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APRESENTAÇÃO

Foi com muita alegria que aceitei o convite para apresentar esta obra, que consiste na compilação
de textos produzidos no âmbito do Grupo de Trabalho “Acesso à Justiça e os Direitos da Personalidade” do
VI Congresso de Novos Direitos e Direitos da Personalidade e V Congresso Internacional de Direitos da
Personalidade realizado entre os dias 11 e 13 de setembro de 2019, em Maringá/PR, na UNICESUMAR. Os
textos com um eixo temático comum e baseados na intersecção da premissa da intervenção estatal e autonomia
privada, apresentam-se com a profundidade e densidade necessária para os propósitos institucionais de extrema
valorização da pesquisa e seus resultados na seara acadêmica.
Note-se que num momento de crises sequenciais, em diversas dimensões, no Brasil e no mundo, a
Universidade Cesumar (UNICESUMAR) continua apostando no tripé da educação superior, não renunciando
as suas pesquisas, eventos e divulgação dos seus resultados. E este livro é justamente isso, isto é, o resultado das
pesquisas de professores e alunos, além de pesquisadores parceiros e professores convidados.
Observe-se também que todos os artigos estão adequados a um enfoque central que parte de sua gênese da
personalidade, mas que são caros a toda a sociedade, pois se irradiam sobre direitos e garantias fundamentais.
Resta ao fim ainda, o desafio ao estudioso do Direito de perquirir soluções e equacionar as discrepâncias que
surgem da prática do acesso à justiça e dos direitos da personalidade, tema central dos referidos eventos.
O texto “A PERSONALIDADE JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO USO DA
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM NO AMBITO DAS SOLUÇÕES DE CONFLITOS”, de Nathália de Souza
Piran, aborda a importância da análise da possibilidade de utilização da mediação e arbitragem sem que se
configure afronta aos direitos da personalidade do ente público e seus aspectos legais e interpretativos, como a
Constituição Federal e os paradigmas sociais brasileiros contemporâneos.
Em “ACESSO À JUSTIÇA: NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS E OS DIREITOS DA
PERSONALIDADE” os autores Leticia Squaris Camilo Men e o experiente professor Marcelo Negri Soares
defendem que os direitos da personalidade são irrenunciáveis e indisponíveis, não admitindo autocomposição
e que os negócios jurídicos processuais não interferem no direito material, eis que é um trâmite no âmbito
processual, não havendo incongruência em sua utilização em ações que se discutam direitos da personalidade.
João Paulo Gomes Netto, em “ACESSO À JUSTIÇA: A IMPORTÂNCIA PARA A PROTEÇÃO E
TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE”, analisa o acesso à justiça, demonstrando este como
garantia fundamental e princípio previsto na Constituição Federal Brasileira. Trouxe ainda a sua distinção
entre direitos fundamentais, direitos humanos e direitos da personalidade, sendo que o último está concebido
pelo princípio da dignidade da pessoa humana que positivado no art. 1º, III da Constituição Federal e que
representa os demais direitos da personalidade.
William Eduardo Ferreira, com o trabalho “ANÁLISE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE:
DESTAQUES À INTEGRIDADE MORAL E JURISPRUDÊNCIA” aponta que a violação de um direito,
seja por parte do Poder Público ou advinda da esfera particular, enseja a atuação estatal (sem menosprezo
de outros meios de solução de conflitos extrajudiciais), desestimulando-se, ao máximo, qualquer tentativa
de autotutela por parte dos jurisdicionados. Evidencia-se assim a proteção à dignidade humana prevista pela
Constituição Federal e pelo Código Civil, mostrando suas respectivas evoluções históricas.
“DA PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PELOS MEIOS ALTERNATIVOS
DE RESOLUÇÃO DE CONFLITO”, de Evandro Monteiro dos Santos e Fabio Dias da Silva discorrem sobre
a aplicabilidade do princípio da dignidade da pessoa humana em meio a situações de conflitos. O estudo busca

