disponíveis 
e aplicáveis nesse setor.

O desenvolvimento, contudo, não possui 
uma unanimidade em seu ideal, tendo em vista 
que as ideias sustentadas por alguns autores que 
tratam desse tema possuem divergências. Veiga 
apontando os ensinamentos efetuados por Ivan 
Ilich e Majid Rahnema, refere que para esses autores 
o desenvolvimento é uma forma de exploração e 
obtenção de lucros às custas dos recursos naturais e 
humanos, frisando também que o desenvolvimento 
sustentável seria uma manobra fraudulenta para 
maquiar problemas sociais.

O desenvolvimento realmente existente é para 
eles um empreendimento que visa transformar 
em mercadorias as relações dos homens entre 

eles com a natureza. Trata- se de explorar e 
obter lucros dos recursos naturais e humanos. 
Empreendimento que agride a natureza e 
aos povos, tanto quanto a colonização e a 
mundialização, o desenvolvimento é uma 
obra simultaneamente econômica e militar 
de dominação e conquista. Esse seria o 
desenvolvimento real que domina o planeta há 
três séculos, que engendra a maioria dos atuais 
problemas sociais e ambientais: exclusão, 
superpopulação, pobreza, poluições diversas, 
etc. (VEIGA, 2015, p. 50).

Desenvolvimento e inovações por vezes 
conduzem a mudanças culturais, e a partir daí 
são passíveis de causar resistência no ambiente em 
que são empregados. Nesse aspecto, atrelado ao 
desenvolvimento se encontra a sustentabilidade, 
a qual permite que evoluções advindas do 
agronegócio sejam pautadas por melhorias de 
ordem coletiva.

A sustentabilidade de maneira semelhante ao 
desenvolvimento não possui uma definição única e 
precisa, pois estudiosos que se debruçam sobre esse 
tema divergem em vários fundamentos.

Uma das principais questões relacionadas a 
sustentabilidade e que está presente no agronegócio 
possui ligação direta com a preservação do meio 
ambiente. Todavia, a relação do agronegócio com 
questões ambientais vai muito além do meio 
rural, tendo em vista que grandes centros urbanos 
igualmente são responsáveis pela preservação e 
degradação ambiental. A Constituição Federal em 
seu artigo 2253, determina que é dever de todos os 
cidadãos defender e preservar o meio ambiente em 
prol das futuras gerações.

A sustentabilidade, portanto, há de ser pautada 
pelo balanceamento de critérios sociais, econômicos 
e ambientais, ao passo que toda a sociedade, 
independentemente da atividade que exerce torna-se 
responsável pela preservação ambiental.

Para Renato Buranello a sustentabilidade, 
sob uma perspectiva agrícola, seria o equilíbrio 
de questões biológicas com questões abióticas, 
de maneira que possam capacitar e estabilizar da 
produção rural a longo prazo sem que ocorra a 
escassez de recursos naturais.

Assim, a sustentabilidade ambiental é 
entendida, do ponto de vista agrícola, como 
o equilíbrio dos elementos biológicos com os 
componentes abióticos do meio ambiente, 
de forma a estabilizar a produção agrícola 

3. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para 
as presentes e futuras gerações
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em longo prazo, sem esgotar os recursos 
matutais necessários nem romper os ciclos de 
nutrientes e os fluxos de energia da natureza. 
(BURANELLO, 2018, p. 301).

Outra questão importante e que merece 
destaque é que o nível de sustentabilidade diante 
das ações praticadas pela atividade e rural ou urbana 
não pode ser mensurado, pois inexistem parâmetros 
adequados para tanto. A pluralidade de ciências 
que tratam do tema, com isso, igualmente podem 
colaborar para que a sustentabilidade encontre 
uma definição mais específica através de métodos 
interdisciplinar.4

4 A CONTRIBUIÇÃO DA ANÁLISE ECONÔMICA 
DO DIREITO PARA O AGRONEGÓCIO

O desenvolvimento e a sustentabilidade 
conforme frisado encontram certas divergências de 
ordem dogmática. Dessa forma, a Análise Econômica 
do direito (AED) pode ser uma importante aliada 
do Poder Público no sentido de criar mecanismos de 
incentivos de conduta que possam contribuir para 
que o desenvolvimento e a sustentabilidade atendam 
aos interesses sociais.

Os reflexos que o mercado do agronegócio 
exerce sobre a sociedade em geral é algo perceptível. 
A balança econômica nacional é fortemente 
influenciada pelas negociações de commodities 
agrícolas que aumentam a cada ano. O Poder 
Público, no mesmo instante que possui interesse na 
atividade agrícola sob o aspecto fiscal, leva em conta 
também aspectos socais que podem ser atingidos 
mediante uma política agrícola adequada.

As condutas ocorridas no universo do 
agronegócio, com isso, causam reflexos tanto no 
âmbito público, quanto no âmbito privado. Nesse 
sentido, a AED tende a auxiliar a formulação 
e estipulação de normas de condutas que serão 
inseridas junto as obrigações assumidas pelos entes 
ligados as transações presentes no agronegócio.5

A AED possui sua origem nas ideias de 
economistas clássicos que contribuíram de maneira 
fundamental para que a escola do Direito & 
Economia fosse construída.7 Ronald Coase através 
de seu artigo The Problem of Social Cost acabou 
4. José Eli da Veiga aponta que as ciências econômicas foram as que mais 

avançaram sobre o significado da noção de sustentabilidade, ao passo que 
o crescimento econômico em momento algum encontrará na natureza um 
óbice para sua 

5 Ainda que a Análise Econômica do Direito contenha ligações com questões 
relacionadas ao Direito e Economia o presente estudo irá tratar de maneira 
geral alguns aspectos conceituais da AED. Entretanto, a busca por uma 
abordagem mais pragmática irá nortear o tópico debatido

desenvolvendo algumas teorias que fundamentaram 
a Análise Econômica do Direito moderna.

Em 1960, o economista inglês Ronald Coase 
publica o artigo “The Problem of Social 
Cost”, que viria a simultaneamente fundar 
os alicerces da Nova Economia Institucional 
(New Institutional Economics) e da própria 
Análise Econômica do Direito moderna. 
(CARVALHO, 2018, p. 46).

De maneira semelhante, Richard Posner em 
sua obra Economic Analysis of Law, buscou demonstrar 
viabilidade da aplicação de uma teoria econômica 
ao direito, assinalando que essa aplicação, mesmo 
não sendo uma inovação poderia ser empregada a 
problemas que envolvessem questões jurídicas.

A teoria de Richard Posner está exposta em 
seu livro Economic Analysis of Law (1977) 
e surgiu, nos Estados Unidos, na década de 
1960, com um primeiro artigo de Guido 
Calabresi, intitulado Some Thoughts on Risk 
Distribution and the Law of Torts (Algumas 
considerações sobre a Distribuição de Riscos 
e o Direito sobre Ilícitos Civis). Como diz 
o próprio Posner não é nova a aplicação 
da teoria econômica ao direito; nova, no 
seu entendimento é a multiplicidade de 
problemas jurídicos a que hoje se aplica a 
teoria econômica. (FARIA, 1994, p. 33).

Baseada na questão da eficiência Posner 
avaliou que a intepretação econômica não levaria 
determinada sociedade saber como deveria proceder 
para evitar certos danos, mas poderia demonstrar 
a essa sociedade como ser mais eficiente para obter 
uma maior prevenção desses danos a um custo 
menor, utilizando-se de métodos diversos6.

A AED, portanto, busca de certa forma avaliar 
institutos jurídicos através de preceitos econômicos. 
Denota-se assim, que os princípios basilares da 
aplicabilidade e efetividade de normas jurídicas, 
conjuntamente com as consequências de tais normas, 
exercem, no universo prático norteiam esse instituto, 
forte influência.

A legislação pertinente ao agronegócio traz 
em seu DNA o que será atingido e/ou regulado com 
a norma legal, ao passo que AED possui condições 
de avaliar de que forma isso será atingido.

A Análise Econômica do Direito em um 
futuro muito próximo tende a auxiliar mecanismos 
de negociações efetuados no setor do agronegócio 

6. Posner define eficiência como sendo o “resultado da maximização do valor, 
obtido na exploração dos recursos necessários à satisfação das necessidades 
econômicas do homem. Há eficiência quando se atinge o valor máximo 
proposto pelo vendedor, comparado ao valor máximo que se tem a intensão 
de pagar - havendo, portanto, ganho de ambas as partes”. (FARIA, Guiomar 
Therezinha Estrela. Interpretação econômica do Direito. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1994, p. 37).
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através dos smart contratcs. Os contratos inteligentes, 
ainda pouco utilizados no Brasil tornam a segurança 
contratual mais efetiva e são capazes de diminuir 
custos para as partes contratantes.

A título exemplificativo, em uma análise 
mais pragmática, temos que o seguro agrícola, 
infimamente debatido pela doutrina do Direito 
Agrário, poderia ser regulado de forma mais efetiva 
e pacífica quando vislumbrado sob a ótica da AED. 
Nesse caso, a Teoria dos Jogos, onde a tomada de 
certo comportamento estimula a tomada de outro, 
poderia auxiliar as partes contratantes no sentido de 
baratear o seguro contratado pelo produtor rural, 
quando esse adotasse medidas que mitigassem os 
possíveis prejuízos advindos de sua atividade laboral.

O uso de defensivos agrícolas em momento 
determinado, a qualidade dos produtos utilizados na 
área rural, a análise e correção de solo são medidas 
que tomadas de maneira correta refletem no aumento 
da produção rural, fazendo com que fatores adversos 
sejam incapazes de gerar danos indenizáveis, ou ao 
menos reduzam a quase zero, a sua possiblidade de 
ocorrência.

Da mesma forma que a companhia de seguros 
não deseja indenizar o segurado, esse deseja pagar 
o menor valor possível a título da contratação do 
seguro agrícola.

Como isso, um contrato que possa regular um 
determinado comportamento no sentido de estimular 
e/ou compensar uma conduta adequada torna-se 
benéfico não somente para as partes contratantes, 
mas também para o bem comum social, fato que 
demanda a participação do Poder Público.

A função extrafiscal conferida aos tributos 
incidentes sobre a atividade agrícola também se torna 
uma ferramenta apta estimular comportamentos 
que possam conciliar o desenvolvimento científico e 
tecnológico em prol do desenvolvimento social7. 

Todas essas considerações a respeito da 
AED, conjuntamente com a utilização dos smart 
contracts, são passíveis de reduzir externalidades 
negativas8 e custos econômicos que serão arcados 
por toda a sociedade. Linhas de financiamento sem 
intermediações de instituições financeiras, eliminação 

7. Hugo de Brito Machado destaca que o objetivo do tributo sempre foi o de 
carrear recursos financeiros ao cofres do Estado. Entretanto, na atualidade 
o tributo é utilizado para interferir na economia privada estimulando ou 
coibindo comportamentos ligados aos setores da economia e de consumo. 
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 24ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 75.)

8. Para Cristiano Carvalho “externalidades são efeitos que transcendem a 
relação intersubjetiva e atingem terceiros. As negativas são aquelas que geram 
custos para terceiros estranhos a relação jurídico-econômica.” (CARVALHO, 
Cristiano. Teoria da Decisão Tributária. São Paulo: Almedina, 2018, p. 144).

de títulos de crédito, redução de intermediários nas 
linhas de insumos e uma política agrícola adequada 
podem ser traduzidas em uma redução dos custos 
movimentados pelo setor agrícola.

O agronegócio em conjunto com a AED, 
destarte, pode resultar em um melhoramento no que 
tange a efetividade de políticas públicas e econômicas 
ligadas ao setor rural. Resultados significativos nesse 
âmbito são capazes de refletir em benefícios de 
ordem coletiva de forma mais eficiente com base 
na conjectura da AED somado a legislação agrícola 
e outras normas que se mostram aplicáveis ao setor 
rural.

5 AGRONEGÓCIO, DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS

Os direitos e garantias fundamentais9 expressos 
na Constituição Federal abrangem outras questões 
além daquelas que estão definidas no Título II da 
Carta Magana. Frente as modificações ocorridas no 
meio social, através de seu desenvolvimento os direitos 
conquistados pelo homem, consequentemente, 
acabaram sendo objeto de modificações, pois a 
dignidade da pessoa humana concede fundamento 
aos direitos e garantias fundamentais.

Por derradeiro, há que tecer algumas 
considerações sobre a íntima vinculação entre o 
princípio fundamental da dignidade da pessoa 
humana e os direitos e garantias fundamentais. 
Nesse sentido, importa salientar, de início, que 
o princípio da dignidade da pessoa humana 
vem sendo considerado fundamento de 
todo o sistema dos direitos fundamentais, no 
sentido de que estes constituem exigências, 
concretizações e desdobramento da dignidade 
da pessoa humana e que com base nesta devem 
ser interpretados. (SARLET, 2012, p. 109).

De maneira semelhante a evolução presente 
no agronegócio fez com que os métodos de cultivo 
tradicionais acabassem sendo substituídos por novos 
modelos operacionais. Tal fato contribuiu para 
que uma maior produção de alimentos pudesse 
ser realizada e disponibilizada para a população 
em geral. Conforme frisado anteriormente, o 
acesso a uma alimentação barata impulsiona outras 
atividades desenvolvidas pela sociedade, em especial  
a  atividade industrial.

9. Alexandre de Moraes distingue direitos de garantias fundamentais observando 
as lições efetuadas por Rui Barbosa e Canotilho. Para Rui Barbosa as garantias 
são fixadas com a declaração de direitos, ao passo que para Canotilho as 
garantias também são direitos, ainda que nelas seja salientado o caráter 
instrumental. (MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria 
geral, comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da República do Brasil, 
doutrina e jurisprudência. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 83).
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O uso de inovações presente no agronegócio, 
entretanto, abrange a utilização de novas técnicas 
e novos defensivos agrícolas, tendo em vista que a 
implantação de novas cultivares, ou então, outras 
formas de manejo da terra são experimentadas pelo 
produtor rural com o objetivo de maximizar sua 
produção. Todavia, é preciso atentar-se para que essa 
evolução não seja traduzida em degradação ambiental 
desmedida, uma vez que os danos produzidos são 
capazes de atingir a qualidade da vida humana. 
Nesse sentido, a relação dos direitos e garantias 
fundamentais, principalmente o direito a um meio 
ambiente equilibrado, saúde, segurança alimentar, 
acabam se conflitando com o desenvolvimento 
econômico perseguido pelo Estado.

A sustentabilidade ambiental da atividade 
rural que baliza atividade agrícola por vezes estabelece 
normas que se mostram contrárias as normas que 
asseguram os direitos e garantias fundamentais, pois 
no mesmo instante em que a legislação ambiental 
concede ao produtor rural o direito de utilizar 
defensivos agrícolas, o direito a qualidade de vida 
e segurança alimentar garante a todos o acesso a 
uma alimentação saudável e adequada. Condições 
mínimas de vida devem ser garantidas a população 
em geral, porém essas condições dependem de 
alimentos acessíveis e saudáveis.

O Estado, sendo assim, dever criar uma 
legislação adequada que busque equalizar o processo 
produtivo praticado pelo produtor rural com a 
evolução que hodiernamente é implantada no 
agronegócio, conjuntamente com os direitos do 
homem assegurados pela Constituição Federal, 
tendo em vista que os interesses governamentais em 
arrecadar e promover o desenvolvimento econômico 
da nação caminham de forma paralela aos interesses 
de uma maior produção de commodities por parte 
da classe rural.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do agronegócio focado 
no aumento da produção de commodities agrícolas 
no mesmo instante em que se torna um importante 
aliado para o acréscimo da arrecadação fiscal do 
Estado, atribui ao Poder Público o dever legal de 
regular e/ou normatizar esse desenvolvimento.

A dignidade da pessoa humana há de 
ser preservada diante de um desenvolvimento 
social sustentável adequado, tendo em vista que 
a Constituição Federal eleva ao grau máximo os 

direitos e garantias fundamentais. Dessa forma, a 
função extrafiscal conferida aos tributos em geral, no 
sentido de regular determinadas ações, pode ser uma 
alternativa viável para conciliar o desenvolvimento 
científico e tecnológico em prol do desenvolvimento 
social e agrícola.

A evolução presente no setor rural é 
perceptível frente aos avanços implantados nesse 
setor. As tecnologias derivadas de agtechs são uma 
realidade presente no agronegócio. Essas tecnologias 
fazem com que a competitividade e produtividade 
rural aumentem. A movimentação financeira de 
questões ligadas a nova era agrícola igualmente se 
mostra significativa, ao passo que o incentivo do 
governo brasileiro despendido para esses setores se 
mostre tímido.

Da mesma forma que o produtor rural busca 
uma maior produção de commodities agrícolas o 
Estado busca uma maior arrecadação. Assim, tanto 
o produtor rural, quanto o Estado são capazes de 
gerar um maior desenvolvimento econômico em 
prol de toda a sociedade sem que isso acarrete danos 
a terceiros.

O incentivo intelectual, por meio da 
qualificação profissional oferecida de forma 
interdisciplinar, através de uma integração prática 
e metodológica, no sentido de trazer ao mercado 
do agronegócio profissionais com uma maior 
qualificação técnica, de onde possam emergir novas 
ideias, novas invenções, bem como novas profissões, 
as quais sequer existem no mercado atual, também 
se mostra como uma alternativa passível de ser 
implementada pelo Estado.

A comunhão de esforços, quer por parte do 
governo como também por parte do produtor rural 
deverão ser pautados pelo bem-estar social. O Estado 
de forma concomitante poderá incentivar um maior 
desenvolvimento agrícola assegurando sobretudo 
direitos e garantias fundamentais por intermédio de 
incentivos comportamentais.

Dar maior proteção as questões sociais, não 
é uma atitude anti-progressista ou alienada para 
a necessidade de consumo de bens naturais, tão 
necessários à subsistência da raça humana, nosso 
pensamento não é contrário as evoluções científicas.

Muito menos, tentamos contestar a teoria 
da ponderação como resolução de conflitos 
principiológicos, o que se objetivou aqui questionar, 
foi se diante da Análise Econômica do Direito 
mesmo que aparentemente se diminua, em um 
primeiro momento a produção rural, para que 
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progressivamente ela se mais eficiente e adequada 
economicamente, e isso leve a imposição de políticas 
legais – aparentemente – restritiva, que tal prática, 
poderia resultar, em espécie de melhoria nas 
condições sociais atinentes as garantias expostas na 
Constituição Federal.

De qualquer sorte, sob uma análise mais 
pragmática, porém, é preciso maior cautela: – 
Precaução. Segundo Bauman (BAUMAN, 2000), 
explicando a parábola do Titanic de Jacques Attali, 
devido a arrogância do capitão e a docilidade da 
tripulação, o iceberg não seria nem poderia ser 
notado a tempo.

A Análise Econômica do Direito se mostra 
como uma ferramenta de exame na regulamentação 
comportamental, no sentido de incentivar ou coibir 
determinada ação humana. Dessa forma, o Direito 
e a Economia podem estimular a atividade rural de 
maneira que essa atenda aos anseios da sociedade 
em geral visando também uma maior produção de 
alimentos derivados do campo. A criação de normas 
legais por parte do Estado poderá vincular a atividade 
rural a um desenvolvimento sustentável e um meio 
ambiente equilibrado pautado até mesmo pela 
redução do uso de defensivos agrícolas. O princípio 
do Poluidor Pagador é um clássico exemplo de 
normas legais que possuem o escopo de estimular 
ou coibir determinado comportamento por parte 
daquele que gera danos ao meio ambiente.

A criação de políticas públicas em conjunto 
com uma política rural apropriada, mediante o 
incremento de mecanismos de preços, somadas a um 
financiamento agrícola adequado e que atenda aos 
anseios, tanto do produtor rural quanto do Estado, 
igualmente mostram-se com formas de garantir que 
a modernização do setor agrícola possa oferecer 
uma melhora na qualidade de vida dos cidadãos 
brasileiros. Os interesses e empenho de todas as 
partes que se encontram ligadas ao mesmo objetivo 
de desenvolvimento permite que mais esforços e 
novas ideias sejam implementadas no setor rural.
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RESUMO

O presente artigo dispõe, a priori, sobre a 
Educação e a Educação Social. Outrossim, explana 
acerca dos Direitos Fundamentais e Personalíssimos 
de Crianças e Adolescentes, como tais Diretos são 
aplicados à estas perante o ordenamento jurídico 
pátrio. Discorre a respeito dos conflitos no âmbito 
intrafamiliar, sobretudo a forma com que o sistema 
jurídico brasileiro passou a assegurar a proteção das 
Crianças e Adolescentes perante tais conflitos. Ao 
final, a partir de uma análise crítica, discorre acerca 
da Educação como tutela personalíssima de Crianças 
e Adolescentes em conflitos intrafamiliares, e quanto 
a necessidade da aplicação da Educação Social no 
âmbito familiar.

PALAVRAS-CHAVE

Conflitos Intrafamiliares; Crianças e Adolescentes; Direitos 

Personalíssimos; Educação; Educação Social.

ABSTRACT

This article provides, a priori, on Education 
and Social Education. It also explains the 

Fundamental and Personal Rights of Children and 
Adolescents, as these rights are applied to them 
before the national legal system. It discusses conflicts 
in the intrafamily sphere, especially the way in 
which the Brazilian legal system began to ensure the 
protection of Children and Adolescents from such 
conflicts. In the end, based on a critical analysis, it 
discusses Education as a very personal guardianship 
of Children and Adolescents in intrafamily conflicts, 
and the need to apply Social Education in the family 
sphere.

KEYWORDS

Intra-family conflicts; Children and Adolescents; Very Personal 

Rights; Education; Social Education.

INTRODUÇÃO

Como ponto de início esclarecer-se-á sobre a 
Educação e a Educação Social, demonstrando para 
tanto, seus conceitos, a importância da Educação 
para o desenvolvimento intelectual, moral e social 
das Crianças e Adolescentes. Ademais, serão expostos 
os dispositivos legais atuais do Judiciário Pátrio que 
buscam assegurar para todas Crianças e Adolescentes 
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sem distinções o Direito a Educação de qualidade, 
e finalmente explanar-se-á a respeito da Educação 
Social e seus aspectos construtivos em detrimento da 
Educação Regular.

Mister apontar que diante da insuficiência da 
Educação Regular, profissionais ligados a Educação, 
notaram a necessidade de mudanças do surgimento 
de um novo tipo de Educação que vai além dos 
estudos no interior das salas de aula, mas de uma 
Educação, que esteja inserida tanto no aspecto 
escolar como no familiar, sobretudo uma Educação 
que leve ao desenvolvimento e crescimento das 
Crianças e Adolescentes em todos seus âmbitos, 
tanto moral, quanto intelectual, quanto social, qual 
seja a Educação Social.

Apontar-se-á as principais conceituações acerca 
dos Direitos Fundamentais, suas caracterizações, e a 
forma como estes historicamente se desenvolveram e 
passaram a estar dispostos na atual legislação pátria, 
assim como os Direitos Personalíssimos. Ademais, 
suas aplicações perante as Crianças e Adolescentes, 
posteriormente o advento da Constituição Federal 
de 1988, e o Estatuto da Criança e Adolescentes, os 
quais passou-se a tutelá-las como efetivas pessoas de 
Direito.

Destaca-se, outrossim, neste trabalho, 
uma apresentação histórica sobre os conflitos 
na sociedade, demais disto, sua importância 
para com o surgimento do Direito, outrossim, 
sua conceituação e a forma como os conflitos 
refletiram sobre a sociedade e a transformou 
significativamente. Insta observar que as famílias 
não são uma exceção a isto, ou seja, do mesmo 
modo que os conflitos integram a sociedade, 
também integram aos núcleos familiares, os quais 
também foram responsáveis pelas mudanças que 
ocorreram nas famílias, em todos seus aspectos.

Assim, apresentar-se-á neste trabalho, a 
relevância da Educação Social perante os conflitos 
intrafamiliares, tanto para os pais quanto aos filhos, 
como forma de garantia e tutela personalíssima 
de Crianças e Adolescentes, qual seja, reconhecer 
tais partes como sujeitos de Direito, aplicando-
se para tanto Princípios como a Dignidade da 
Pessoa Humana, do Melhor Interesse das e dos 
Adolescentes, e a Doutrina da Proteção Integral, 
através da Educação, mais especificamente da Social, 
em conflitos intrafamiliares envolvendo Crianças e 
Adolescentes.

Finalmente, diante de tais evidenciações, 
questionar-se-á se a Educação Social, deve ser 

considerada tutela personalíssima para Crianças e 
Adolescentes em conflitos intrafamiliares?

Insta salientar que para exposição do 
presente trabalho fez-se o uso da técnica de pesquisa 
fundamentada na análise documental e bibliográfica 
em livros, revistas jurídicas, artigos, sites, 
jurisprudências, dentre outras fontes de pesquisa 
ligadas ao tema que serão meios para obtenção dos 
resultados. Utilizou-se, ainda, o método empírico 
indireto, por meio do qual analisou-se dados 
estatísticos fornecidos por sites governamentais, e 
empregou-se o método dedutivo com base na análise 
do material levantado.

1 DA EDUCAÇÃO E DA EDUCAÇÃO SOCIAL

Afere-se que a Educação é o agir e ter como 
ato o de educar, o de instruir, é de muita polidez 
e disciplinamento. Num sentido mais amplo seria o 
meio em que os hábitos, costumes e os valores (não 
bens), são transferidos herdados de pais para filhos 
ou em família.

A educação é um conjunto somatório de 
situações e experiências adquiridas no dia a dia. 
A Educação é formada por um conjunto que se 
completa com a cortesia, a delicadeza e a civilidade 
demonstrada por um indivíduo e a sua capacidade 
de socialização. René Hubert (1996, p.94) relata 
que a educação é um conjunto de ações e influências 
exercidas voluntariamente por um ser humano em 
outro, normalmente de um adulto em um jovem. 
Essas ações pretendem alcançar um determinado 
propósito no indivíduo para que ele possa 
desempenhar alguma função nos contextos sociais, 
econômicos, culturais e políticos de uma sociedade.

Deste modo o ato é recíproco pois se 
desenvolve mediante ensino e aprendizagem em 
que seus partícipes possam trabalhar seu presente, 
sem desconsiderar o seu passado e com um olhar 
futuro. E não importa o sistema se é privado ou 
público de qualquer forma, maneira ou em qualquer 
lugar a educação é para todos, conforme preconiza a 
Constituição Federal de 1988:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever 
do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988).

O propósito da educação está em incentivar, 
em fazer com que a vontade ai aprendizado seja no 
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desenvolvimento do indivíduo e que o mesmo seja 
capaz de trilhar seu caminho. A se auto criar, inovar, 
pensar, idealizar algo mesmo que não esteja ao seu 
alcance, mas que possa seguir e cultivar no percurso 
da educação. A educação é essencial e indispensável, 
seja ela adquirida em um ambiente formal de ensino, 
familiar ou até mesmo no meio social.

De acordo com a concepção kantiana, [...] o 
homem é a única criatura que precisa ser educado. 
Por educação entende-se o cuidado de sua infância (a 
conservação, o trato), a disciplina e a instrução com 
a formação. Consequentemente, o homem é infante, 
educado e discípulo (KANT, 1999, p. 11).

Desde o surgimento do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (1990) a educação é tratada como o 
desenvolvimento pessoal e social, garantindo os seus 
direitos fundamentais an tutela primordial e como 
Direito:

Art. 53. A criança e ao adolescente têm direito 
à educação, visando ao pleno desenvolvimento 
de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-se lhes: I - Igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola; II - 
Direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - Direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores; IV - Direito de organização e 
participação em entidades estudantis; V - 
Acesso à escola pública e gratuita próxima de 
sua residência.

Conforme o artigo 53 e seus incisos (ECA, 
1990) percebe-se que a garantia de tais direitos 
básicos, o reconhecimento à educação como direito 
se faz na primazia básica de qualquer direito.

E por educação espera-se que o seu desenvolver 
seja na moralidade, físico e intelectual do ser humano 
aplicando métodos próprios sendo adequado na 
necessidade do aprendizado de cada indivíduo.

Pensando nisso que Brandão (1985, p. 7) diz 
que educação não é só a primeira imagem que vem 
em nossa cabeça com escola, professor, e aluno, mas o 
cotidiano que cada um tem a educação ao seu redor, 
ou seja, a educação pode ser desenvolvida em casa, 
na rua, na igreja, na escola, nos ambientes sociais, 
de um modo ou de muitos, todos nós diante de suas 
práticas educativas a desenvolvemos com momentos 
da própria vida. Assim, para saber, para fazer, para ser 
ou para conviver, todos os dias misturamos as nossas 
vivências com a educação.

Afere-se ainda que para Brandão uma sala 
de quatro paredes não é o limite para educação, 
os espaços são mais amplos para que se pratique o 

conhecer, o aprender cuja observação às práticas 
sociais se fazem também pela educação. O autor 
defende educação como uma simples aprendizagem 
que pode estar presente de várias maneiras sendo um 
fenômeno plurifacetado. Portanto, em direitos do ser 
humano a educação passa a ser tratada em relação 
sua dignidade humana como experiências diárias dos 
princípios constitucionais como: justiça, igualdade, 
solidariedade e da liberdade compartilhando 
formações de usos e costumes, quais estão interligados 
por valores essenciais de cada um.

Na promoção de uma Educação se faz 
também nos contextos sociais a Educação Social que 
é a educação que se situa fora e também dentro dos 
âmbitos escolares que envolvem ações educativas 
com diversas populações, em distintos âmbitos 
institucionais, comunitários e sociais, assim como 
em programas e projetos educativos e sociais, a partir 
das políticas públicas definidas pelos órgãos públicos 
estatais federal, estadual e municipal.

Tratar a Educação Social no rol da educação 
e no reconhecimento de referida prática educadora 
diante de seus profissionais é reconhecer as tutelas 
fundamentais de crianças e adolescentes em situações 
de conflito, é defender a sua base de formação voltada 
ao exercício da cidadania diante da pacificação e 
solução nas prerrogativas de seus direitos.

Segundo Natali (2016), a partir das 
proposições de Morales (2012); Müller (2012); 
Núñez (2002), o educador tem o papel de:

[...] articular procedimentos educacionais 
de transmissão e aquisição de conteúdos 
culturais e sociais em direção à potencialização 
da participação social nas realidades onde 
os sujeitos envolvidos estão inseridos e têm 
direitos a serem conquistados. (NATALI, 
2016, p. 174).

Coaduna-se este papel numa prática 
libertadora que trabalha os direitos fundamentais e 
sociais. Em complementação às proposições, Freire 
(2005) diz que:

A visão da liberdade tem nesta pedagogia 
uma posição de relevo. É a matriz que atribui 
sentido a uma prática educativa que só pode 
alcançar efetividade e eficácia na medida da 
participação livre e crítica dos educandos. 
É um dos princípios essenciais para a 
estruturação do círculo de cultura, unidade 
de ensino que substituiu a ‘escola’, autoritária 
por estrutura e tradição. Busca-se no círculo 
de cultura, peça fundamental no movimento 
de educação popular, reunir um coordenador 
a algumas dezenas de homens do povo no 
trabalho comum pela conquista da linguagem. 
O coordenador, quase sempre um jovem, sabe 
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que não exerce as funções de ‘professor’, e que 
o diálogo é condição essencial de sua tarefa, 
‘a de coordenar, jamais influir ou impor’ 
(FREIRE, 2005, p. 13).

Essa construção da educação como prática 
da liberdade, ao contrário daquela que é prática da 
dominação, implica a negação do homem abstrato, 
isolado, solto, desligado do mundo, como também a 
negação do mundo como uma realidade ausente dos 
homens (FREIRE, 2005).

A reflexão proposta em uma análise do 
educador social que pratica a Educação Social é 
que a prática libertadora, por ser autêntica, não é 
sobre homem-abstração nem sobre esse mundo sem 
homens, mas sobre homens em suas relações com o 
mundo.

Coadunando com esta colocação entre o 
papel social (consciência) e o mundo, Sartre diz que 
ambos se dão ao mesmo tempo: exterior por essência 
à consciência, o mundo é, por essência, relativo a 
ela (SARTRE, 1965). Logo a Educação que se faz 
através da Educação Social traz no contexto social de 
crianças e adolescentes em conflitos intrafamiliares 
um trabalhar na sua realidade que se faz presente 
sem desconsiderar seu passado e com um olhar ao 
seu futuro.

2 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E 
PERSONALÍSSIMO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

Os Direitos Fundamentais, são uma espécie 
de Direito intrínseco ao homem, Direitos estes 
assegurados antes mesmo de seu nascimento, 
encontram-se dispostos junto a Carta Magna, ao 
longo de todo seu teor, sobretudo como cláusulas 
pétreas1, perante a atual legislação Brasileira, insta 
salientar que “os direitos e garantias salvaguardados 
são os fundamentais e não meramente os individuais 
[...]” (FERREIRA, 1995), como dispõe o inciso IV 
da Constituição Federal.

Cumpre apontar, que os Direitos Fundamentais 
estão intimamente ligados ao princípio da dignidade 
da pessoa humana,  para Ingo Wolfgang Sarlet 
(2002), os mesmos “nascem” de tal princípio.

Ainda para o Jurista a dignidade da pessoa 
humana preza pela garantia da:

1 Artigo 60, § 4º, da Constituição Federal:
 Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
 I. a forma federativa de Estado;
 II. o voto direto, secreto, universal e periódico;
 III. a separação dos Poderes;
 os direitos e garantias individuais

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 assegurem a pessoa 
tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a 
lhe garantir as condições existentes 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. (SARLET, 2002)

Diante disto, ao se tutelar tais proteções 
garantir-se-á os Direitos Fundamentais. José Gomes 
Canotilho (1993) constata em sua obra as quatro 
primordiais funções dos Direitos Fundamentais, (I) 
função de não-discriminação; (II) função de defesa 
ou liberdade; (III) função de prestação social; e (IV) 
função de proteção perante terceiros.

Não obstante, os Direitos da Personalidade, 
dizem respeito a uma “categoria especial de 
direitos que visam assegurar o gozo e o respeito 
ao seu próprio ser, em todas as suas manifestações 
espirituais ou físicas [...]” (BELTRÃO, 2005). Por 
outro lado, quanto a personalidade, propriamente 
dita, se “resume no conjunto de caracteres do próprio 
indivíduo; consistente na parte intrínseca da pessoa 
humana” (SZANIAWSKI, 2005).

Os Direitos da Personalidade visam a tutelar 
bens jurídicos inerentes a pessoa humana, tais como 
‘a vida, a liberdade e honra’ (SZANIAWSKI, 2005). 
Ou mesmo, consoante ao pensamento de Orlando 
Gomes (1966), “constituem-no os bens jurídicos 
em que se convertem projeções físicas ou psíquicas 
da pessoa humana por determinação legal, que os 
individualiza para lhes dispensar proteção”. 

Mister observar que “a individualização dos 
aspectos vida, honra, liberdade física e nome surgem 
no fim do século XIX. Com revolução francesa tem-
se o ápice da afirmação da existência de um direito 
inato ao homem” (MORAES; POMIM, 2014). 

Neste mesmo sentido, dispõe o artigo 11, 
caput do Código Civil de 2002, sobre os direitos 
personalíssimos, onde com exceção dos casos 
previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 
exercício sofrer limitação voluntária (CC, 2002).

A Jurista Rita de Cássia Curvo, referenciando, 
Maria Celeste Santos (2001), explana que os Direitos 
Personalíssimos são: “absolutos, extrapatrimoniais, 
intransmissíveis, imprescritíveis, irrenunciáveis, 
vitalícios e ilimitados”.
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O artigo 2.º do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, considera criança, pessoa de até doze 
anos de idade incompletos, por outro lado, considera 
adolescente, aquelas entre doze e dezoito anos de 
idade (ECA, 1990).

Cumpre apontar que a Constituição Federal 
de 1988, representa um grande marco no Direito 
Brasileiro, sobretudo com relação aos Direitos das 
crianças e adolescentes, a Carta Magna representa 
uma ruptura a doutrina anteriormente estabelecida 
da “situação irregular”2 , a qual “concebia crianças 
e adolescentes não como pessoas sujeitos de Direito, 
mas sim como objetos de tutela e intervenção dos 
adultos” (LENZA, 2017), de acordo com o artigo 
2.º do Antigo Código de Menores.

Após a promulgação da referida Constituição, 
adotou-se no Brasil a Doutrina da Proteção Integral, 
que vem a apresentar uma nova condição as crianças 
e adolescentes, a condição de seres humanos dotados 
de personalidade, e não apenas objetos de intervenção 
dos adultos.

A Doutrina da Proteção Integral encontra-se 
expressamente disposta no artigo 1.º do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que diz “esta lei dispõe 
sobre a proteção integral à criança e ao adolescente” 
(ECA, 1990).

Sobre a Doutrina da Proteção Integral, Miguel 
M. Alves Lima (2001), a conceitua como “um novo 
modelo jurídico, isto é, um novo ordenamento de 
direito positivo, uma nova teoria jurídica, uma nova 
prática social (da sociedade civil) e institucional (do 
poder público) do Direito. O que importa, neste 
caso, é perceber que desde a criação legislativa, 
passando pela produção do saber jurídico, até a 
interpretação e aplicação a situações concretas, este 
Direito impõe-nos o inarredável compromisso ético, 
jurídico e político com a concretização da cidadania 
infanto-juvenil”.

Consoante a este posicionamento consolida 
Mário Volpi (1997) que a Doutrina da Proteção 
Integral, “apresenta-nos um conjunto conceitual, 
metodológico e jurídico que nos permite 
compreender e abordar as questões relativas às 
crianças e aos adolescentes sob a ótica dos direitos 

2. Conforme o entendimento da Jurista Carla Carvalho Leite (2005), “podem-se 
extrair as seguintes conclusões quanto à atuação do Poder Estatal sobre a 
infância e a juventude sob a incidência da Doutrina da Situação Irregular: (i) 
uma vez constatada a “situação irregular”, o “menor” passava a ser objeto de 
tutela do Estado; e (ii) basicamente, toda e qualquer criança ou adolescente 
pobre era considerado “menor em situação irregular”, legitimando-se a 
intervenção do Estado, através da ação direta do Juiz de Menores e da 
inclusão do “menor” no sistema de assistência adotado pela Política Nacional 
do Bem-Estar do Menor)[...]”.

humanos, dando-lhes a dignidade e o respeito do 
qual são merecedores”.

A partir do advento do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, da promulgação da Constituição de 
88, e da adoção da Doutrina de Proteção Integral, 
em detrimento do antigo Código de Menores, cuja 
Doutrina utilizada era a da Situação Irregular (Lei nº 
6.697/79). As crianças e os adolescentes tornaram-se 
sujeitos de Direitos Fundamentais e sobretudo, de 
Direitos da Personalidade.

Insta salientar, que além dos dispositivos legais, 
dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente, a 
atual Constituição Federal, em seu Título VII, sobre a 
Ordem Social, mais especificamente no capítulo VII, 
artigos 227 a 229, trata dos Direitos Fundamentais 
das crianças e adolescentes, uma vez que, que são 
Direitos de caráter Fundamental, também os são 
cláusulas pétreas.

Com isto, poder-se-á observar diversos casos, 
em que os Direitos Fundamentais e da Personalidade 
são tutelados tanto para crianças, quanto aos 
adolescentes, como à título de exemplo, poder-se-á 
citar o direito à identidade pessoal que acarreta 
ao direito das Crianças e Adolescentes sobre à 
identidade de ascendência biológica, pelo qual lhes 
serão assegurados o direito de conhecer seus pais 
biológicos.

Nota-se que por décadas, crianças e 
adolescentes não foram alvo de proteção e tutela 
de tais Direitos, vez que as mudanças apenas 
ocorreram após a redemocratização da República a 
partir do ano de 1988, e com o advento da atual 
Constituição Brasileira, e do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, respaldada em princípios como o da 
Dignidade da Pessoa Humana, a partir deste marco, 
crianças e adolescentes, passaram enfim a serem 
considerados indivíduos dotados de personalidade, 
pendentes de proteção única e própria para seu 
devido desenvolvimento.

3 DOS CONFLITOS E DO CONFLITO 
INTRAFAMILIAR

Os conflitos interpessoais, fazem parte dos 
grupos sociais, desde os primórdios, a partir do 
momento em que o homem passou a conviver em 
sociedade, os conflitos se originaram, ou seja, “é 
natural que as relações intersubjetivas e até mesmo 
intergrupais sejam marcadas por divergências de 
ordens diversas (emocionais, sociais, políticas, 
ideológicas, familiares, profissionais), as quais podem 
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ser definidas como a gênese de um dos fenômenos 
mais comuns e recorrentes de qualquer sociedade: o 
conflito” (LUCENA, 2012).