evidenciar que o mencionado princípio é base de toda a estruturação de um sistema jurídico que conhecemos, e
que tudo decorre deste. Conclui ao fim que o Código de Processo Civil, adotou como base a autocomposição.
Em “GIGANTISMO JUDICIÁRIO E MASSIFICAÇÃO DA JUSTIÇA ESTATAL”, de Khauani
Marques Dardengo, o texto discorre sobre o gigantismo judiciário como um grave problema atual do sistema
jurídico brasileiro, uma vez que acarreta o tratamento massivo das causas e, consequentemente, na limitação
da pacificação social. Como caminho distinto, aponta a adoção de métodos conciliativos, dos quais faz análise
acerca dos benefícios e das alterações legislativas, em especial o que dispõe o atual Código de Processo Civil.
Matheus Boffo e Tatiana Richetti, em “JUSTIÇA GRATUITA ÀS PESSOAS JURÍDICAS NO
INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, abrangem o direito processual civil, o direito constitucional
e o direito empresarial, expondo ainda a figura da pessoa jurídica e do instituto da recuperação judicial, com
seus devidos conceitos, historicidade e características principais, objetivando a melhor compreensão sobre a
disposição do benefício à estas pessoas.
“O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O ACESSO À JUSTIÇA: REPERCUSSÃO GERAL E SEUS
REFLEXOS NO CENÁRIO JUDICIAL ATUAL” é o trabalho trazido por Rodrigo Valente Giublin Teixeira e
Sara Beatriz de Oliveira Amorim, que analisam o requisito da repercussão geral, criado com o ensejo de impedir
a supressão de instâncias, “filtrando” assim os recursos extraordinários interpostos junto ao Supremo Tribunal
Federal. Analisam ainda os aspectos basilares da evolução histórica do recurso extraordinário, adentrando, por
conseguinte no requisito de admissibilidade em pauta, pormenorizando seu funcionamento e verificando sua
concretização por meio de dados extraídos do STF.
Na sequência, a obra apresenta, “OS MEIOS CONSENSUAIS DE COMPOSIÇÃO DE CONFLITOS,
COM ENFOQUE NA MEDIAÇÃO, E A EFETIVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA”, de Bruna Garbulha
Pereira e Fernanda Corrêa Pavesi Lara, as quais analisam o instituto dos meios consensuais de solução de
conflitos, partindo das diretrizes instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça que levaram a publicação do
atual Código de Processo Civil e da Lei de Mediação, visando a criação de um sistema multiportas, pautado nas
técnicas auto compositivas, o qual busca uma ordem jurídica mais justa e adequada, efetivando, assim, o direito
constitucionalmente previsto de acesso à justiça.
“RESCISÃO INDIRETA NO CONTRATO DE TRABALHO COMO PROTEÇÃO DOS
DIREITOS DA PERSONALIDADE”, de Marcelo Negri Soares e Marcos Rogério Tavares, delineia situações
de rescisão indireta da relação contratual estabelecida entre empregado e empregador, cuja conduta culposa deste
enseja sua justa causa. Nesse sentido o trabalho propões verificar se os direitos fundamentais dos trabalhadores
estão sendo protegidos adequadamente, assegurando ao empregado o pleito de rescisão indireta.
O texto de Raphael Farias Martins “TUTELAS PROVISÓRIAS MEIOS DE EFETIVIDADE DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS E DA PERSONALIDADE” debate o estudo da evolução do conceito de
pessoa e procura demonstrar a ruptura da ordem social, política e jurídica causada pela Revolução Francesa.
Nesse sentido, aponta as consequências causadas na Revolução Industrial pela soberania da vontade das
partes. Aborda, ainda, a evolução na ordem jurídica causada pela dicotomia ato ilícito e dano, que permitiu o
surgimento de instrumento de tutela preventiva concedendo efetividade ao princípio do acesso à justiça.
Por fim, o interessante artigo “VEDAÇÃO À ESCOLHA DE REGIME DE BENS AOS MAIORES
DE SETENTA ANOS: PROTEÇÃO LEGAL OU OFENSA À PRECEITO CONSTITUCIONAL?”, de
Raphael Farias Martins e Marcelo Negri Soares, analisa a forma que a vedação à escolha de regime de bens por
nubentes com idade superior à 70 (setenta) anos, impacta face aos direitos fundamentais e no mundo jurídico
atual.
Ainda quero consignar que foi com grande satisfação que me debrucei sobre os textos bem selecionados
pelo VI Congresso de Novos Direitos e Direitos de Personalidade e V Congresso Internacional de Direitos