Para George Simmel (1983), “se toda interação 
entre os homens é uma sociação, o conflito – afinal, 
uma das mais vívidas interações e que, além disso, 
não pode ser exercida por um indivíduo apenas – 
deve certamente ser considerada uma sociação”.

A partir deste trecho supracitado, observar-
se-á que sem o conflito não há sociedade. O 
Sociólogo, ainda pontua:

[...] que a contradição e o conflito, ao 
contrário, não só procedem esta unidade como 
operam em casa momento de sua existência. 
É claro que provavelmente não existe uma 
unidade social onde correntes convergentes 
e divergentes não estão inseparavelmente 
entrelaçadas.

A partir do século XIX e início do século XX, 
o estudo sobre os conflitos das passou a ser tema 
mais enfático de discussão teórica entre os filósofos 
e sociólogos da época, sendo objeto recorrente de 
estudos até os dias atuais.

Insta salientar, que os conflitos são os 
precursores do Direito, vez que a partir de seu 
surgimento, fez-se necessária a resolução dos 
mesmos, de forma que “convencionou-se a criação 
de normas de convivência capazes de regular as 
relações humanas e aplicar sanções aos violadores de 
seu conteúdo em face de um descumprimento, qual 
seja o Direito” (LUCENA, 2012).

Das relações intersubjetivas e intergrupais, que 
os conflitos são oriundos, e os conflitos intrafamiliares 
não são uma exceção a isto, os conflitos em família 
são existentes, e por muitas vezes mais recorrentes 
que qualquer outro, vez que as partes se encontram 
estabelecidas em mesmo espaço físico diariamente.

No decorrer das últimas décadas, o conceito 
de família, passou por profundas mudanças, desde 
a forma como se as reconhecem, até mesmo com 
relação aos tipos de configurações de família, dentre 
as quais poder-se-á observar:

Família nuclear – pai, mãe e filhos vivem todos 
juntos;
Família monoparental – os filhos vivem apenas 
com um dos pais; Família recomposta – o pai 
ou a mãe voltou a se casar com outra pessoa;
Família ampliada – outros familiares (avós, 
tios, primos, etc.) vivem com a família nuclear;
Família binuclear – família formada pelos 2 
(dois) lares das pessoas que se divorciaram e 
tiveram filhos;
Família homoafetiva – os dois ascendentes são 
do mesmo sexo, sejam homens ou mulheres;

Família canguru – família composta pelos pais 
e pelos filhos, os quais, embora já maiores e 
independentes, continuam morando com 
aqueles;
Família unipessoal – família composta por 
uma única pessoa (CNJ, 2019) 

Neste sentido Rolf Madaleno, assevera que:

A família matrimonializada, patriarcal, 
hierarquizada, heteroparental, biológica, 
institucional vista como unidade de 
produção cedeu lugar para uma família 
pluralizada, democrática, igualitária, hetero 
ou homoparental, biológica ou socioafetiva, 
construída com base na afetividade e de 
caráter instrumental. (2015)

De acordo com o Projeto de Lei nº 6583 de 
2013, o qual atualmente tramita perante o Senado, 
apresenta o conceito de entidade familiar como “o 
núcleo social formado a partir da união entre um 
homem e uma mulher, por meio de casamento ou 
união estável, ou ainda por comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes’.

Não obstante, para Maria Socorro Pereira 
Rodrigues, Elísio Holanda Guedes Sobrinho e 
Raimunda Magalhães da Silva (2000), a “família pode 
ser definida como um grupo de indivíduos ligados 
por laços emotivos profundos, por sentimentos de 
pertencer a esse grupo, os quais se identificam como 
sendo “membros da família”.

Para tanto conceituam:

Família é o sistema formado por um grupo 
de pessoas ligadas por vínculos de sangue 
ou de afeto que integram uma estrutura 
de solidariedade, realização e crescimento. 
Portanto, família não é somente aquela 
tradicional, em que pai e mãe, unidos pelo 
casamento ou pela união estável, vivem com 
os filhos.

Ainda conforme os Autores:

Enquanto os pais vivem juntos, o 
poder familiar e a guarda são exercidos 
conjuntamente pelos dois. Com a separação, 
ambos continuam exercendo o poder familiar, 
que só acaba com a morte de um dos pais, 
ou com a suspensão/perda determinada por 
ordem judicial; já a guarda precisa ser definida, 
respeitando o melhor interesse da criança ou 
do adolescente, podendo ser unilateral ou 
compartilhada (2000).

Uma vez que, “a família é a principal 
referência do indivíduo na sociedade, é a noção 
primeira do sentimento de “pertença”, vital para o 
desenvolvimento da realização da pessoa humana””, 
indubitável que as relações interpessoais, o contato 
existente entre os indivíduos no interior do núcleo 
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familiar, serão precursores de conflitos fronte seus 
membros, qual sejam os conflitos intrafamiliares 
(LIMA, 2016).

Miranda 1998 disciplina a violência 
intrafamiliar como toda ação ou omissão que 
prejudique o bem-estar integridade física, psicológica 
ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento 
de outro membro da família. Insta salientar, que 
as crianças e adolescentes integrantes deste ciclo 
familiar também podem ser vítimas de tais ações e 
omissões supramencionadas, sobretudo partes dos 
conflitos intrafamiliares.

A profissional de Psicologia Leila Maria 
Torraca de Brito (1999), explana que na “maioria 
das vezes, problemas emocionais e questões jurídicas 
encontram-se entrelaçadas”, de modo que os 
conflitos intrafamiliares devem ser objeto de tutela e 
proteção do Direito.

Imperioso, apontar que assim como 
anteriormente explanado, com o advento da 
Constituição Republicana de 88, e do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, adotou-se no 
sistema jurídico brasileiro, a Doutrina da Proteção 
Integral, oportunidade em que as crianças e os 
adolescentes tornaram-se sujeitos de Direitos, onde 
seus interesses passaram a ser priorizados, sendo 
portanto atualmente tutelados pelo Princípio do 
Melhor Interesse do Menor. Por esta razão, nos 
processos de separação conjugal – claro, exemplo 
de conflito intrafamiliar –, que tramitam junto as 
Varas de Família de todo país, nos casos em que se 
tem filhos menores envolvidos, impera o Princípio 
do Melhor Interesse do Menor, em detrimento do 
casal que se encontra no processo de separação. Iréne 
Théry (1988) citado por Leila Maria Torraca de 
Brito (1999), avalia que a mudança de “concepção 
de família, tiveram abrangência cultural, social 
e jurídica”, de forma, que atualmente, percebe-
se que as novas relações familiares “conduziram 
à necessidade de alterações junto à Legislação 
referente ao Direito de Família, definindo-se agora 
que a indissolubilidade não seria relativa à união 
conjugal mas com referência à filiação”.

Desta forma, notar-se-á que os conflitos 
intersubjetivos e intergrupais, integram as sociedades 
desde seus primórdios, e com o tempo passou-
se a utilizar-se do Direito para o fim de tutelá-los, 
do mesmo modo os conflitos intrafamiliares, são 
existentes, ou seja, os conflitos oriundos do ciclo 
familiar, os quais são de extrema significância vez 
que tendem a ser mais recorrentes que os conflitos 

extrafamiliares, e igualmente necessitam de proteção 
jurídica e legal.

4 DA EDUCAÇÃO SOCIAL COMO TUTELA 
PERSONALISSÍMA DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES EM CONFLITOS

A educação social, ou também conhecida 
como educação não formal, expõe um novo conceito 
que vai além da Educação Escolar, propriamente dita, 
para Dinora Tereza Zucchetti (2010, apud, TRILLA 
et. al, 2000), “em uma sociedade em constante 
mudança, surgem diferentes necessidades educativas. 
A proteção da família, da infância, o bem-estar da/ 
na terceira idade e a saúde, ao se converterem em 
direitos individuais e coletivos, demandam práticas 
educativas”.

Por esta razão, a Educação Social surge com 
um novo espectro de pensamento educacional, um 
posicionamento definido por Glória Serrano (2003) 
como uma:

[...] ação sistemática e fundamentada, de 
suporte, mediação e transferência que favorece 
especificamente o desenvolvimento da 
sociabilidade do sujeito ao longo de toda a sua 
vida, circunstâncias e contextos, promovendo 
a sua autonomia, integração e participação 
crítica, construtiva e transformadora no 
marco sociocultural que o envolve, contando 
em primeiro lugar com os próprios recursos 
pessoais, tanto do educador como do sujeito 
e, em segundo lugar, mobilizando todos os 
recursos socioculturais necessários do ambiente 
ou criando, por fim, novas alternativas.

Observar-se-á que para Isabel Timotéo e Ana 
Bertão (2012), “Educar para a participação social 
implica intervir e provocar mudanças a nível pessoal, 
interpessoal e nos diferentes sistemas onde o sujeito 
se move (família, escola, instituições, entre outros), 
procurando mudanças de atitude e, gradualmente, 
mudanças de (sub)culturas que obstaculizam 
a participação social e, em última análise, o 
desenvolvimento”.

Insta salientar, que os conflitos intrafamilaires, 
como anteriormente explanado, são em grande 
parte responsáveis por impossibilitar o pelo 
dessenvolvimento de crianças e adolescentes inseridos 
em tal contexto, de forma que a educação social se 
mostra uma eficiente ferramenta de mudança social 
e comportamental, tanto dos pais quanto em relação 
aos filhos, pois assim como afirma Artur Parcerisa 
(2008) ao apresentar a definição de Giné (2007), a 
Educação Social, trata-se:
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um proceso de desarollo integral y 
promocionador de la personas, mediado 
por la función pedagógica intencional y 
posibilitadora , desarrollada por profesionales, 
y presente en multiples ámbitos com la 
finalidad de procurar, favorecer y potenciar la 
aquisicón de bienes culturales, que amplíen 
las perspectivas educativas, laborales, de 
ócio y particpación social,y posibliten la 
incorporación activa a um contexto social y 
cultural concreto.

Assevera o autor que o uso da Educação Social: 

[...] la disciplina científica que estudia los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que 
se producen en ambientes organizados de 
relación y comunicácion intencional (escolares 
y extraescolares) com la finalidad de orientar 
sobre cómo mejorar la calidad de aquellos 
procesos.

Notar-se-á que a Educação Social, mostra-se 
compatível de aplicação em conflitos intrafamiliares. 
neste mesmo sentido pontua Jaume Trilla (1996) ao 
explanar “a Educação Social como uma educação 
que tem como destinatários os indivíduos que se 
encontram em risco social” .

Com a Constituição de 88, questões 
relacionadas à educação passaram a ter grande ênfase 
e destaque tanto para a sociedade quanto para o 
Direito Pátrio, poder-se-á destacar artigos como o 
6.º e 205 e seguintes da respectiva Constituição.

O texto contido no artigo 205 da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988), dispõe que 
“a educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho”, tal artigo demonstra a clara influência de 
conceitos perpetrados pelo Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana, e da Doutrina da Proteção 
Integral, os quais tornaram Crianças e Adolescentes 
efetivas pessoas de Direito.

Do mesmo modo o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, traz à tona artigos como o 533, 
pelo qual é assegurado as Crianças e Adolescentes o 
Direito à educação.

3. Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes:

 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - direito 
de ser respeitado por seus educadores;

 III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores; IV - direito de organização e participação em entidades 
estudantis;

 V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
 V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-

se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma 
etapa ou ciclo de ensino da educação básica

Não obstante, a educação formal não se mostra 
suficiente, deve-se perpetrar e aplicar a educação 
social em diversos espectros na vida das Crianças e 
Adolescentes, sobretudo daqueles que fazem parte 
de seu ciclo educacional e de cuidados, como seus 
professores e principalmente seus pais, com o fim de 
efetivamente lhes garantir pleno desenvolvimento, 
tanto no âmbito escolar como no âmbito familiar, 
constitucionalmente garantido e, portanto, de 
caráter fundamental e personalíssimo.

Consoante a este posicionamento Ramon 
Llongueras Arola (2010) dispõe que “a adaptação 
positiva não é uma tarefa individual, mas que 
a família, a escola, a comunidade e a sociedade 
deverão prover recursos para que o ser humano possa 
desenvolver-se mais plenamente”.

Outrossim, este mesmo autor supracitado, 
assevera que a Educação “nos obriga a concretizar 
a mudança de paradigma: de procurar culpados a 
procurar soluções, de limitarmos a diagnosticar e 
idealizar, a agir, a transformar a realidade. Para isso 
cada contexto tem que reconhecer as capacidades 
dos outros e abrir-se a relações de integração (sistema 
aberto como oposição a instituição total)” (AROLA, 
2010).

Desta forma observar-se-á que a educação 
social se mostra imprescindível como garantidora 
de direitos fundamentais e personalíssimos para a 
crianças e adolescentes vez que institui mudanças 
comportamentais e pessoais junto as partes 
envolvidas no conflito intrafamiliar, como lidar com 
os mesmos visando alcançar ao princípio da Proteção 
Integral dos Menores, e sobretudo tutelando aos seus 
Direitos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se enfim que a 
Educação Social, se mostra como um método e como 
tutela personalíssima a Crianças e Adolescentes em 
conflitos intrafamiliares, diante dos diversos aspectos 
positivos devidamente existentes e demonstrados ao 
longo do artigo.

Observou-se que diante das mudanças que 
ocorreram em sociedade, no âmbito familiar, mais 
especificamente no posicionamento dos pais perante 
os filhos, faz-se necessária uma adequação tanto do 
Direito, como do sistema Educacional, diante de 
tais avanços e alterações, qual seja a aplicação da 
Educação Social em detrimento da Educação voltada 
apenas para aspecto escolar.
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Insta salientar, que apenas após o advento 
da Constituição Federal de 1988, e do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que a Educação passou a 
ser efetivo Direito das Crianças e dos Adolescentes, 
vez que foram reconhecidos como objeto de proteção 
dos Direitos Fundamentais, sobretudo dos Direitos 
Personalíssimos, sendo portanto o Direito a Educação 
intrínseco a cada Criança e cada Adolescente do país.

Outrossim, denotou-se que os conflitos 
intersubjetivos e interpessoais integram a sociedade, e 
ainda mais importante, verifica-se que sem o conflito 
não há sociedade, e nem mesmo existiria o Direito. 
Denotou-se ainda, que os conflitos também são 
existentes nos ciclos familiares, ou seja, os conflitos 
intrafamiliares, e uma vez que as partes integram um 
mesmo espaço físico diariamente, os conflitos são 
ainda mais recorrentes, causando diversos danos as 
Crianças e Adolescentes envolvidos em tais conflitos, 
principalmente os de caráter psicológico. Por fim, 
inferiu-se do presente artigo aspectos benéficos 
provindos da aplicação da Educação Social, perante 
os conflitos intrafamilares, em que Crianças e 
Adolescentes, figuram como parte, visto que, 
desta forma poder-se-á garantir e tutelar Direitos 
Fundamentais e Personalíssimos a estes, vez que são 
sujeitos de Direito e fazem jus a tal proteção.
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RESUMO

Objetiva-se neste trabalho estudar os 
instrumentos utilizados pelo Estado Brasileiro para se 
promover a dignidade da pessoa humana, em especial, 
à pessoa idosa através de políticas públicas. Há um 
crescimento visível e acelerado dessa população, 
o qual traz um desafio também à previdência 
social e à saúde. O legislador constituinte foi claro 
ao dar proteção para essa população tida como 
mais frágil. Buscamos refletir sobre a efetividade 
das políticas públicas aos idosos, considerada um 
importante instrumento para concretização dos 
direitos fundamentais e também para preservar a essa 
população uma qualidade de vida digna.

PALAVRAS-CHAVE

Idoso; Garantias constitucionais; Dignidade da Pessoa Humana; 

Políticas Públicas.

ABSTRACT

The objective of this study is to study the 
instruments used by the Brazilian State to promote 
the dignity of the human person, especially the elderly 
through public policies. There is a visible and accelerated 
growth of this population, which also poses a challenge to 
social security and health. The constituent legislator was 
clear in giving protection to this population considered 

as more fragile. We seek to reflect on the effectiveness of 
public policies for the elderly, considered an important 
instrument for the realization of fundamental rights 
and also to preserve a dignified quality of life for this 
population.

KEYWORDS

Old man; Constitutional guarantees; Dignity of human person; 

Public policy.

INTRODUÇÃO

O crescimento no número de idosos não é 
exclusividade do Brasil, mas sim, em todo o mundo. 
E o avanço desta população vem trazendo desafios 
para os Estados, como por exemplo, aspectos ligados 
à previdência e a saúde.

Essa realidade é tão perceptível que, conforme 
o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento, o 
número de pessoas acima de 60 anos no Brasil deverá 
crescer mais rápido do que a média internacional.

E, diante dessas informações, procuramos 
traçar uma reflexão a respeito da necessidade de se 
utilizar, efetivamente, as políticas públicas como 
instrumentos para promoção da dignidade da pessoa 
humana, principalmente da população idosa, que 
passou a ser uma preocupação de fato, a partir da 
Constituição Federal de 1988 e da vigência da Lei 
nº. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso.
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Ainda, buscamos analisar a necessidade 
atual de se garantir proteção aos idosos, que é um 
dos grupos mais vulneráveis, solitários e frágeis da 
nossa sociedade, uma vez que diversas circunstâncias 
impedem a pessoa idosa de manter o ritmo de 
trabalho, o sustento e a manutenção de condições 
para se alcançar maneiras dignas de sobrevivência.

O tema tem relevância fática e jurídica, é motivo 
de debates com o intuito de preservar a essa população 
um bem-estar e qualidade de vida. Considerada a 
dignidade da pessoa humana um dos fundamentos da 
República Federativa, e tutelada em diversos diplomas 
internacionais, o Estado Brasileiro vem, cada vez mais, 
desenvolvendo políticas públicas para assegurar aos 
idosos uma qualidade de vida digna.

A pesquisa realizada é de caráter intuitivo, uma 
vez que a síntese e os fichamentos das leituras objetiva 
fundamentar os conhecimentos relacionados aos 
objetivos de pesquisa. Quanto à metodologia, opta-
se pelo método hipotético-dedutivo, pois a partir das 
hipóteses é que estruturará o conhecimento sobre o 
objeto de pesquisa.

1 O IDOSO E AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

O envelhecimento da população não só no 
Brasil, mas no mundo todo, é um processo que levanta 
várias questões fundamentais para os propulsores de 
políticas e também de toda a população.

O rápido crescimento mundial da população 
acima de 60 anos, especialmente nos países em 
desenvolvimento pode dar-se por alguns fatores, 
como a diminuição da fecundidade e a tendência 
das mulheres a ter um menor número de filhos 
que as mulheres de gerações anteriores. Assim, essa 
diminuição na taxa de natalidade provocará um 
estreitamento entre a população mais jovem com a 
população idosa.

Outro fator que merece destaque para o 
aumento da longevidade, é o avanço da tecnologia na 
saúde, com toda a modernidade, está mais acessível 
realizar o diagnóstico e o tratamento de doenças que 
venham acometer essa classe populacional.

O idoso hoje é um novo personagem na 
atualidade e essa sociedade necessita encarar a 
realidade do envelhecimento, partindo para um 
novo comportamento, estabelecendo um elo entre 
as gerações e assumindo seu papel no sentido de ver 
efetivados os direitos dessa população que muito já 
contribuiu para a construção da sociedade em que 
vivemos hoje.

Nayane Formiga dos Santos e Maria do 
Rosário de Fátima e Silva tratam do assunto, 
realçando a diferença desse fenômeno nos países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos:

O crescimento da população idosa é um 
fenômeno mundial. Trata-se de um processo 
de transição demográfica, caracterizado pelo 
aumento da longevidade da população. 
Em relação a esse processo pode-se ressaltar 
importantes diferenças entre os países 
desenvolvidos e os países em desenvolvimento. 
Enquanto nos primeiros, esse envelhecimento 
populacional ocorreu associado às melhorias 
da qualidade de vida, no segundo, esse 
crescimento ocorreu de forma rápida, 
carente de uma organização social e de saúde 
adequadas, suficientes para atender às novas 
demandas emergentes. (SANTOS e SILVA, 
2013)

Frente a esse crescimento desordenado, o do 
cuidado especial que o idoso necessita, o constituinte 
de 1988 procurou estabelecer e assegurar direitos 
de ordem fundamental aos idosos, com o fim de 
proporcionar um envelhecimento respaldado pelo 
princípio da dignidade da pessoa humana. O artigo 
3º, da Constituição de 1988, estabelece os objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil, 
dentre eles destacamos:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil:
[...]
III – promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação.

A Constituição Federal também trouxe para 
todos - em que damos destaque à população idosa 
- promover o bem estar de todos sem preconceitos 
de idade, que é objetivo de nossa República. Assim, 
devem os poderes públicos buscar formas de levantar 
uma sociedade de maneira justa e igualitária.

Nesse sentido, Alexandre de Moraes afirma:

Logicamente, o rol de objetivos do art. 3º não 
é taxativo, tratando tão somente da previsão 
de algumas finalidades a serem perseguidas 
pela República Federativa do Brasil. Os 
poderes públicos devem buscar os meios 
e instrumentos para promover condições 
de igualdade real e efetiva e não somente 
contentar-se com a igualdade formal, em 
respeito a um dos objetivos fundamentais da 
República: construção de uma sociedade justa. 
(MORAES, 2011, p.48)

Quando nossa Constituição previu a 
igualdade entre homens e mulheres, estabeleceu que 
nenhuma norma ou julgamento pode diminuir ou 
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suprimir tal igualdade, sob pena de afetação direta a 
este princípio.

A dignidade da pessoa humana também é 
assegurada por diversos ordenamentos jurídicos, a 
começar pela Carta Magna de 1988:

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;

Nesse contexto, Alexandre de Moraes, nos 
traz seu conceito do princípio da dignidade da pessoa 
humana:

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 
um mínimo invulnerável que todo o 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.

Tal fundamento, é tido como um dos mais 
importantes protegidos pelo Estado, como bem disse 
José Afonso da Silva, que “a dignidade da pessoa 
humana é um valor supremo que atrai o conteúdo 
de todos os direitos fundamentais do homem, desde 
o direito a vida” (SILVA, 2007, p.38).

A dignidade da pessoa humana passou 
a ser protegida, principalmente, pelos tratados 
internacionais, no contexto de pós-guerra, com o fim 
de garantir o pleno desenvolvimento da mesma e a 
da personalidade humana.

Nesse cenário de proteção, são destaques dois 
diplomas, a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e a 17ª Convenção de Haia de 1993. No 
sentido exposto, asseverou Elimar Szaniawski:

A ordem jurídica supranacional tem por 
principal escopo tutelar a personalidade 
humana amplamente, garantir o pleno 
desenvolvimento da personalidade e 
salvaguardar a dignidade do ser humano, 
sendo informada pelo caráter universal que 
a personalidade humana apresenta. São suas 
principais fontes: a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, a Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem e a das Liberdades 
Fundamentais e a 17ª Convenção de Haia 
de 1993,  as quais se destacam, entre outras 
convenções internacionais importantes 
destinadas a proteger a personalidade e os 

direitos fundamentais do homem desde sua 
concepção até sua morte. (SZANIAWSKI, 
2005, p.117-118)

É nítido o objetivo do legislador constituinte 
de dar proteção a preceitos garantidores de existência 
de uma vida digna a todos, cabendo ao Estado e, 
também aos particulares promoverem meios para 
a efetividade e reconhecimento do princípio da 
dignidade da pessoa humana.

Assim, todas as legislações que eventualmente 
afrontarem a este princípio devem ser tidas como 
inválidas e aquelas em que haja lacuna, deve ser 
interpretada de maneira ampla para que se supra este 
lapso.

Ainda, no artigo 6º da Constituição Brasileira, 
é estabelecido como direitos sociais a assistência aos 
desamparados.

É a letra da lei:

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

Inclui-se no termo “desamparados” a população 
idosa, pois, frequentemente ocorre serem abandonados 
pelas famílias, ou não possuírem todo o suporte que os 
últimos e delicaods anos da vida necessitam, restando 
desta maneira o desenvolvimento de políticas públicas 
pelo Estado com o fim de garantir a eles uma vida 
pautada na dignidade.

A proteção à velhice é tratada também no 
Capítulo VII (da família, da criança, do adolescente 
e do idoso), do Título VIII (da ordem social) em seu 
artigo 230, nos seguintes termos:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado 
têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida.
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão 
executados preferencialmente em seus lares.
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos 
é garantida a gratuidade dos transportes 
coletivos urbanos.

Como bem observado, o texto constitucional 
atribui esse dever assistencial não apenas ao Estado, 
mas o distribui, também, para a sociedade e família 
do idoso.

O sistema previdenciário brasileiro assegura 
a vetustez, podendo ser observada essa fundamental 
proteção no artigo 201, I, da Constituição Federal 
de 1988.
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Ainda, é alvo de proteção pelo artigo 203 da 
Carta Maior a velhice, por meio da assistência social. 
No inciso V do artigo supracitado, é garantida ao 
idoso que não consegue prover o próprio sustento, 
ou o de sua família, a quantia de um salário mínimo, 
independente de ter contribuído com a seguridade 
social.

Além da legislação constitucional, 
imprescindível lembrarmos aqui o Estatuto do Idoso, 
aprovado com o fim de melhorias qualitativas na vida 
das pessoas que estão na terceira idade, respaldado 
pelo princípio da dignidade da pessoa humana e 
buscando concretizar os direitos sociais adquiridos 
na Carta Magna para essa classe da população tida 
como mais frágil.

Não podemos deixar de mencionar o princípio 
de proibição ao retrocesso social, que orienta tanto 
o legislador, quanto o julgador no momento de 
aplicação das normas, não permitindo a diminuição 
ou extinção dos direitos sociais alcançados por uma 
sociedade.

Ressaltamos aqui, que nossa Constituição 
Federal e nossa legislação infraconstitucional tornam 
importantes instrumentos na luta das pessoas 
idosas, visto que teve ampla participação de diversas 
entidades que lutam pelos seus direitos, buscando 
a ampliação das respostas dada pelo Estado à essa 
população.

3 POLÍTICAS PÚBLICAS

A Constituição Federal brasileira de 1988 
trouxe no seu texto legal a proteção ao idoso, visando 
com isso garantir a sua dignidade enquanto pessoa 
humana, a qual deve ser respeitada em todas as fases 
de vida, pois essa é uma condição a qual todos os 
cidadãos estão sujeitos a alcançar um dia.

Portanto, podemos concluir que não basta 
a legislação trazer direitos, é preciso vontade 
política e social em fazer cumprir esses direitos 
garantidos, revelando muito mais uma questão 
política do que jurídica. Quanto mais intensa a 
vontade da Constituição, menos significativas as 
restrições e limites impostos à força normativa da 
Constituição.

É relevante trazer a baile o conceito de Política 
Pública, segundo Maria Paula Dallari Bucci:

[...] política pública é definida um programa 
ou quadro de ação governamental porque 
consiste num conjunto de medidas articuladas 
(coordenadas), cujo escopo é dar impulso, 

movimentar a máquina do governo no sentido 
de realizar algum objetivo de ordem pública, 
na ótica de alguns juristas, concretizar um 
direito. (BUCCI, 2006, p.14)

Acrescentamos que política pública não 
é somente controle do Estado, ela tem que dar 
resultado, promover uma mudança qualitativa na 
vida das pessoas.

Ainda, Bobbio ressalta que:

A uma gama bastante ampla de ações 
que se reportam à coletividade estatal, 
compreendendo, de um lado, as atividades 
de Governo, relacionadas com os poderes de 
decisão e de comando, e as de auxílio imediato 
ao exercício do Governo mesmo e, de outra 
parte, os empreendimentos voltados para a 
consecução dos objetivos públicos, definidos 
por leis e por atos de Governo, seja através 
de normas jurídicas precisas, concernentes 
às atividades econômicas e sociais; seja por 
intermédio da realização de tais finalidades 
(com exceção dos controles de caráter político 
e jurisdicional). (BOBBIO, 2010, p.10)

Temos que o Estado possui uma obrigação de 
promover políticas públicas com o fim de promover 
melhorias na qualidade de vida da população, nos 
interessando aqui um enfoque na população idosa, 
sendo ainda vedado qualquer tipo de retrocesso a 
esses direitos sociais fundamentais garantidos, pois 
possíveis retrocessos poderiam gerar um impacto 
negativo na ordem jurídica, além de ferir de maneira 
brutal a dignidade de muitas pessoas necessitadas da 
proteção estatal para garantia destes direitos.

Portanto, podemos concluir que não basta a 
legislação trazer direitos é preciso vontade política 
e social em fazer cumprir essas garantias, revelando 
muito mais uma questão política do que jurídica. 
Nesse sentido:

“quanto mais intensa for a vontade de 
Constituição, menos significativas hão de 
ser as restrições e limites impostos à força 
normativa da Constituição” (HESSE, 1991, 
p.24-25).

A política pública, segundo Pereira (2008), 
compõe-se de atividades formais (regras estabelecidas) 
e informais (negociações, diálogos) adotadas em um 
contexto de relações de poder e destinadas a resolver, 
sem violência, conflitos em torno de questões que 
envolvem assuntos públicos.

De acordo com Pereira, esse ramo do 
conhecimento possui três características principais:

[...] é multidisciplinar, porque rompe com os 
estreitos limites de estudos sobre instituições 
e estruturas e abrange temas e questões 
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tratados por outras disciplinas científicas, 
como a economia, a sociologia, a ciência 
política, o direito, o serviço social, dentre 
outras; é intervencionista, porque não se 
contenta apenas em conhecer o seu objeto 
de estudo, mas também procura interferir 
nele e modifica-lo; e é normativa, porque 
não é pura racionalidade e se defronta com a 
impossibilidade de separar fins e meios, bem 
como valores e técnicas, no estudo das ações 
dos governos. (PEREIRA, 2008, p. 103, apud. 
Howlett e Ramesh)

Assim, cabe aos titulares do poder político e 
a própria sociedade assumirem essa responsabilidade 
de buscar políticas públicas e ações para efetivar os 
direitos garantidos e não fecharem os olhos para essa 
realidade, pois é uma classe vulnerável e que precisa 
de cuidado.

No Brasil, muito se avançou na elaboração de 
políticas sociais voltadas aos idosos; dentre as quais 
podemos citar a Política Nacional do Idoso (1994); 
A Política Nacional de Saúde do Idoso (1999); o 
Estatuto do Idoso (2003); A Política Nacional de 
Assistência Social (2004); A Política Nacional de 
Saúde da Pessoa Idosa (2006), além dos direitos 
conquistados pela Constituição Federal em 1988.

4 A PERSPECTIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
BRASILEIRAS VOLTADAS AO IDOSOS

Citaremos os dois mais relevantes programas 
de políticas públicas da nossa legislação:

A Política Nacional do Idoso (PNI) passou 
não apenas a regular as diversas iniciativas privadas 
e públicas de ações de proteção ao idoso, criando 
princípios e diretrizes para uniformizá-las, mas 
também a legalizar e incentivar as instituições 
privadas como executoras da política instituindo um 
“novo” e, ao mesmo tempo, um “velho” metier de fazer 
política social no Brasil, marcados por continuísmos 
históricos nas formas de proteção social, que as 
lutas por democratização e a Constituição Federal 
de 1988 não foram capazes de romper e de mudar, 
sob a retórica da participação da sociedade civil na 
gestão, execução e fiscalização das políticas, expressas 
nos princípios de descentralização do poder e 
participação social.

Além da homogeneização dos idosos, 
tomados como grupo etário, a PNI consolida as 
modalidades de prestação de serviços sociais que 
envolvem as instituições privadas, nas várias áreas 
de proteção social, legitimando um modelo que 
emerge da sociedade civil, as formas alternativas de 

participação social, convívio, ocupação dos idosos, 
em especial, aquelas alternativas dirigidas aos idosos 
não institucionalizados chamados de “terceira idade”, 
aos quais se atribui as novas necessidades sociais de 
lazer, educação, cultura, além das tradicionais de 
assistência, previdência e saúde.

A PNI é uma legislação moderna que reforça a 
característica brasileira de legislações complexas, ricas 
de proteção social, entretanto, com nítido caráter 
formal, que não se expressa em ações efetivas de 
proteção. Essa lei se enquadra, como nenhuma outra, 
nas novas diretrizes internacionais da política social, 
aquela que não prioriza o Estado como garantidor 
desses direitos, mas como normatizador, regulador, 
co- financiador, dividindo as responsabilidades da 
proteção social com a sociedade civil, através de ações 
desenvolvidas por ONGs, comunidade, família ou 
entes municipais.

A resultante dessa configuração são programas 
pontuais, com metas restritas, comparados ao 
crescimento do número de idosos, embora típicos da 
forma de execução via sociedade civil. Os programas 
de maior cobertura, capazes de retirar os idosos da 
indigência, são, sem dúvida, aqueles que contam 
com recursos federais na sua integralidade, numa 
lógica de universalização, apesar de ela não se efetivar 
nem entre os mais pobres dentre os pobres.

Constam na Lei, também, dispositivos 
que regem a prioridade do atendimento do idoso 
no Sistema Único de Saúde, com a realização de 
programas de saúde e medidas profiláticas específicas; 
a elaboração de normas padronizadas para o 
atendimento geriátrico, instituindo-se a Geriatria 
como especialidade clínica, dentre outras. No 
Decreto nº 1.948, que regulamenta a lei, reafirmam-
se essas ações e a criação de serviços alternativos 
de saúde para o idoso como hospitais, centro-dia, 
serviços domiciliares dentre outras alternativas de 
atenção para o idoso.

Dentre as ações na área de cultura, esporte e 
lazer, destacam- se aquelas voltadas para o incentivo 
e a criação de programas de lazer, esporte e atividades 
físicas que proporcionem a melhoria da qualidade 
de vida do idoso e o estímulo a sua participação 
na comunidade, através da ocupação do seu tempo 
livre com as chamadas relações e atividades ditas 
saudáveis, nos quais as estratégias de controle do 
tempo de vida dos idosos são acionadas, incentivando 
os movimentos de idosos a desenvolverem atividades 
culturais que têm direcionado suas lutas para 
execução desses serviços que deveriam ser públicos.
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O segundo e mais importante programa, 
“Proteção Social ao Idoso”, está sob a 
responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome. Esse programa é de 
apoio técnico e financeiro a serviços de prestação 
social básica e especial, a projetos executados por 
Estados, municípios e entidades sociais, destinados 
ao atendimento da pessoa idosa vulnerabilizada 
pela pobreza. Dentre esses serviços, destacam- se 
aqueles definidos pela LOAS e PNI, como Centros e 
Grupos de Convivência, cujo modelo foi instituído 
pelo setor filantrópico privado; instituições de longa 
permanência sob a denominação diversas (abrigo, 
lar, asilo, casa de repouso. clínicas geriátricas, dentre 
outras); Centro-Dia; atendimento domiciliar e 
formas de residências participativas para idosos 
não institucionalizados, como casa-lar e república, 
envolvendo também as ações de assistência monetária 
como o BPC e RMV.

Vale ressaltar que os movimentos sociais 
lutaram pelo desenclausuramento dos idosos, contra 
o confinamento social proporcionado pelas históricas 
práticas de assistência social, que representam perda 
da “cidadania”, segregação, afastamento dos laços 
familiares, e por formas alternativas de atendimento 
aos idosos. Todavia, a redução dos gastos sociais e o 
retorno da reprodução social para o âmbito privado 
tem significado repasse das responsabilidades públicas 
às famílias, à sociedade civil que, no Brasil, tem sido 
pioneira nas propostas de convívio alternativo aos 
idosos.

E percebemos por meio das definições 
apresentadas, que o termo política pública consiste 
em ações do Estado com o fim de tutelar à sociedade 
o princípio da dignidade da pessoa humana, uma 
vez que o mesmo deverá averiguar as demandas que 
necessitam de ações governamentais em diversas 
esferas, como educacional, previdência, emprego, 
infância, etc.

Embora a legislação brasileira relativa aos 
cuidados com pessoa idosa esteja avançando, a 
prática ainda é insatisfatória. As políticas públicas 
voltadas para o envelhecimento, principalmente 
com dependência, e ao cuidador familiar são frágeis 
e insuficientes, tornando o sistema público ineficaz 
no exercício de suas funções com resolutividade 
e plenitude. O sistema de saúde brasileiro não está 
preparado para atender adequadamente a população 
idosa que adoece e sua família. Essa situação contribui 
para a transferência do papel da seguridade social para 
as famílias, o que sobrecarrega o cuidador familiar, 

aumenta os gastos com medicamentos e cuidados, 
e compromete a qualidade da assistência prestada, 
assim como a própria saúde do familiar que cuida.

Assim, encontram-se idosos dependentes 
ou fragilizados e famílias tão carentes de uma 
rede de suporte social mais efetiva que poderia ser 
viabilizada por políticas públicas mais adequadas às 
necessidades dessa parcela significativa da população. 
O ideal de compartilhamento de responsabilidades 
entre o Estado, a sociedade e a família é algo bem 
elaborado no discurso político e legislativo; porém 
mal executado na prática. Vê-se, um   processo 
de descentralização das responsabilidades sociais 
envolvendo o poder público, a família, a comunidade 
e a sociedade quando a questão é o idoso.

O propósito apresentado pelas políticas 
públicas sobre o envelhecimento presume a 
participação de todos os envolvidos: o próprio idoso, 
a família, a sociedade e o Estado, tanto nas discussões 
quanto nas ações sociais e de assistência social. Porém, 
a dificuldade das políticas públicas para acompanhar 
o rápido crescimento da população idosa, registrado 
no Brasil, traz como consequência a desvio das 
responsabilidades sobre o idoso, dependente, que 
acabam assumidas por familiares como um problema 
individual, devido à precariedade da estrutura de 
assistência do Estado.

Atrela-se ao discurso político o ideal da 
humanização, mas na prática nota-se que os ideais 
apresentados pelas políticas públicas ocultam a 
realidade desumanizadora.

Portanto, observa-se a ineficiência das políticas 
públicas no tocante ao seu papel de proteção social, 
pois delegam a velhice como uma responsabilidade 
individual, privatizando os cuidados somente à 
família. De acordo com Santos:

Tem sido a estratégia mais utilizada nos últimos 
anos para escamotear as precárias condições 
que dispomos para enfrentar adequadamente 
as necessidades dos idosos que chegarem à 
idade avançada portando algum tipo de déficit. 
Além disso, estaria o Estado se desonerando 
do compromisso de oferecer uma assistência 
pública de saúde qualificada e competente 
para atender às demandas desse segmento da 
população. (SANTOS, 2010, p. 22)

Encontramos idosos dependentes ou 
fragilizados, quando não, em situação de 
vulnerabilidade social, e suas famílias, carentes de 
uma rede de apoio social efetiva, satisfatória e estável, 
viabilizada por políticas públicas mais adequadas às 
necessidades dessa parcela significativa da população.



82

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 07 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO HUMANA

O ideal de compartilhamento de 
responsabilidades entre o Estado, a sociedade e a 
família é algo bem elaborado no discurso político e 
legislativo; porém mal executado na prática.

CONCLUSÃO

A população idosa vem sofrendo uma enorme 
expansão, não só no Brasil, mas como no mundo 
todo. Tal expansão se dá por alguns fatores como, 
por exemplo, o aumento do índice de expectativa de 
vida em muitos países, assim como uma diminuição 
na taxa de natalidade, dado o contexto social no qual 
a mulher moderna está envolvida.

Sabendo da fragilidade dos idosos e que esse 
assunto aqui não se esgota, visto que muito tem que 
ser discutido a respeito, é dever nosso e do Estado 
promover políticas públicas com o objetivo de 
diminuir as desigualdades sociais existentes entre 
essa classe e o restante da população.

Além de tudo, é necessário desenvolvermos 
uma campanha de conscientização para toda a 
sociedade, com o fim de promoção do respeito à 
velhice, pois essa é apenas mais uma fase da vida e 
que todos nós estamos sujeitos e fazer com que a 
sociedade venha entender as limitações dessa camada 
social.

Como é cediço, as políticas públicas funcionam 
como uma espécie de veia no ordenamento jurídico, 
para se alcançar o objetivo idealizado pelo Poder 
Constituinte Originário brasileiro que é a dignidade 
da pessoa humana, reconhecidamente pela doutrina 
como princípio norteador de todo o ordenamento 
jurídico pátrio.