da Personalidade, que resultou numa obra consistente e simétrica nos seus propósitos de proporcionar uma
visão moderna, proficiente e sistemática do interesse social que deve revestir o acesso à justiça e os direitos da
personalidade.

Desejo uma boa leitura!
Campo Grande/MS, Inverno de 2020.
Vladmir Oliveira da Silveira
Professor Titular de Direito da UFMS
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RESUMO
A importância da análise da possibilidade
de utilização da mediação e arbitragem sem que se
configure afronta aos direitos da personalidade do
ente público aborda aspectos legais e interpretativos,
como a Constituição Federal e os paradigmas
sociais brasileiros contemporâneos. Para análise do
cabimento da possibilidade do uso dos citados meios
do sistema multiportas, parte-se das limitações legais
acerca do tema, para que um caminho solido acerca
do uso de mediação e arbitragem dentro de cada
caso concreto, seja evidenciado como possível ou
não quando uma das partes envolvidas no litígio é
o ente público.
PALAVRAS-CHAVE

Mediação; Arbitragem; Administração Pública; Ordenamento
Jurídico.

ABSTRACT
The importance of analyzing the possibility of
using mediation and arbitration without being an
affront to the rights of the public entity’s personality
addresses legal and interpretative aspects, such as the
Federal Constitution and contemporary Brazilian
social paradigms. To analyze the appropriateness of the
possibility of using the aforementioned means of the
multiport system, we start from the legal limitations
on the theme, so that a solid path regarding the use of

mediation and arbitration within each specific case, is
shown as possible or not when one of the parties involved
in the dispute is the public entity.
KEYWORDS

Mediation; Arbitration; Public administration; Legal Order.

INTRODUÇÃO
A Administração Pública é um ente
personalizado, ou seja, pessoa jurídica de direito
público que tem como princípio as disposições do
artigo 37 da Constituição Federal, devendo pautar
seus atos em pilares como publicidade e eficiência.
Tendo em vista a constante mudança que
as sociedades passam, se faz necessário que a
Administração, primando por seus princípios e
pelo bem coletivo, venha a desenvolver meios que
facilitem a sua atuação, desde que estes estejam
dentro da Lei.
Desta forma, verifica-se a importância social
deste trabalho advindo das relações administrativas
travadas pelos entes administrativos do Estado, a
fim de possibilitar que os princípios constitucionais
possam ser corretamente aplicados ao caso concreto,
levando em consideração a utilização da mediação e
arbitragem, seguindo as disposições do Código Civil
e Código de Processo Civil que apoiam e sugerem o
uso do sistema de autocomposição nos casos possíveis.
Dentro da necessidade de entendimento
e da valoração dentro da realidade, borda-se as
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considerações doutrinárias e legais acerca do tema,
tendo em vista que o envolvimento do ente público
em demandadas litigiosas acontece corriqueiramente
e nem sempre a via judicial comum é o caminho
mais interessante.
1 CONCEITUAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS
Dentro da análise do campo jurídico, o
legislador preocupou-se em atribuir a personalidade
as pessoas que não nascem de forma natural, ou seja,
tornam-se sujeitos de deveres e obrigações sem ser
homem, os quais se identificam como pessoa jurídica.
Na dinâmica da atribuição dos direitos e deveres a
pessoa jurídica, Carlos Roberto Gonçalves diz:
A pessoa jurídica é, portanto, proveniente
desse fenômeno histórico e social. Consiste
num conjunto de pessoas ou de bens dotado
de personalidade jurídica própria e constituído
na forma da lei para a consecução de fins
comuns. Pode-se afirmar, pois, que as pessoas
jurídicas são entidades a que a lei confere
personalidade, capacitando-as a serem sujeitos
de direitos e obrigações. (GONÇALVES,
2016. p. 189)