A necessidade de políticas públicas que 
promovam a dignidade do idoso deve estar no 
planejamento dos representantes políticos e da 
sociedade de maneira mais efetiva e consciente para 
que atenda essa população.

Desse modo, dentre as diversas necessidades de 
proteção do Estado brasileiro, delimita-se a proteção 
ao idoso e a efetivação de políticas que promovam 
sua dignidade durante este momento de fragilidade 
que requer atenção e cuidados especiais.
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RESUMO

A importância dos direitos da personalidade, os 
quais foram alçados inseridos no texto constitucional 
brasileiro, reflete a sua indisponibilidade pelo seu 
titular. Como será tratado no presente trabalho 
a conceituação dos direitos da personalidade, seu 
presença no contexto histórico, bem com o suas 
características distintivas. No mesmo pensar os direitos 
fundamentais estão a consubstanciar os direitos da 
personalidade no texto constitucional, reforçando 
a sua importância e a sua inexpropriabilidade e sua 
indisponibilidade

PALAVRAS-CHAVE

Direito de personalidade – dignidade da pessoa humana – direito 

fundamentais – inexpropriabilidade dos direitos da personalidade.

ABSTRACT

The importance of personality rights, which were 
raised in the Brazilian constitutional text, reflects their 
unavailability by their holder. As the conceptualization 
of personality rights, their presence in the historical 
context, as well as their distinctive characteristics, will 
be treated in this work. In the same way, fundamental 
rights are consolidating personality rights in the 
constitutional text, reinforcing their importance and 
their inexpropriability and their unavailability.

KEYWORDS

Personality right - human dignity - fundamental rights - 

inexpropriability of personality rights.INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Os relatos históricos apontam que houve um 
momento na história em que os bens corpóreos, 
tangíveis, mensuráveis tinham prevalência em face 
do próprio homem, por conseguinte o homem era 
classificado em razão da sua origem de nascimento, 
bem como a classe a que pertencia.

Há, destacadamente, a presença na obra 
literária de Tomás de Aquino o que se convencionou 
denominar de “docificação” do direito em razão da 
importância do homem como imagem e semelhança 
de Deus. Por conseguinte, qualquer violação 
cometida contra o homem estar-se-ia agredindo o 
criador, não sendo aceita tal prática, pois, todos os 
seres humanos são descendentes da mesma origem, 
devendo ser tratados como iguais.

Os relatos de atrocidades cometidas durante 
o segundo grande conflito mundial são sobejamente 
conhecidos de todos, o menosprezo ao semelhante, 
ainda mais se possuísse alguma deformidade física ou 
mental, bem como aos Judeus, Povo rom (ciganos), 
Homossexuais, Eslavos da Europa Oriental, 
Poloneses, Sérvios, Prisioneiros de guerra soviéticos, 
Testemunhas de Jeová, etc.
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Com a edição de legislações que assumiram 
a denominação de Declaração Universal, consolida-
se a necessidade de garantir a todo o ser humano a 
preservação da sua dignidade, da sua integridade física, 
psicológica, social e moral. A Criação da Organização 
das Nações Unidas, após a Segunda Grande Guerra, 
representa este avanço, a preservação dos direitos e 
garantias individuais em face de possíveis ataques.

Entre nós, superada a controvérsia segundo 
a qual os direitos da personalidade já estavam 
presentes no Código Civil de 1916, a sua presença 
na Constituição Federal de 5 de outubro de 
1988, bem como a inserção no Código Civil de 
2002, demonstram a sua consolidação em nível 
Constitucional e legal.

Portanto, esses direitos da personalidade, além 
de defender o seu possuidor em face de qualquer 
agressão, não são passíveis de apropriação por 
qualquer outra pessoa.

No presente trabalho busca-se demonstrar esta 
dupla face de defesa dos direitos da personalidade, 
com fundamento de que seu titular não pode dele 
dispor, nem tão pouco ser objeto de apropriação 
forçada de quem quer que seja.

1 DIREITOS DA PERSONALIDADE

Ao compulsar os relatos históricos, 
encontramos que a tutela da personalidade já havia 
tutelada na hybris grega e na iniura romana.

Existiam as distinções entre classe, mantidas 
pelos estatutos jurídicos, os quais estabeleciam, tão-
somente, distinções quantitativas.

Com o escopo de proteção ao bem comum, 
adotando as ideias de Aristóteles, passou- se a conceber 
a igualdade entre as pessoas, por conseguinte assume 
a noção de cláusula geral protetora da personalidade 
representada pela hybris.

Com todo o louvor a referência histórica 
do direito de personalidade aos gregos é atribuída 
aos Romanos a confecção da teoria jurídica da 
personalidade. Para o direito romano, personalidade 
estava circunscrita aos indivíduos que reunissem três 
status, a saber: o status libertatis, status civilitatis e o 
status familiae.

Há que se observar que havia em Roma a tutela 
da personalidade humana a qual era disciplinada 
pela actioiniurarim, cujos contornos representavam 
uma cláusula geral de proteção aos direitos da 
personalidade do ser humano, a qual é descrita por 
Elimar Szaniawski:

Todavia, esta proteção não apresentava, nem 
poderia oferecer uma tutela da pessoa na 
mesma intensidade e nos mesmos aspectos 
que hoje, principalmente devido à diferente 
organização social daquele povo, distante 
e desprendido da visão individualista que 
possuímos de nossa pessoa, à completa 
ausência de desenvolvimento as pesquisas 
médicas e biológicas que possuímos na 
atualidade e à inexistência de tecnologia e 
aparelhos que vissem a atacar e a violar as 
diversas manifestações da personalidade 
humana. (SZANIAWSKI, 2005, p. 32)

A aquisição inata da personalidade, não 
assegurava a plenitude da capacidade, fazendo parte 
das restrições referida acima, agora citando a doutrina 
de José de Oliveira Ascensão:

I -A capacidade de direito, ou seja, a capacidade 
de ser titular de poderes e vinculações, não era 
reconhecida pelo direito romano a todas as 
pessoas. II – os escravos era objectos, ainda 
que a sua condição humana surgisse por vezes 
à superfície e impusesse desvios na lógica do 
sistema. Podiam passar à categoria de libertos 
mediante a manumissão, ficando então 
homens livres, embora por vínculos recíprocos 
de assistência moral e matéria aos seus patroni. 
(...)a capacidade jurídica era excluída para 
aqueles que não fossem sui iuris, quer dizer, 
que tivessem sujeitos ao poder de um pater 
famílias, e só paulatinamente esta situação 
foi atenuada ou abandonada. (ASCENSÃO, 
1978. p. 104)

A tutela da personalidade na Idade Média, 
com a queda do Império Romano sofreu alterações 
expressivas, notadamente na sociedade e na economia 
da Europa Ocidental.

Para Tomás de Aquino entendia que a forma 
não era importante e sim a matéria, predominando 
a individualidade e a suprema dignidade do ser 
humano é a razão. Para Diogo Costa Gonçalves, 
acompanhando a doutrina tomista expressa a sua 
doutrina da seguinte forma:

Para a noção de natureza, reservava-se, assim 
a universalidade ou essência da realidade. 
Para a noção de pessoa, a realização própria, 
num sujeito determinado, dessa natureza ou 
realidade universal. Pessoa torna-se, assim, 
a forma especial ou particular de ser de uma 
determinada natureza. (GONÇALVES, 
2008.p 26.)

Com isso a concepção cristã de pessoa como 
substância racional, na imortalidade da alma e da 
ressurreição do corpo, ente com autonomia a qual 
precede a dignidade. Desta forma, na visão tomista, 
pessoa é a expressão de dignidade.

No século XII com o fortalecimento dos grandes 
latifundiários, proporcionado o enfraquecimento do 
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feudalismo europeu, tornou-se visível que nestas 
porções de terras não encontrávamos o mesmo 
avanço dos costumes, tendo por fundamento vários 
fatores como questões políticas, econômicas e sociais.

Eventos como o humanismo no século XVI, o 
antropocentrismo forçaou os pensadores e filósofos a 
refletir o homem como ente que se relaciona entre si 
e cada um dentro de uma sociedade.

A proteção da pessoa humana, reconhecida 
pelo Estado, tem suas origens no liberalismo no final 
do século XVII, tendo como principal fomentadora 
a Grã-Bretanha, com seu pensamento liberal a 
elaboração da Declaração da Colônia de Virginia em 
1776.

Por sua vez, a França teve papel decisivo na 
elaboração da Declaração dos Direito do Homem, 
contando com os pensamentos de Rousseau, 
Montesquieu e Voltarie, servindo-se da revolução de 
1789, onde acabou por instituir o Estado liberal com 
base no individualismo.

É um truísmo a ascensão do capitalismo dos 
séculos XVII e XVIII, com a extinção de privilégios 
da nobreza e o combate ao absolutismo. O 
iluminismo é uma marca deixada pelo século XVIII, 
destacando a adoção de liberdades, igualdades, 
propriedade privada, mercantilismo, tolerância, 
formatou a possibilidade de adoção de codificações 
para o direito civil.

Nos séculos XVII e XVIII, há um avanço 
com relação aos direitos de personalidade como um 
direito inerente a própria pessoa.

Sob a batuta de Gierke, Koehler e Huber, 
desenvolveu-se o direito de personalidade na 
Alemanha e Suíça, adotando, como dito acima, um 
único e genérico direito de personalidade.

Passa-se a uma nova visão sobre o direito da 
personalidade com a promulgação do Código Civil 
Alemão, o qual passa a representar um momento 
de grande instabilidade, na medida em que não 
previa em seu texto a cláusula geral de proteção à 
personalidade humana.

Em sentido contrário aos conceitos firmados 
na Alemanha trilhou a codificação Suíça, a qual 
inseriu em seu Código Civil, mais precisamente 
no artigo 28, de forma patente o direito geral 
da personalidade, passando a Suíça a figurar na 
vanguarda dos direitos da personalidade no início do 
século passado.

Avançando em nosso tema, condena-se o 
texto Constitucional de 1988 pelo fato de não 
consagrar uma cláusula geral de proteção aos direitos 

de personalidade a exemplo das constantes nas 
Constituições Italiana e Alemã.

Sobreleva enfatizar o fato de que os direitos de 
personalidade não devem receber classificações, ou 
mesmo ser fracionado em compartimentos estanques 
ou hermeticamente fechados. Neste sentido apresenta 
a doutrina Maria Celina Bodin de Moraes:

Como já foi salientado em doutrina, a tutela 
da personalidade para ser eficaz, não pode ser 
fracionada em diversas fattispacie fechadas, 
como se fossem hipóteses autônomas não 
comunicáveis entre si. Tal tutela deve ser 
concebida de forma unitária, dado o seu 
fundamento, que é a unidade do valor da 
dignidade da pessoa. É facilmente constatável 
que a personalidade humana não se realiza 
através de um esquema fixo de situação 
jurídica subjetiva – o direito subjetivo -, 
mas sim por meio de uma complexidade de 
situações subjetivas que se podem apresentar 
ora como poder jurídico, ora como direito 
potestativo ou como autoridade parental, 
interesse legítimo, faculdade, estado; enfim, 
qualquer acontecimento ou circunstância 
(rectius, situação) juridicamente relevante. 
(MORAES, 2010. p. 126.)

Ao analisar os recentes textos da doutrina 
pátria é visível a evolução dos conceitos, bem como o 
seu aprimoramento, na medida em que a dignidade 
da pessoa humana cada vez mais está associada aos 
direitos da personalidade, para tanto cabe ressaltara 
doutrina de Daniel Eduardo Carnacchioni:

A dignidade da pessoa humana representa 
um direito geral da personalidade, base 
de todos os demais direitos relacionados 
direitos especiais, como honra, liberdade, 
nome, imagem, vida privada, intimidade 
entre outros. Essa cláusula geral é ponto de 
referência, o valor fundamental ser objeto de 
tutela do Estado e a base de inúmeras situações 
(CARNACCHIONI, 2013.p. 195.).

Ao tratar do tema dignidade da pessoa humana 
é imprescindível citar Ingo Wolfagang Sarlet:

Não se pode olvidar, neste contexto, que a 
dignidade da pessoa humana, na sua condição 
de princípio fundamental e na sua relação 
com os direitos e deveres fundamentais 
(sem prejuízo de assumir, também nesta 
perspectiva, a condição de regra jurídica, 
impositiva ou proibitiva de determinadas 
condutas, por exemplo) possui uma dupla 
dimensão (jurídica) objetiva e subjetiva, 
que, por sua vez, pelo menos segundo a 
tradição jurídico-constitucional germânica, 
largamente difundida também entre nós, 
guarda relação com os valores fundamentais 
de uma determinada comunidade. Aliás, os 
princípios e direitos fundamentais são, neste 
sentido, expressão jurídico-constitucional 
(mediante a incorporação ao direito positivo, 
na condição de direito objetivo) de uma 
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determinada ordem de valores comunitária, 
não podendo ser reduzido a direito (posições 
subjetivas individuais).Também por esta razão 
(mas não exclusivamente é que a dignidade da 
pessoa, do indivíduo, é sempre a dignidade do 
indivíduo socialmente situação e responsável, 
implicando deveres fundamentais conexos e 
autônomos.) (SARLET, 2012.p. 86.)

A importância do direito da personalidade, 
aliado aos direitos fundamentais, representam a 
tutela de proteção individual, precípua que deve 
ser ofertada a todos indistintamente, neste sentido 
leciona Pedro Pais de Vasconcelos:

O fim que o direito subjectivo de personalidade 
visa proteger é a dignidade do seu titular, a sua 
dignidade enquanto pessoa, não uma pessoa 
em geral, nem um membro da humanidade, 
mas aquela pessoa única, individual e 
individuada, irrepetível e infungível. A 
dignidade humana é frequentemente agredida. 
Desde que há memória, é desrespeitada. A sua 
violação ocorre em contextos muito diferentes 
e de modo muito diversos. A sua defesa exige 
meios adequados à especificidade da lesão. Por 
ter de ser preventiva. Se estiver consumada, já 
só poderá ser atenuada. (VASCONCELOS, 
2006. p. 57.)

Todavia, cabe aqui uma advertência, firmada 
por Gomes Canotilho, segundo a qual os direitos da 
personalidade não devem ser confundidos ou mesmo 
considerados sinônimos dos direitos fundamentais, 
senão vejamos: 

Muitos dos direitos fundamentais são direitos 
de personalidade, mas nem todos os direitos 
fundamentais são direitos de personalidade. Os 
direitos de personalidade abarcam certamente 
os direitos de estado (por ex:. direito de 
cidadania), os direitos sobre a própria pessoa 
(direito à vida, à integridade moral e física, 
direito à privacidade) , os direitos distintivos 
da personalidade (direito à identidade 
pessoal, direito à informática) e muitos dos 
direitos de liberdade (liberdade de expressão). 
Tradicionalmente, afastam-se dos direitos 
de personalidade os direitos fundamentais 
políticos e os direitos a prestações, por não 
serem atinentes ao ser como pessoa. Contudo, 
hoje em dia, dada a interdependência entre 
o estatuto positivo e negativo do cidadão, e 
em face da concepção de um direito geral 
de personalidade como „direito à pessoa 
ser e à pessoa de viŕ, cada vez mais direitos 
fundamentais tendem a ser direitos de 
personalidade e vice-versa (...) no entanto, não 
é apenas uma ordem de direito subjectivos, mas 
também uma ordem objectiva que justificará, 
entre outras coisas, o reconhecimento de 
direitos fundamentais a pessoas colectivas e 
organizações ex.: os direitos reconhecidos às 
organizações de trabalhadores na Constituição 
Portuguesa). Neste domínio é particularmente 
visível a separação entre direitos fundamentais 
e direitos da personalidade. (CANOTILHO, 
1999. p. 372.)

A questão relacionada aos direitos 
fundamentais e direitos da personalidade cabe 
destacar a doutrina de Leonardo Estevam de Assis 
Zanini:

Daí, pode-se concluir que muitos dos direitos 
fundamentais são direito da personalidade, 
mas há direito que são enquadráveis 
apenas em uma das categorias, o que, no 
que toca ao conteúdo, demonstra apenas 
parcial coincidência. Ainda os direitos da 
personalidade são emanados sob o prisma 
das relações privadas, da proteção contra 
outros homens, enquanto que os direitos 
fundamentais são direitos públicos que 
objetivam a proteção do individuo contra ato 
do Estado. (ZANINI, 2011. p. 62.)

Cumpre destacar o fato de que os direitos 
fundamentais, com os direitos de personalidade 
não podem figurar, única e tão somente nos 
manuais e debates acadêmicos, pois a sua efetivação, 
a sua aplicação imediata, como descrito artigo 
5º, § 1º da Constituição Federal, neste sentido 
George Marmelstein formula seu posicionamento 
doutrinário:

Concretizar a norma constitucional nada 
mais é do que retirá-la do papel e trazê-la 
para o mundo real. É dar-lhe vida. Fazê-
la gerar os efeitos nela previstos. Efetivá-la. 
Enfim, é conseguir que ela deixe de ser mero 
blá-blá-blá constitucional para se transformar 
em um elemento concreto na sociedade. 
(MARMELSTEIN, 2013. p. 64.)

Por derradeiro, feitas as considerações 
históricas, bem como uma abordagem, ainda 
que de forma perfunctória sobre os direitos 
fundamentais e direitos da personalidade, os 
quais o aprofundamento devido renderia muitos 
outros aspectos e visões doutrinárias. Todavia, em 
razão da presença desses direitos na Constituição 
Federal e no Código Civil brasileiro, demonstra 
o quão relevantes esses direitos no nosso sistema 
jurídico.

2 DIREITOS DA PERSONALIDADE E DIREITOS 
HUMANOS

A questão relacionada aos direitos humanos, 
por vezes é confundida e até mesmo encarada como 
sinônimo dos direitos da personalidade. Em uma 
definição bastante resumida André Ramos define 
direitos humanos como sendo “um conjunto mínimo 
de direitos necessários para assegurar uma vida do 
ser humano baseada na liberdade e na dignidade” 

(RAMOS, 2002, p. 11.)
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A declaração dos Direitos do Homem de 
1948, a qual não passou de mero instrumento de 
recomendações, mas sim uma forma específica de 
aplicação de defesa da pessoa humana e sua dignidade.
Cabe citar Norberto Bobbio sobre o assunto:

Concepção individualista significa que antes 
vem o indivíduo, notem, o indivíduo isolado, 
que tem valor em si mesmo, e depois vem 
o Estado e não o contrário; que o Estado é 
feito pelo indivíduo e não o indivíduo pelo 
Estado; aliás, para citar o famoso artigo 2º, da 
Declaração de 89, a conservação dos direitos 
naturais e imprescritíveis do homem é objeto 
de qualquer associação política.
O caminho da paz e da liberdade 
certamente passa pelo reconhecimento e 
pela proteção dos direitos do homem, a 
começar pelo direito á liberdade de culto 
e de consciência, que foi o primeiro a ser 
proclamado durante as guerras religiosas 
que ensangüentaram a Europa durante um 
século, até os novos direitos (como o direito 
à privacidade e à tutela da própria imagem) 
que vão surgindo contra novas formas de 
opressão e desumanização tornadas possíveis 
pelo vertiginoso crescimento do poder 
manipulador do homem sobre si mesmo e 
sobre a natureza. (BOBBIO, 2000. p. 480.)

A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
é oriunda do pensamento de dignidade da pessoa 
humana formulado por Immanuel Kant. Em face a 
repulsa aos horrores históricos acontecidos durante 
a segunda Grande Guerra Mundial, assim lecionado 
por Nádia Araújo:

O início dessa nova vis directiva do campo 
dos valores (no plano internacional) alçando 
a proteção dos direitos humanos à condição 
de tema global da humanidade, surge a partir 
da urgência da comunidade internacional 
em dar uma resposta aos horrores ocorridos 
na Segunda Guerra, por causa da ruptura 
ocasionada pela ação do Estado totalitário. 
Para Hannah Arendt, essa ruptura do Estado 
totalitário com os demais criou um novo 
grupo de indivíduos no cenário internacional, 
os sem-direitos (rightless), pois, desprovidos 
de nacionalidade ou qualquer vínculo a um 
Estado nacional, perderam sua condição 
humana. Passaram a viver em um estágio de 
invisibilidade Diane dos demais setores, seja o 
Estado de sua proveniência, seja para aquele ao 
qual se dirigiam. As instituições internacionais 
deram-se conta da sua incapacidade de prover-
lhes qualquer tipo de proteção. (ARAÚJO, 
2008. p. 28.)

Sobreleva enfatizar o fato de que os 
instrumentos internacionais de proteção aos direitos 
humanos apresentam natureza subsidiária, pois se 
constituem em verdadeiros “soldados de reserva” em 
caso de falha nos sistemas nacionais. Entre nós, com 
a Emenda Constitucional 45/04, a qual acrescentou 

o parágrafo 3º da Constituição Federal. Tal posição é 
corroborada por Flávia Piovesan, da seguinte forma:

Nesse contexto, os tratados internacionais 
voltados à proteção dos direitos humanos, ao 
mesmo tempo que afirmam a personalidade 
internacional do indivíduo e endossam a 
concepção universal dos direitos humanos 
acarretam aos Estados que os ratificam 
obrigações no plano internacional. Com 
efeito, se, no exercício de sua soberania, 
os Estado aceitam as obrigações jurídicas 
decorrentes dos tratados de direitos humanos, 
passam então a se submeterem à autoridade 
das instituições internacionais, no que se 
refere à tutela e fiscalização desses direitos em 
seu território. Sob esse prisma, a violação de 
direitos humanos constantes dos tratados, 
por significar desrespeito a obrigações 
internacionais, é matéria de legítimo e 
autêntico interesse internacional, o que vem 
a flexibilizar a noção tradicional de soberania 
nacional. (PIOVESAN, 2012, p.65.)

Por outro lado, os direitos de personalidade, 
os quais já sofreram inúmeras críticas, divisões e 
classificações, entre as quais se destacam que não pode 
a pessoa ser ao mesmo tempo ser sujeito e objeto de 
direito; da amplitude da cláusula gera dos direitos de 
personalidade, tais argumentos são contestados por 
José Oliveira Ascensão ao argumento de que:

Do ponto de vista da construção técnica, 
faz depender a rejeição do direito geral 
de personalidade não tanto da sua 
impossibilidade lógica quanto do facto de 
tal construção ser desnecessária face à via 
alternativa do reconhecimento, em regime 
de numerosapertus, de direitos especiais de 
personalidade. (ASCENSÃO, 1998. p. 79.)

Cumpre ressaltar o fato de que os direitos 
da personalidade assumem os contornos de 
categoria especial de direitos subjetivos. Importante 
contribuição ao presente trabalho é extraída da 
doutrina portuguesa de Guilherme Gonçalves Dray, 
segundo a qual:

A matéria dos direitos de personalidade 
é central na sociedade contemporânea. 
A importância hoje reconhecida aos 
direitos de personalidade é, de forma clara, 
significativamente maior do que aquela que 
se atribuía aos direitos originários do Código 
de Seabra. Vários factores terão contribuído 
para a este reconhecimento acrescido: por um 
lado, por força do florescimento de alguns 
direitos de personalidade no próprio texto 
constitucional de 1976; em segundo lugar, 
porque a tutela conferida no Código Civil aos 
direitos de personalidade transcende, em larga 
escalar, o regime de (mera) responsabilidade 
civil constantes no artigo 2361.º Código de 
Seabra; em terceiro lugar, por força do recente 
e mencionado alastramento dos direito de 
personalidade a outras áreas e a alguns ramo 
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de direito privado especial, nomeadamente 
ao Direito do Trabalho. Em quarto lugar, 
em virtude dos avanços doutrinários e 
jurisprudenciais que se registram a este nível. 
(DRAY, 2006.p.6.)

Com estas considerações sucintas sobre os 
direitos humanos e os direitos da personalidade, 
é perfeitamente possível chegar à conclusão de 
que com a Emenda Constitucional 45/04 os laços 
jurídicos entre estes dois direitos tornaram-se ainda 
mais sólido e consistente.

3 CONTEÚDO PATRIMONIAL DOS DIREITOS DA 
PERSONALIDADE

Como conteúdo patrimonial dos direitos 
de personalidade deve ser entendido como aqueles 
que são inerentes a pessoa, os quais não admitem 
avaliação pecuniária, sendo assim descritos na lição 
de Silvio de Salvo Venosa:

Diz-se que os direitos da personalidade 
são extrapatrimoniais porque inadmitem 
avaliação pecuniária, estando fora do 
patrimônio econômico. As indenizações 
que ataques a ele podem motivas, de índole 
moral, são substitutivo de um desconforto, 
mas não se equiparam à remuneração. Apenas 
no sentido metafórico e poético podemos 
afirmar que pertencem ao patrimônio moral 
de uma pessoa. São irrenunciáveis porque 
pertencem a própria vida, da qual se projeta a 
personalidade. (VENOSA, 2003.p. 150.)

E, razão da peculiaridade, bem como a sua 
correlação e congruência existentes entre o seu 
conteúdo, ainda que sucintamente, faz-se necessário 
citá-los:

3.1 DIREITO INATO

São direitos que formam a essência da pessoa, 
são congênitos, inerentes a cada um. Existem direitos 
que são adquiridos posteriormente ao nascimento.

Ao contrário do direito Grego ou Romano, 
fontes históricas que serviram de base ao presente 
trabalho, sendo que lá havia classificações de direitos 
da pessoa. Havia a figura do pai de família com 
poderes quase que totais sobre os seus familiares, bem 
como a concessão de privilégio ao primogênito na 
linha sucessória, mas não assistindo possibilidade de 
aquisição de bens hereditários aos demais integrantes 
da família.

Por final, a feição de direito de personalidade 
como direito inato reveste-se de igual importância 

em face da sua necessidade, imprescindibilidade 
e generalidade, ou seja, não indispensáveis e 
concedidos a todos.

Na doutrina pátria, encontramos citações de 
que os direitos de personalidade são direitos inatos, 
cabendo ao Estado reconhecê-los, com os seguintes 
termos:

Entendemos que os direitos da personalidade 
constituem direitos inatos – como a maioria 
dos escritores ora atesta – cabendo ao Estado 
apenas reconhecê-los e sancioná-los em 
um ou outro plano do direito positivo – a 
nível constitucional ou a nível de legislação 
ordinária – e dotando-os de proteção própria, 
conforme o tipo de relacionamento a que 
se volte, a saber: contra o arbítrio do poder 
público ou as incursões de particulares. 
(BITTAR, 1989. p. 7.)

A concepção de direito inato, congênito, 
inerente a pessoa é uma resposta ao Estado absolutista, 
ao qual deveria em primeiro momento existir e ser 
respeitado o direito do Estado, neste sentido Silvio 
Romero Beltrão apresenta sua doutrina:

A teoria do direito inato é conseqüência da 
reação contra o extrapolamento de poderes 
do Estado que acompanhou a Revolução 
Francesa em sua fase principal. Naquele 
período, pretendia-se reconhecer um direito 
preexistente ao Estado, reconhecido e não 
criado por ele. (BELTRÃO, 2005. p. 25.)

3.2 DIREITO VITALÍCIO

Os direitos de personalidade são inerentes a 
pessoa por toda a sua existência, como direitos inatos 
são necessários e são indissociáveis da pessoa por 
toda a sua existência.

Para Gilberto Haddad Jabur, o direito de 
personalidade caracteriza-se pela vitaliciedade, 
tendo em vista a essencialidade desses direitos e 
sua inafastabilidade do seu titular, com a seguinte 
doutrina:

Vitalícios, posto acompanham – justamente 
porque essências – a pessoa durante o curso de 
sua existência, sem embargo do exercício ad 
perpetuam de alguns de seus prolongamentos 
a cargo dos herdeiros do titular, autoriza 
referi-los como direitos privados subjetivos 
autônomos. (JABUR, 2000.p. 87.)

A imagem, a honra os predicados pessoais 
intrínsecos e extrínsecos do ser humanos, tutelados 
pelos direitos de personalidade transcendem o caso 
concreto carnal e perpetuam-se para além da vida de 
seu titular.
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3.3 DIREITO ABSOLUTO

Em rápida e sucinta formulação: os direitos 
de personalidade são absolutos e oponíveis contra 
todos (erga omnes). Desta forma, devem respeitar 
indistintamente os direitos de personalidade, bem 
como o seu titular pode exercê-lo contra todo e 
qualquer ataque que seja vítima.

O exemplo mais costumeiro reside no fato 
de sempre estarem em estado de colisão latente, os 
direitos de informação e os direitos de intimidade, 
razão pela qual sempre haverá uma prevalência de 
um sobre o outro, no caso concreto, sem que com 
isso venha a ocorrer uma ruptura na estrutura dos 
direitos de personalidade.

3.4 DIREITO IMPRESCRITÍVEL

Os direitos de personalidade são inatos, 
necessários e vitalícios. Por esta razão, mesmo que 
o seu titular não venha a utilizá-los, não se sirva 
deles não há como estabelecer um prazo para que 
o mesmo possa utilizá-los, fruí-los pelo simples fato 
que são inerentes a pessoa não havendo prazo para 
seu aproveitamento.

Desta feita, é de fundamental importância 
o aspecto relacionado ao conteúdo patrimonial 
dos direitos da personalidade na medida em que 
só vem a corroborar a sua inerência a pessoa, a sua 
vinculação, mesmo após o término do ciclo vital, 
a sua possibilidade de oposição contra todos e não 
possibilidade de cessação da sua fruição, mesmo que 
não vem a exercê-los.

4 INEXPROPRIABILIDADE DOS DIREITOS DA 
PERSONALIDADE

4.1 DIREITOS EXTRAPATRIMONIAIS

Os direitos de personalidade são direitos 
extrapatrimoniais, pois seu objeto não possui valor 
econômico, não são mensuráveis, não podem ser 
objeto de penhora, comercialização e seu valor não 
é mensurável.

Quando a razão de se tratar de direitos 
absolutos Fernanda Borghetti Cantali, pondera,

Os direitos da personalidade atribuem ao 
seu titular uma série de poderes jurídicos, 
os quais recaem imediatamente sobre o bem 
jurídico tutelado, o que traduz, nas palavras 
de Capelo de Souza, „uma afetação plena e 

exclusiva desses bens a favor de seu titulaŕ. 
Tais poderes, em contrapartida, geram em 
todos os demais integrantes da sociedade 
um dever geral de abstenção, uma obrigação 
universal negativa. Desse modo, diz-se que 
os direitos da personalidade têm natureza 
de direitos absolutos, no sentido de serem 
oponíveis contra todos, prevalecem contra 
tos, possuem eficácia erga omnes. (CANTALI. 
2009.p.135.)

Para Enéas Costa Garcia os direitos da 
personalidade são indisponíveis, ou seja, o seu titular 
não pode os dispor “Em razão da especial natureza 
do bem jurídico tutelado, conjugado com o caráter 
extrapatrimonial, os direitos da personalidade são 
indisponíveis. ” (GARCIA, p. 44.)

Roxana Cardoso Brasileiro Borges, pondera 
pela possibilidade de relativização das expressões 
relacionadas aos direitos da personalidade, mas veja-
se que a autora pondera em sua obra que tal direito 
é indisponível pelo seu titular, bem como ao Estado 
assiste o dever de preservá-lo:

A indisponibilidade dos direitos de 
personalidade, como uma das características 
desses direitos, será aqui questionada, 
diante das relativizações que a doutrina e a 
jurisprudência admitem, quando a diversas 
expressões da personalidade, assim como 
diante das experiências vivenciadas no 
cotidiano da vida brasileira. (BORGES, 
2005.p. 111.)

A questão relacionada à disponibilidade 
“o direito indisponível é aquele que está imune à 
vontade do titular quanto ao seu destinado, direito 
que não pode ser extinto ou modificado pela vontade. 
” (GARCIA, 2007.p. 46.)

Em relação à possibilidade de disposição dos 
direitos da personalidade se mostra o enunciado 4, 
aprovado na Jornada de Direito Civil promovida 
pelo Centro de Estudos Judiciários da Justiça 
Federal, no período de 11 a 13 de setembro de 2002, 
sob a coordenação do Min. Ruy Rosado de Aguiar, 
que se refere ao artigo 11 do Código Civil de 2002, 
com o seguinte teor: “ O exercício dos direitos da 
personalidade pode sofrer limitação voluntária, 
desde que não seja permanente nem geral”.

4.2 DIREITOS DA PERSONALIDADE E SUA RENÚNCIA 
POR PARTE DO TITULAR

Por tal predicado dos direitos da personalidade 
deve-se destacar que os mesmos são irrenunciáveis.

Wanderlei de Paula Barreto, formula doutrina 
no sentido de que os direitos da personalidade podem 



90

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 07 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO HUMANA

até não serem exercitados pelo seu titular, todavia, 
não há margem para possa renunciá-los.

O titular pode até mesmo não desfrutar 
ativamente certos direitos da personalidade, 
pode até mesmo, no âmbito da sua faculdade 
juridicamente reconhecida de agir ou não, 
deixar de buscar a tutela, em caso de ameaça 
ou lesão consumada a esses direitos. Não 
pode, contudo, de modo algum, renunciá-
los, a priori, previamente abdicar, em caráter 
permanente e definitivo. Uma tal renúncia 
seria absolutamente nula, por afrontar 
normas de ordem pública (CC, art. 166, VII). 
(BARRETO, 2005.v. 1. p. 114.)

Neste sentido, Leonardo Estevam de Assis 
Zanini:

Por conseguinte, como esses direitos são 
inseparáveis da pessoa, sendo inoperante 
qualquer manifestação no sentido de eliminá-
los, podemos então falar que são irrenunciáveis 
não só por disposição normativa, mas 
também como decorrência de sua própria 
natureza. Daí, afirma Pontes de Miranda 
que se “o direito é direito de personalidade, 
irrenunciável é” (ZANINI, p. 230.)

Os direitos da personalidade são tão nobres 
em sua essência que mesmo havendo o interesse de 
seu titular em relativizá-lo, tal desiderato não é aceito 
pois trata-se de norma cogente que ao seu titular não 
assiste tal prerrogativa. Leonardo Galvani, formula 
sua doutrina neste sentido:

Ora, uma vez que a pessoa carrega em si 
esses irrenunciáveis e inerentes direitos da 
personalidade, pode-se concluir que eles 
integram um conteúdo jurídico existencial, 
que variará de pessoa a pessoa, a ponto de 
formatar todas as suas situações subjetivas, 
patrimoniais e existenciais. Daí se entender a 
personalidade jurídica não apenas em face de 
relações patrimoniais, como originariamente é 
concebida pelo Estado liberal e cunhada desde 
1916 até o século XXI. (GALVANI, 2010.p. 
68 e 69.)

Para Adriano de Cupis “Os direitos da 
personalidade não podem ser eliminados por 
vontade do seu titular – é o que costuma exprimir-se 
geralmente dizendo que os direitos da personalidade 
são irrenunciáveis. ” (CUPIS, 1961.p. 48.)

Para melhor esclarecer o assunto, cabe destacar 
alguns casos concretos:

Em Morsang-sur-Orge, cidade do interior 
da França, o Poder Executivo local embargou um 
evento que, além de curioso despertou interesse na 
sua prática. Trata-se de uma competição em que os 
participantes lançavam um anão, sendo vencedor 
aquele que conseguisse arremessar o anão em uma 

distância maior. A fundamentação do pedido de 
intervenção, feita pelo Poder Executivo local, estava 
calcada no código dos municípios, bem como no 
artigo 3º da Convenção europeia de salvaguarda dos 
direitos do homem e das liberdades fundamentais.

Tendo recebido a tutela, o Poder Executivo 
local, conseguiu impedir a prática desta atividade 
de arremesso de anão, em face da violação ao direito 
indisponível. O recurso foi processado perante o 
Tribunal Administrativo de Vesailles que acolheu 
a tese dos recorrentes autorizando a prática de 
tão controverso “esporte”. A decisão do Tribunal 
Administrativo que impedia a prática do arremesso 
de anão foi anulada pelo Conselho de Estado Francês, 
considerado o alto grau de jurisdição francesa, por 
entender que a dignidade do anão estava acima da 
sua autonomia da vontade.

Com relação aos peep-shows, que são cabines 
onde mulheres ficam em locais de exposição, 
protegidas por vidros, e se apresentam com o 
claro objetivo de despertar estímulos sexuais nos 
expectadores.

A fundamentação para a proibição dos Peep-
shows reside no fato de que neste caso especifico 
a mulher estaria sendo tratada como objeto. Ao 
contrário dos strip-tease, onde é entendido como 
uma performance artística o peep-show guarda a 
relação com a degradação da mulher, tornando a 
coisa, objeto de estimulo sexual dos expectadores.

Caso ocorrido no Brasil, onde um mestre-
cervejeiro trabalhou por vários anos e era o 
responsável pela assinatura das fórmulas dos tipos 
de cerveja ou chope. Este profissional ingressou 
com ação judicial, pleiteando indenização por danos 
materiais e morais decorrentes da incapacidade 
para o trabalho por alcoolismo adquirido durante a 
relação laboral, tendo em vista que esta exigia que 
ele ingerisse, diariamente, considerável quantidade 
de álcool.

Em primeira instância a demanda judicial foi 
julgada improcedente em razão de que não houve 
prova da culpa da empresa empregadora. Em grau 
de recurso, ao final da demanda o Superior Tribunal 
de Justiça concedeu tutela judicial ao autor da 
demanda, assim fundamentando. “culpa da empresa 
de cervejas, que submeteu o seu mestre-cervejeiro a 
condições de trabalho que o levaram ao alcoolismo, 
sem adotar qualquer providência recomendável para 
evitar o dano à pessoa e a incapacidade funcional ao 
empregado.”

O que deve ser destacado é o fato de que 
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tanto a empresa contratante, quanto o empregado 
contratado, devem manter estreita relação de 
solidariedade, de respeito, pelo fato da relação de 
dependência estabelecida.

4.3 DIREITOS INDISPONÍVEIS

Pela própria razão de ser dos direitos da 
personalidade, como regra, estes assumem os 
contorne de indisponibilidade, pois são inatos, 
vitalícios.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 
Filho, assim expõe seu ponto de vista sobre a matéria:

Pelo fato de que ela abarca tanto a 
intransmissibilidade (impossibilidade de 
modificação subjetiva, gratuita ou onerosa – 
inalienabilidade) quanto a irrenunciabilidade 
(impossibilidade de reconhecimento jurídico 
da manifestação volitiva de abandono do 
direito). (GAGLIANO, 2002.p. 154.)

Cabe ressaltar a regra contida no artigo 11 do 
Código Civil brasileiro, Lei 10.406 de 10 de janeiro 
de 2002, o qual possui a seguinte redação:

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.

A intransmissibilidade nos ensinamentos 
de Adriano de Cupis: “Intransmissíveis. Nem 
o ordenamento jurídico pode consentir que o 
indivíduo se despoje daqueles direitos que por 
correspondentes aos bens mais elevados, tem o 
caracter de essencialidade”. (CUPIS, p. 52.)

Maria Helena Diniz ensina que os Direitos 
da Personalidade são “(...) ilimitados, ante a 
impossibilidade de se imaginar um número fechado” 
(DINIZ, 2011. p. 135) posto que tão subjetivos 
quanto a ideia de dignidade da pessoa humana.

Isso posto, tanto os constitucionalizados, 
constantes dos incisos do Art. 5º, da Constituição 
Federal de 1988, quanto os elencados no Código 
Civil brasileiro de 2002, a maioria em seu Capítulo 
II, são rol exemplificativo, até mesmo porque 
muitos defendem a teoria pluralista, onde existiriam 
inúmeros Direitos da Personalidade tipificados 
na legislação, em oposição a teoria monista, não 
padecendo de uma inexorabilidade que poderia 
resultar na inadequada efetividade da busca pela 
plenitude da dignidade da pessoa humana.

4.4 DIREITOS INTRANSMISSÍVEIS

Defendendo a impossibilidade de transmissão 
dos direitos de personalidade, sempre é oportuno citar 
a doutrina de Adriano de Cupis, assim formulada:

De facto, nos direito da personalidade a 
intransmissibilidade reside na natureza do 
objecto, o qual, como já dissemos, se identifica 
com os bens mais elevados da pessoa, situados, 
quando a ela, em um nexo que pode dizer-se 
de natureza orgânica. Por força deste nexo 
orgânico o objecto é inseparável do originário 
sujeito: a vida, a integridade física, a liberdade, 
a honra etc. de Tício, não podem vir a ser bens 
de Caio por virtude de uma impossibilidade 
que se radica na natureza das coisas. Nem o 
ordenamento jurídico pode consentir que o 
indivíduo se despoje daqueles direitos que, por 
corresponderem aos bens mais elevados, dê o 
carácter de essencialidade. (CUPIS, p. 48.)

4.5 DIREITOS IRRENUNCIÁVEIS

Não há como entender como uma pessoa possa 
renunciar a um direito inato. Há relatos históricos da 
Idade Média, classificada como “morte civil” a qual 
pessoa renunciava a esta qualidade, assim descrito 
porJefrey Richards: “A exclusão formal da sociedade 
privava o leproso de sues direitos civis. Ele se tornava 
uma não-pessoa, impossibilitada de legar ou herdar 
a propriedade, de defender suas demandas em 
tribunal, etc.”33, veja, se era entendida como morte 
civil. Mas, não chega a ser uma renúncia, mas uma 
imposição, uma extinção da vida civil por vontade de 
terceiro, não por deliberação do titular.

Lapidar a posição legislativa que se extrai do 
Código Civil Português, cujo artigo 69 determina 
que “ninguém pode renunciar, no todo ou em 
parte, à sua capacidade jurídica. Portanto, Fernando 
Gonzaga Jayme enfrenta o assunto com a seguinte 
doutrina:

Não resta mais espaço, hodiernamente, para 
a perda (anda que voluntária) de direito da 
personalidade, que no extremo, levaria à perda 
da própria personalidade (morte civil). Se 
assim fosse, “a privado absoluta da capacidade 
de a pessoa humana ser titular de direito e 
obrigações (em especial no concernente aos 
direitos de personalidadé transformaria o 
sujeito em objeto. (JAYME, 2005.p. 121)

De igual importância é extraída do Código 
Civil Peruano, de 1984, que em seu artigo 5º, 
estabelece de forma clara e precisa a irrenunciabilidade 
dos direitos fundamentais, assim descritos:

O Direito à vida, à integridade física, à 
liberdade e a honra e demais inerentes à pessoa 
humana são irrenunciáveis e não podem 
ser objeto de cessão. Seu exercício não pode 
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sofrer limitação voluntária, salvo o disposto no 
artigo 6º.

Assim como há uma ressalva no artigo 6º do 
Código Civil peruano, em nossa legislação existe a 
possibilidade de renúncia ao exercício de um direito 
de personalidade previsto no artigo 13 do código 
Civil, o qual dispõe:

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.

4.6 DIREITOS IMPENHORÁVEIS E INEXPROPRIÁVEIS

Em razão do caráter indisponível, aos direitos 
da personalidade não assiste a possibilidade de sua 
alteração de titularidade. Como são inerentes a 
própria pessoa não é possível verificar a sua fruição 
por outro titular, a exceção contida no exercício 
pelos familiares do falecido em defesa de sua honra, 
imagem etc.

Podem ser classificados como bens fora 
do comércio, em razão da sua impossibilidade de 
transação, compensação e demais modalidade de 
transmissão admitidas em direito.

CONCLUSÕES

Em face ao exposto neste trabalho, destaca-
se a importância do desenvolvimento e consolidação 
dos direitos de personalidade.

Aliado ao desenvolvimento e consolidação, há 
que se ter em mente que mesmo direitos como os 
da personalidade não são absolutos, bem como seu 
exercício não é ilimitado, mesmo sendo inerente a 
pessoa e sua perpetuação deve ser sempre vista como 
avanço de nossa espécie humana.

Com a promulgação da Emenda 
Constitucional 45/04 houve sensível avanço no 
sentido de tornar os direitos de personalidade mais 
próximos dos direitos humanos, com o devido 
respeito a peculiaridade de cada um.

Mesmo nos casos concretos citados neste 
trabalho a tônica que os mesmos vêm impregnada 
reside no fato de que não há como o titular do direito 
de personalidade transigir sobre este direito tão nobre 
e essencial a espécie humana.

A autoridade pública deve velar para que estes 
direitos de personalidade sejam sempre preservados, 

mesmo com a recalcitrância de seu titular em não 
destacá-lo.
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RESUMO

O presente artigo relaciona os direitos da 
personalidade da pessoa idosa e as políticas públicas 
globais favoráveis ao idoso, refletindo sobre a 
hipervulnerabilidade do idoso estabelecida no 
Código Defesa Consumidor brasileiro e as proteções 
estabelecidas pelo Estatuto do Idoso. Sob essa 
perspectiva, analisa-se o Recurso Repetitivo 952 do 
STJ, que decidiu sobre o aumento nas mensalidades 
dos planos de saúde dos consumidores idosos. 
Ao se valer de raciocínio dedutivo, por meio de 
pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, descritiva e 
exploratória, o estudo busca demonstrar que ocorrem 
práticas abusivas por parte de operadoras de plano 
de saúde privado no que se refere aos constantes 
aumentos nas mensalidades dos consumidores 
idosos, ferindo direitos da personalidade e a 
dignidade humana.

PALAVRAS-CHAVE

Consumidor; Direitos da personalidade; Hipervulnerabilidade; 

Idoso.

ABSTRACT

This paper relate the personality rights of the 
elderly and the global public policies favorable to the 
elderly, reflecting on the hypervulnerability of the elderly 
established in the Brazilian Consumer Defense Code 
and the protections established by the Elderly Statute. 
From this perspective, it analyzes STJ’s Repetitive Appeal 
952, which ruled on increases in health insurance 
premiums for elderly consumers. By using deductive 
reasoning, through bibliographic and jurisprudential, 
descriptive and exploratory research, the study seeks to 
demonstrate that abusive practices by private health 
insurance operators occur with regard to the constant 
increases in the monthly payments of elderly consumers, 
injuring personality rights and human dignity.

KEYWORDS

Consumer; Personality rights; hypervulnerability; Elderly.

INTRODUÇÃO

Hodiernamente há que se destacar a 
necessidade ao acesso à saúde de qualidade por parte 
dos usuários de planos de planos privados, por outro 
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lado, os direitos da personalidade têm suscitado 
grandes embates na sociedade pós-moderna, cujo 
prisma tem papel fundamental na escolha de políticas 
públicas adequadas aos idosos.

Como problemática, questiona-se a sutileza 
nas práticas abusivas por parte de operadoras 
de planos de saúde privado e os aumentos nas 
mensalidades dos consumidores idosos vedados 
pelo Estatuto do Idoso têm causado discriminação 
ou violação ao acesso e manutenção da pessoa senil 
como usuário de plano de saúde privado, ferindo um 
direito de personalidade.

Para tanto, o primeiro tópico, versará sobre os 
direitos da personalidade da pessoa idosa, o segundo, 
abordará as políticas públicas globais direcionadas à 
tutela do idoso almejando conhecer os direitos dos 
senis ao acesso à saúde pautados pela Organização 
Mundial de Saúde. O terceiro item, analisará a 
importância no Brasil do Código de Defesa do 
Consumidor destacando a hipervulnerabilidade do 
idoso como usuário de plano de saúde privado. No 
quarto capítulo, serão apresentadas práticas abusivas 
de operadoras de planos de saúde com relação 
ao consumidor idoso, ao final, no quinto tópico, 
relaciona-se as recentes decisões do Poder Judiciário 
e o Estatuto do Idoso.

Para realizar essa pesquisa, foi utilizado o 
método dedutivo analisando as diversas concepções 
apresentadas pelos principais doutrinadores que se 
propõem a analisar o tema.

1 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PESSOA 
IDOSA

Atualmente, observa-se um olhar profundo 
em relação aos estudos sobre os direitos da 
personalidade, a importância e o alcance desses na 
sociedade pós-moderna tem papel crucial no que 
tange a dignidade da pessoa humana na sociedade 
pós-moderna.

A personalidade humana diz respeito a um 
direito não patrimonial absoluto porque refere-se 
ao ser e não ao ter. A partir dessa ampliada visão, 
perscrutar a existência jurídica dos direitos da 
personalidade equivale reconhecer que cada ser é 
valorado simplesmente por ser pessoa. Os direitos 
da personalidade remetem a valores imprescindíveis 
como a vida e a integridade psicofísica, dessa 
forma, se colocados numa organização hierárquica 
ocuparão o topo desta (BARLETTA, 2010, p. 37-
38).

Qualquer pessoa está apta a exigir respeito à 
sua personalidade perante o Estado e terceiros, nesse 
sentido, importante ressaltar que “o Estado deve 
protegê-la, sua defesa refere-se ao compartimento 
de tutela de dignidade humana, ao mesmo tempo, 
a fruição desse direito e condutas em face do seu 
titular, os denominados deveres de personalidade” 
(BARLETTA, 2010, p. 38).

A Declaração dos Direitos Humanos, 
proclamada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em 1948, e assinada pelo Brasil na mesma 
ocasião, reconhece a dignidade da pessoa humana 
como inerente a todos os membros da família 
humana almejando liberdade e justiça. Esses preceitos 
advêm de princípios do direito romano, a saber, viver 
honestamente, não lesar ninguém e dar a cada um o 
que é seu (MORAES, 2005, p. 129).

Cumpre ressaltar que “a maior concretude 
aos Direitos Humanos somente seria alcançado 
com sua inscrição nos textos constitucionais. 
” Nesse sentido, cumpre ressaltar que “a 
internalização de normas de Direitos Humanos e a 
construção de uma estrutura que lhes dê garantia, 
irá apresentar para a comunidade internacional 
o nível de comprometimento do Estado com a 
dignidade humana,” permitindo a seus membros, 
internamente, reivindicar tais direitos (FACHIN; 
OLIVEIRA, 2011, p. 178-179).

Ademais, explicita Moraes, a previsão do 
inciso III do art. 1º da Constituição Federal de 
1988, ao considerar a dignidade humana como valor 
sobre o qual se fundamenta a República,  “representa  
uma verdadeira cláusula  geral de tutela de todos os 
direitos que      da personalidade irradiam.” Assim, 
no ordenamento pátrio, o princípio da dignidade da 
pessoa humana “atua como uma cláusula geral de 
tutela e promoção da personalidade em suas mais 
diversas manifestações que, portanto, não pode ser 
limitada em sua aplicação pelo legislador ordinário” 
(MORAES, 2008, p. 6).

Impende ressaltar os ensinamentos do filósofo 
Kant (1995, p. 77), ele destacou que: “quando 
uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela 
qualquer outra como equivalente; mas quando uma 
coisa está acima de todo o preço, portanto, não 
permite o equivalente, então ela tem dignidade”. Ele 
ressaltou que o ser humano deve ser visto como um 
fim em si mesmo, não como um meio; entretanto 
um fim que não poderia ser substituído por nada 
em seu lugar, porque esse fim apresenta um valor 
absoluto (KANT, 1995, p. 68).
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Os estudos de Kant influenciaram o mundo 
contemporâneo, consequentemente o meio jurídico 
de tal forma que hoje é inaceitável qualquer 
julgamento que não leve em consideração a dignidade 
do ser humano.

Nessa linha de pensamento, o princípio da 
dignidade da pessoa humana é um princípio cuja 
dimensão concentra os demais e tem como escopo 
as garantias e direitos fundamentais do homem 
esculpidos na Constituição Federal de 1988. Esse 
princípio fornece subsídios para fundamentar 
elementos “as condições possíveis de um humanismo 
que faça justiça ao essencial do humano e não se 
perca em boas intenções - pois não se baseia em 
cartas de intenções, mas nas ações éticas que já estão, 
desde sempre, defasadas em relação à demanda do 
Outro.” E ainda: “trata-se de um Humanismo que 
tem respeito à Alteridade sua única razão suficiente 
de ser, e sem o qual simplesmente não existe. Ele se 
constitui, o Humanismo desde a Alteridade, como 
uma dimensão de resposta às questões humanas.” 
Nesse sentido, “as questões humanas dizem respeito 
todas, sem absolutamente nenhuma exceção, à digna 
manutenção e promoção da singularidade humana 
que cada ser humano porta” (SOUZA, 2011, p. 08, 
grifo do autor).

O caput do artigo 230 da Constituição 
Federal vigente expressa que “a família, a sociedade 
e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-
lhes o direito à vida”. E ainda, dando seguimento a 
tutela dos idosos, o artigo 196 estabelece que

[...] a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais 
e  econômicas  que visem à  redução  do  risco 
de  doença  e  de  outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação 
(BRASIL, 1988)

O artigo 8 do Estatuto do Idoso faz menção 
aos direitos da personalidade das pessoas idosas 
quando estabelece que o envelhecimento é um 
direito personalíssimo. Tal dispositivo estabelece 
que “envelhecer se encontra dentro dos direitos de 
personalidade e por ser personalíssimo compreende 
que tal direito se refere a uma pessoa ou grupo 
com individualidades coincidentes ou caraterísticas 
especiais” (BARLETTA, 2010, p. 37). Nessa linha 
de pensamento, o mesmo diploma, reforçando 
essa mesma concepção, em seu artigo 9 estatui que 

é “obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa 
a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação 
de políticas sociais públicas que permitam um 
envelhecimento saudável e em condições de 
dignidade” (BRASIL, 2003).

No Brasil, a Política Nacional do Idoso, 
Lei 10.741/2003 e o Estatuto do Idoso, Lei 
8.842/1994 regulam os direitos assegurados a 
pessoa idosa como direitos fundamentais. Porém, 
no atual cenário demográfico mundial a população 
idosa tem aumentado e consequentemente cresce a 
demanda por serviços de saúde especializados e de 
qualidade, por isso, há a procura pelos planos de 
saúde privados.

Nesse aspecto específico que trata da política 
pública e privada, ressalta-se que atualmente “é 
manifesta a superação da setorização, já que a 
dignidade da pessoa humana é a pedra angular do 
sistema jurídico e não só da seara pública ou privada” 
(SIQUEIRA, et. al, 2018, p. 219).

No Brasil, a prestação de serviço público é 
realizada pelo SUS e no âmbito privado pelos planos 
de saúde. O SUS foi instituído pela Constituição 
Federal de 1988, no artigo 196, como forma de 
efetivar o mandamento constitucional do direito 
à saúde como um “direito de todos” e “dever do 
Estado” e está regulado pela Lei nº 8.080/1990, a 
qual dispõe o atendimento público da saúde. Os 
planos de saúde são regidos pela Lei nº 9.656/1998 
estabelece sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde.

Ante ao exposto, diante do novo cenário 
demográfico mundial, é necessário que se conclame 
novas diretrizes políticas, principalmente em relação 
ao idoso consumidor ter acesso a saúde de qualidade 
oferecido pelo século XXI. Contudo, primeiro, faz-se 
necessário um estudo das políticas de saúde globais 
conquistadas aos senis para que se possa compreender 
os direitos à saúde do idoso no cenário nacional, 
principalmente na seara privada, no que tange aos 
planos de saúde.

2 POLÍTICAS PÚBLICAS GLOBAIS DE PROTEÇÃO 
AOS IDOSOS

Analisando o crescimento demográfico no 
mundo, percebe-se que uma das faixas etárias que 
mais tem aumentado é a população idosa, graças 
a ajuda da medicina, as mudanças tecnológicas, 
acesso à saúde de qualidade, orientações em relação 
a alimentação equilibrada, atividades físicas, são, 



97

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade
V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

GT 07 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO HUMANA

indubitavelmente, novas configurações da atual 
conjuntura pós-moderna que tem contribuído para 
as pessoas apresentarem maior longevidade.

Globalmente, a população de sexagenários 
está crescendo mais rápido que os grupos etários 
mais jovens. Essa situação também ocorre com o 
Brasil que caminha para se tornar a quinta maior 
população de pessoas senis no mundo, sendo que já 
apresenta cerca de 23 milhões de pessoas acima de 60 
anos. Estima-se que esse número estará próximo de 
64 milhões em 2050, representando quase 30% da 
população (JORNAL DA USP, 2018).

Infelizmente, vale enfatizar que ainda não há 
uma Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa 
Idosa. Todavia, devido a ampliação desta população, 
propagou-se o embate de seus direitos. Em 1982, 
a Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento 
acatou o Plano de Ação Internacional de Viena 
sobre o Envelhecimento. Nesse sentido, esse Plano 
de Ação apresenta diversas recomendações, muitas 
das quais apresenta fundamental importância para 
o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, o qual, figura como um pilar da 
política para os idosos, na conjuntura internacional 
(ROBINSON, 2013).

O Dia Internacional da Pessoa Idosa foi 
comemorado no dia 1º de outubro de 2017, nessa 
ocasião, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
conclamou por políticas públicas mundiais de 
atendimento mais eficaz para os sexagenários. 
Enfatizou que até 2050, o número de pessoas idosas 
aproximará de 2 bilhões. A mesma organização 
internacional admoestou os sistemas de saúde do 
mundo, os quais, na concepção dela, não estão 
capazes para atender a população mencionada. 
Advertiu também que os senis são mais predispostos 
a apresentar problemas de saúde. No entanto, a 
maior parte dos atuais sistemas de saúde focam no 
tratamento de doenças agudas individuais. Dessa 
forma, articular as diversas áreas da saúde é um 
obstáculo no atendimento aos idosos (NAÇÕES 
UNIDAS BRASIL, 2017).

Na concepção da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) “os sistemas de saúde do mundo não 
estão prontos para populações idosas”, acrescenta 
que “isso exigirá uma melhor integração entre os 
prestadores de cuidados. ” Por isso, a articulação das 
diferentes áreas da saúde ainda hoje é um desafio no 
atendimento aos idosos. Em uma pesquisa recente 
realizada em 11 países de renda alta, até 41% dos 
sexagenários relataram problemas com relação aos 

prestadores de cuidados (NAÇÕES UNIDAS 
BRASIL, 2017).

A Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) enfatiza que a OMS está organizando 
uma Estratégia Global e um Plano de Ação sobre 
Envelhecimento e Saúde, essa será elaborada e 
aprovada em consulta com os Estados-membros. 
A criação de ambientes age-friendly, melhorias no 
monitoramento com adaptação dos sistemas de 
saúde às necessidades e o bem-estar dos sexagenários, 
estão entre as suas diretrizes primordiais (OPAS 
BRASIL, 2017).

Vale mencionar que o documento Guidelines 
on Integrated Care for Older People, está entre as 
pautas principais da OMS, o qual visa melhorar 
o atendimento através de iniciativas como 
planejamento, avaliação integral dos pacientes e 
integrar os diversos setores que prestam serviços 
aos sexagenários. Destaque-se que alguns países 
já adotaram estratégias que vão ao encontro das 
recomendações da OMS. É o caso, por exemplo, do 
Brasil, que implementou algumas modificações nos 
serviços com os idosos visando atender de forma mais 
eficaz essa faixa etária, incluindo uma rede de clínicas 
que apresentam cuidados primários deixando para os 
hospitais os serviços complexos (NAÇÕES UNIDAS 
BRASIL, 2017). Porém, frise-se, ainda há muito a 
ser feito a favor da saúde dos idosos brasileiros.

Conforme explanado, a Organização 
Pan-Americana da Saúde trabalha com os países 
americanos visando melhorar a saúde e a qualidade 
de vida de suas populações e está adotando 
estratégias direcionadas ao envelhecimento e saúde 
dos idosos no mundo. O Brasil, tem se preocupado 
em implementar algumas modificações nos serviços 
voltados à saúde dos senis objetivando atender 
de forma mais eficaz essa faixa etária. Devido ao 
aumento do envelhecimento da população mundial, 
os organismos internacionais formalizaram a tutela 
ao idoso como necessidade primordial.

3 CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR BRASILEIRO E 
A HIPERVULNERABILIDADE DO IDOSO

Impende ressaltar que a Política Nacional 
do Idoso e o Estatuto do Idoso são diplomas legais 
imprescindíveis à promoção da saúde da pessoa 
idosa no Brasil. Todavia, deve ser resgatado a 
contribuição fundamental do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) que estabelece a questão da 
vulnerabilidade agravada ou hipervulnerabilidade 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5514%3Aservicos-de-saude-devem-parar-de-deixar-idosos-para-tras&amp;Itemid=820
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do idoso frente ao consumo, especialmente no que 
se refere à saúde.

O Código de Defesa do Consumidor 
fundado no pilar do princípio constitucional 
da dignidade da pessoa humana e tem como 
objetivo, a proteção ao consumidor, que é a 
parte hipossuficiente da relação contratual. Ficou 
estatuída à condição de direito fundamental, a 
defesa do consumidor, expressa no inciso XXXII, 
artigo 5º da Constituição Federal, sendo que em 
seu artigo 4º, inciso I, fixa que deve ser tutelada, a 
vulnerabilidade do consumidor.

Além do conceito de vulnerabilidade já 
bem pacificado, a doutrina explicita também o 
da hipervulnerabilidade, que é a denominada 
vulnerabilidade agravada (SCHMITT, 2014, p. 217). 
Esta pode ser definida como uma situação social fática 
e objetiva de agravamento da vulnerabilidade da 
pessoa física consumidora, em razão de características 
pessoais aparentes ou conhecidas pelo fornecedor. Tal 
conceituação, fazem parte os consumidores idosos, 
crianças, analfabetos, deficientes físicos e enfermos 
(SCHMITT, 2014, p. 233).

Convém ressaltar que essa vulnerabilidade 
ocorre nas três esferas distintas, na econômica, 
técnica e jurídica ou científica, pois, notadamente, 
o fornecedor é quem detém com superioridade o 
poder e conhecimento, se comparado ao consumidor 
(MARQUES; MIRAGEM, 2004, p. 150).

O Código de Defesa do Consumidor 
em seu artigo 39, inciso IV, explicita sobre a 
hipervulnerabilidade do consumidor, alcançada pela 
sua fragilidade em virtude da sua idade, saúde ou 
condição social, assim fixou:

Art. 39: É vedado ao fornecedor de produtos os 
serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância 
do consumidor, tendo em vista a sua idade, 
saúde, conhecimento ou condição social, 
para impingir-lhe seus produtos ou serviços 
(BRASIL, 1990).

Devido a sua hipervulnerabilidade, os 
sexagenários necessitam de cuidados especializados, 
pois, além de apresentarem uma saúde já fragilizada 
devido a idade, muitas vezes, encontram-se doentes 
(BARLETTA, 2010, p. 35).

Adriana Barreto, expressa que a proteção 
econômica não é única. A manutenção da 
dignidade da pessoa humana passa a ser regra, pelo 
resgate da inclusão social. Tratando-se, portanto, 
de consumidor idoso, sua vulnerabilidade é 

potencializada (BARRETO, 2017), explicando mais 
profundamente, a autora enfatiza que:

Potencializada pela vulnerabilidade fática e 
técnica, pois é um leigo frente a um especialista 
organizado em cadeia de fornecimento de 
serviços, um leigo que necessita de forma 
premente dos serviços, muitas vezes frente à 
doença ou à morte iminente, e que deve, tal 
qual se busca, ser respeitado a fim de que 
finalmente seja alcançada a tão almejada 
Justiça” (BARRETO, 2017).

Nessa senda, convém destacar que o princípio 
da dignidade da pessoa humana, coloca o ser humano 
em seu mais alto grau, valorizando-o, dignificando-o. 
Assim, convém mencionar que o Código de Defesa 
do Consumidor estabelece esse princípio e destaca 
os valores humanos ao tutelar os interesses do 
consumidor.

Além da proteção do CDC, deve-se ressaltar 
a tutela ampliada no Estatuto do Idoso que quebrou 
a barreira de proteção exclusivamente patrimonial, 
pois nele, como explica Gregori, “a proteção é 
integral, abrange a todos os idosos e em tudo aquilo 
que se refere à vida em sociedade. ” Nesse sentido, 
explicita que “a proteção econômica não é única, 
a manutenção da dignidade da pessoa humana 
passa a ser regra, pelo resgate da inclusão social” 
(GREGORI, 2017).

Nesse diapasão, ressalte-se que o consumidor 
idoso se enquadra na vulnerabilidade agravada 
ou hipervulnerabilidade, esta emana como uma 
garantia frente a necessidade de se estabelecer 
uma tutela digna à saúde, especialmente enquanto 
consumidores que precisam investir num contrato 
de seguro-saúde para manter sua qualidade de vida 
e sobrevivência.

4 PRÁTICAS ABUSIVAS DE OPERADORAS DE 
PLANO DE SAÚDE AO CONSUMIDOR IDOSO

Apesar dos direitos e garantias fundamentais 
estendidos aos idosos estarem legalmente 
estabelecidos na Constituição Federal vigente e 
em vários diplomas e dispositivos que compõem a 
legislação infraconstitucional, atualmente, contratar 
um plano de saúde não é tarefa

simples. Pesquisar e decidir as diversas ofertas 
e produtos disponíveis no mercado e se torna mais 
complexa ainda quando essa tarefa é a de contratar 
para um idoso devido aos produtos específicos para 
este público, ou pela dificuldade estabelecidas por 
algumas operadoras.
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Os órgãos de defesa do consumidor, 
infelizmente, já constataram que a maioria das 
operadoras de planos de saúde privado já praticaram 
artifícios ilegais e abusivos para obstaculizar o acesso 
de pessoas idosas às suas carteiras assistenciais através 
da prática de preços cada vez mais excessivos ou pelas 
diversas restrições criadas (PROCON-SC).

Em 2008, o Instituto de Desenvolvimento do 
Consumidor realizou uma pesquisa fundamentada 
nas propostas de vendas e contratos de planos de 
saúde de 20 operadoras de saúde privads e constatou 
que os sexagenários são indesejados pelas empresas. 
Entre diversas irregularidades, constataram aumentos 
abusivos nas últimas faixas etárias dos planos de 
saúde, encarecendo excessivamente o que contribuiu 
para a desistência dos mais senis junto às carteiras 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, 2008).

Ademais, “submeter o idoso a uma avaliação 
médica prévia como condicionante para a contratação 
do serviço é ilegal e abusivo”. Geralmente, as 
operadoras de planos de saúde obrigam o idoso 
anteriormente a realização do contrato, a praticar 
entrevistas e exames com um médico. Dessa forma, 
o idoso que deseja ser consumidor de plano de 
assistência à saúde é “submetido a um exame médico 
prévio ou ao que se chama de ‘entrevista qualificada’. 
Muitas vezes esta entrevista é agendada para uma 
data longa e em um endereço distante da casa do 
proponente” (PROCON-SC).

Muitas vezes, ocorre a dificuldade na 
contratação através da exigência de documentos 
burocráticos para a contratação com prazos exíguos 
para o seu cumprimento. São documentos não 
usuais para outras contratações, como por exemplo, 
cópias autenticadas em cartório (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 
2008).

Constatou-se que algumas operadoras não 
incentivam o vendedor, não adimplindo comissões 
aos corretores que efetivam contratos de planos de 
saúde para pessoas com idade acima de 80 anos, 
fazendo com que sejam desincentivados nessa 
prática, contribuindo para desaparecer as ofertas para 
essa faixa etária. Em relação aos planos empresariais, 
observou-se que os agregados (pais e avós) também 
são dificilmente incluídos (PROCON-SC).

Os contratos de planos de saúde empresariais 
possuem uma limitação sutil em relação à quantidade 
de idosos. Infelizmente, algumas operadoras de 
saúde realizam a prática da limitação da quantidade 

de clientes acima dos 60 anos nesses planos. Grande 
parte das operadoras “não aceitam a contratação de 
empresas que possuam mais que 5% de usuários com 
mais de 59 anos. Assim, recusam o grupo todo, para 
não correr o risco de ser acusada de discriminação” 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, 2008).

O usuário lesado nas situações elencadas pode 
ingressar na Justiça e exigir o respeito aos seus direitos, 
com base no Código de Defesa do Consumidor, no 
Estatuto do Idoso e na Constituição Federal de 1988.

Nessa senda, observa-se que as empresas de 
plano de saúde não possuem muito interesse neste 
mercado, infelizmente, nem sempre há oferta de 
produtos específicos para a parcela de idosos e 
quando há disponibilidade são extremamente caros 
dificultando o acesso do consumidor idosos a esse 
tipo de carteira.

5 O ESTATUTO DO IDOSO E OS REAJUSTES NOS 
PLANOS DE SAÚDE

Em relação a alguns desafios e dificuldades 
que os idosos enfrentam, não se pode deixar de 
mencionar, o longo trajeto histórico no que tange 
os aumentos nas mensalidades dos planos de saúde. 
O Estatuto do Idoso corroborou para minimizar 
os reajustes nos planos de saúde dos sexagenários, 
pois, antes de sua aprovação, os idosos ficavam 
prejudicados com os aumentos nas mensalidades.

O referido diploma legal compreende como 
pessoa idosa, a que possui idade igual ou superior a 
60 anos, e estabelece que a partir desta faixa etária, 
o ser humano necessita de tratamento diferenciado. 
Nesse sentido, interessante destacar que:

[...] o avanço da idade para sessenta anos ou 
mais não significa por si decrepitude, doença 
grave ou morte iminente. Todavia, o organismo 
idoso adoece mais. Portanto, enquanto houver 
vida, faz-se necessário que as especificidades 
desse corpo e dessa mente sejam cuidados, 
uma vez que os direitos da personalidade 
decorrem das necessidades específicas de cada 
ser humano, segundo a sua personalidade 
ontológica (BARLETTA, 2010, p. 39).

Importa ressaltar que as mensalidades dos 
planos de saúde podem sofrer três tipos de reajustes: 
o reajuste anual; o reajuste por sinistralidade, de 
legalidade questionável; e o reajuste por mudança de 
faixa etária (FERREIRA, 2017).

A regra geral é que o aumento deverá ser 
previsto em contrato, esclarecendo os percentuais 

http://www.campograndenews.com.br/saude
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que cada faixa etária abrangerá. Caso o contrato seja 
antigo, isto é, anterior a 1999, deve ser seguido o 
que consta no contrato. Se o contrato foi realizado 
entre 1999 a 2004 o preço da última faixa (a partir 
de 70 anos) deverá ser no máximo, seis vezes maior 
que a primeira faixa (0 a 17 anos) (MENDES, 2013, 
p. 487).

A variação de preço entre a primeira e a última 
faixa não pode ser superior a 500% e a empresa 
pode compartilhar como quiser os percentuais dessa 
majoração. Porém, o aumento repassado de uma 
só vez, será concebido como abusivo porque gera 
flagrante desequilíbrio contratual (PROCON-SC).

Para o Estatuto, é considerado idoso pessoa 
a partir dos 60 anos. Ele expressa no artigo 15, § 
3º: “É vedada a discriminação do idoso nos planos 
de saúde pela cobrança de valores diferenciados em 
razão da idade” (BRASIL, 2003).

Para os contratos celebrados a partir de janeiro 
de 2004, a Agência Nacional de Saúde (ANS) 
se manifestou pelo não aumento nos contratos 
devido a vigência do Estatuto do Idoso. Porém, 
antes do consumidor atingir essa idade, o contrato 
pode acarretar aumento por modificação da idade 
(PROCON-SC).

Na realidade, a partir da vigência do Estatuto 
do Idoso houve grande divergência sobre a sua 
aplicabilidade, a primeira questão que suscitou 
discórdia, ele poderia ser invocado nos contratos 
antes da sua entrada em vigor e a segunda questão 
levantada opinou aumento somente para os contratos 
assinados a partir de janeiro de 2004. A ANS se 
manifestou conforme a segunda corrente, porém, 
as associações de defesa do consumidor defenderam 
a aplicabilidade do Estatuto do Idoso a todos os 
contratos, independentemente da data da celebração 
do contrato. Com o tempo, a jurisprudência se 
manifestou nessa mesma linha de pensamento 
(MENDES, 2013, p. 490-491).

O PROCON e outros órgãos de defesa do 
consumidor defendem que independentemente da 
data de assinatura do contrato, o consumidor que 
completou 60 (sessenta anos) ou mais, desde janeiro 
de 2004, não pode ter seu plano de saúde reajustado 
por motivo de mudança de faixa etária (PROCON-
SC).

Em 2017, o cerne da questão veio a lume 
quando cerca de 1.400 processos que estavam 
suspensos à espera de decisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) a respeito do reajuste de planos de 
saúde para os idosos. A Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) decidiu em julgamento 
de recurso repetitivo (Tema 952) decidiu pela 
legitimidade dos reajustes de mensalidade dos planos 
de saúde conforme a faixa etária do usuário. O teor 
do julgado foi o seguinte:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde 
individual ou familiar fundado na mudança 
de faixa etária do beneficiário é válido desde 
que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam 
observadas as normas expedidas pelos órgãos 
governamentais reguladores e (iii) não sejam 
aplicados percentuais desarrazoados ou 
aleatórios que, concretamente e sem base 
atuarial idônea, onerem excessivamente 
o consumidor ou discriminem o idoso 
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
2017).

Acerca do tema, se manifestou o ministro 
relator deste caso, Villas Bôas Cueva, “os reajustes, 
nessas circunstâncias, são previamente pactuados, 
e os percentuais são acompanhados pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar”. Ademais, os 
reajustes encontram base no “mutualismo e na 
solidariedade intergeracional sendo uma forma 
de preservar as seguradoras diante dos riscos 
da atividade”. Para que as contraprestações 
financeiras dos idosos não ficassem dispendiosas, o 
ordenamento jurídico brasileiro acolheu o “princípio 
da solidariedade intergeracional, que força os mais 
jovens a suportar parte dos custos gerados pelos 
mais velhos, os subsídios cruzados” (SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2017).

Discordando da decisão do STJ, impende 
ressaltar que o Estatuto do Idoso, em seu artigo 15, 
parágrafo 3º, veda a discriminação do idoso nos planos 
de saúde, pela cobrança de valores diferenciados em 
razão de idade. Isso significa que deveria ser vedada 
a aplicação de reajustes por mudança de faixa etária 
para pessoas a partir dos 60 anos.

Haja vista a importância que a temática traz, a 
sentença do STJ é salutar porque acaba influenciando 
a fundamentação dos juízes das instâncias inferiores. 
Contudo, a decisão final do STJ reconheceu a 
legalidade do aumento das mensalidades por faixa 
etária, a menos que se caracterize abusividade. Nesse 
sentido, a sentença, dificultou a vida de milhões de 
idosos consumidores de planos de saúde, que terão 
de continuar a recorrer à Justiça, caso considerem 
os percentuais, aplicados às mensalidades, abusivos 
(LUQUES, 2017).

O problema dos idosos com o aumento das 
mensalidades nos planos de saúde, não se esgota 
apenas na decisão do referido Recurso Repetitivo 
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952. A questão é que a partir de 2004, com a vigência 
do Estatuto do Idoso e a proibição do aumento de 
mensalidade acima dos 60 anos em razão da idade, a 
ANS criou nova norma na qual foram padronizadas 
dez faixas etárias, mas foi mantido o aumento de 
500% entre a primeira e a última faixa.

Mas, infelizmente, esta nova norma da ANS 
“não resolveu o problema enfrentado pelos idosos 
nos planos de saúde, já que na prática o que houve 
foi a antecipação dos reajustes”. Pelo contrário, pois 
os reajustes “antes concentrados principalmente 
nas faixas de 50 a 59 anos e de 60 a 69, os reajustes 
passaram a pesar mais nas faixas dos 44 e 48 anos e 
na faixa de 59 anos ou mais” (FERREIRA, 2017).

Como não poderia haver aumento nas 
mensalidades dos planos de saúde porque o Estatuto 
do Idoso impedia, a prática da as operadoras de saúde 
era aumentar nas últimas faixas que antecediam. Na 
realidade, quando o idoso alcançava os 60 anos, ele já 
estava antecipadamente pagando a sua mensalidade 
com aumento.

O referido diploma, ao excluir os reajustes 
etários que, àquela época, estavam “previstos para 60 
e para 70 anos, pretendeu diminuir o impacto que o 
aumento total de 500% entre a primeira e a última 
faixa etária (permitido pela ANS) causava para os 
idosos”. Porém, repita- se “manter esses mesmos 
500% e antecipar o último reajuste para 59 anos não 
é proteger o idoso, mas obrigá-lo a cancelar o plano 
de saúde antes por absoluta falta de condição para 
continuar pagando” (LUQUES, 2017).

Os consumidores em geral desenvolvem 
relações contratuais de longa duração, pensando 
em poder utilizar os serviços quando forem idosos, 
justamente no momento que mais necessitam. Desse 
modo, não poder adimplir as mensalidades excessivas 
do contrato de saúde e a frustração do consumidor 
idoso em relação a uma expectativa não concretizada, 
por não ter condições de honrar o contrato, e que 
na maioria das situações ainda causam algum dano. 
“Assim, há o temor de dano à integridade física, 
psíquica do paciente e a perda ou diminuição da cura 
o sofrimento psicológico decorrente da ausência da 
prestação do serviço que lhe é devida, em vista da 
premente necessidade de preservação de sua vida e 
integridade” (MIRAGEM, 2014, p.128).

Inevitavelmente, o aumento consolidado pelo 
Superior Tribunal de Justiça, encarecerá mais os 
planos de saúde, sobrecarregando o orçamento da 
maioria dos idosos, acrescentando algumas práticas 
abusivas por parte de operadoras de plano de saúde 

e os aumentos nas mensalidades dos consumidores 
idosos vedados pelo Estatuto do Idoso têm 
causado dificuldades ao acesso ou condições para 
o adimplemento contratual da pessoa senil como 
usuário de plano de saúde privado.

CONCLUSÃO

Atualmente, observa-se a intensificação no 
embate a respeito dos direitos da personalidade, 
a importância e o alcance desses na sociedade 
pós moderna. Neste sentido, a Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS), que trabalha com os 
países americanos com o intuito de melhorar a saúde 
e a qualidade de vida dessas populações, enfatiza que 
a OMS está organizando uma Estratégia Global e 
um Plano de Ação sobre Envelhecimento e Saúde.

O Brasil tem procurado implementar algumas 
modificações nos serviços para os idosos visando 
atender de forma mais eficaz essa faixa etária, e 
analisou-se que, até 2018, há políticas públicas 
direcionadas a tutelar os direitos da personalidade 
da pessoa idosa, a qual, diante do novo cenário 
demográfico mundial, necessita de atendimento e 
acesso à saude de qualidade.

Ao realizar um estudo das políticas públicas 
de saúde globais no que se refere aos senis para 
que se possa compreender os direitos à saúde do 
idoso no cenário nacional, observou-se que a 
Constituição Federal vigente, a Política Nacional do 
Idoso e o Estatuto do Idoso e Código de Defesa do 
Consumidor são diplomas legais imprescindíveis à 
promoção da saúde da pessoa idosa que possui plano 
de saúde privado no Brasil.

Comprovou-se que o consumidor idoso 
se enquadra na vulnerabilidade agravada ou 
hipervulnerabilidade como uma garantia frente 
à necessidade de uma tutela digna à saúde, 
especialmente enquanto consumidores que precisam 
investir num contrato de seguro-saúde para manter 
sua qualidade de vida e sobrevivência.

Constatou-se, ainda, que a contratação 
de um plano de saúde, diante da ineficiência do 
atendimento público a esse direito, torna-se tarefa 
ainda mais difícil quando destinada a idosos, não 
somente devido as ofertas e produtos disponíveis no 
mercado, mas por haver produtos específicos para 
este público.

As empresas de plano de saúde não possuem 
interesse neste mercado destinado ao idoso, e 
os planos disponíveis a atendê-los são caros, 
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dificultando o acesso do consumidor idosos a esse 
tipo de carteiras. Desse modo, o usuário prejudicado 
nas circunstâncias descritas pode exigir na Justiça o 
respeito aos seus direitos, com base no Código de 
Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso.

O Estatuto do Idoso colaborou para minimizar 
os reajustes nos planos de saúde dos sexagenários. O 
diploma legal compreende como pessoa idosa, a que 
possui idade igual ou superior a 60 anos, e estabelece 
que a partir desta faixa etária, o ser humano necessita 
de tratamento especial, sendo vedada qualquer a 
discriminação do idoso nos planos de saúde por 
meio da cobrança de valores diferenciados em razão 
da idade (art. 15, § 3º).

Ante ao exposto, observou-se que 
infelizmente, algumas práticas abusivas por parte das 
operadoras de planos de saúde privado e os aumentos 
nas mensalidades dos consumidores idosos, inclusive 
concedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, 
encarecem cada vez mais os planos de saúde. Essa 
realidade tem sobrecarregado o orçamento da 
maioria dos senis, causando dificuldades ao acesso 
ou continuidade para honrar o adimplemento de 
um plano de saúde privado. Tal situação acrescenta 
preocupações que prejudicam consideravelmente 
a saúde daqueles que já estão em idade avançada, 
fragilizando-os ainda mais, ferindo-lhes um direito 
de personalidade e a dignidade humana.
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