Como bem tratado pelo autor, a pessoa
jurídica é um ente que possui direitos e deveres
dentro da esfera jurídica, de modo que nasce da
vontade da pessoa onde a sua principal distinção é
a delimitação patrimonial com relação aos bens de
seus sócios ou proprietário. Neste sentido, aborda-se
a doutrina:
A razão de ser da pessoa jurídica está na
necessidade ou conveniência de os indivíduos
unirem esforços e utilizarem recursos coletivos
para a realização de objetivos comuns, que
transcendem as possibilidades individuais.
Essa constatação motivou a organização de
pessoas e bens com o reconhecimento do
direito, que atribui personalidade ao grupo,
distinta da de cada um dos seus membros.
(GONÇALVES, 2016. p. 189)

O surgimento da pessoa jurídica, ao contrário
da pessoa natural, não é de forma automática. Ou seja,
é necessário que a vontade do agente, ligado com as
delimitações legais, bem como a busca de finalidade
sejam levadas até as normas do ordenamento jurídico,
e por meio dos devido registros se de o surgimento
daquele ente, que dotado de personalidade torna-se
sujeito de direitos e deveres, de acordo com o ramo
de atuação e a finalidade para que foi consolidado.
A atribuição de direitos e deveres a pessoa
jurídica, ou seja, aquele ente personalizado que
dentro do ordenamento brasileiro foi constituído,
2
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se dá desde a Constituição Federal da República
Federativa do Brasil, onde, por exemplo, em uma
simples consulta ao texto de lei, verifica-se:
Art. 195. A seguridade social será financiada
por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
e das seguintes contribuições sociais:
§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em
lei, não poderá contratar com o Poder Público
nem dele receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios. (BRASIL, 1988)

Pelo artigo 195 da Constituição Federal,
notamos que a pessoa jurídica possui o dever de
pagamento com o sistema de seguridade social, e se
não observado, sofre a sanção de não poder contratar
com o Poder Público e nem receber benefícios deste.
Ou seja, por meio do exemplo trazido evidencia-se
que a construção da pessoa jurídica como sujeito de
direito e deveres vem desde o texto constitucional,
passando pelos demais códigos normativos
vigentes dentro do Estado brasileiro, deixando
claro a existência da personalidade do ente e suas
obrigações, bem como proteções jurídicas dentro do
ordenamento.
1.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO NA VISÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002

O artigo 40 do Código Civil determina quem
são consideradas como pessoa jurídica, de modo que
observa-se a redação dada ao referido artigo de lei
pelo legislador em 2002: Art. 40. As pessoas jurídicas
são de direito público, interno ou externo, e de
direito privado. (BRASIL, 2002).
Evidencia-se por meio do texto legal a
distinção dos tipos de pessoa jurídica, tendo em vista
que esta “nasce” a partir da “impossibilidade fática do
indivíduo em satisfazer suas aspirações e objetivos de
modo isolado” (MEDINA, 2018. p. 108), e o regime
adotado corresponde a uma projeção da atuação da
área social de atuação empresarial.
Para análise da pessoa jurídica de direito
público trazida na classificação do artigo 40 do
Código Civil, necessário se faz retomar brevemente
a construção da expressão Administração Pública
direta, nas palavras de Alexandre Mazza “é o
conjunto de agentes, órgãos e entidades públicas que
exercem a função administrativa” (MAZZA, 2016),
ou seja, refere-se aos estes como por exemplo Estado,
Município, etc.
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Quando a referência passa para administração
pública indireta, ou seja, a terminologia com
utilização de iniciais minúsculas, Alexandre Mazza
considera como:
Administração Pública em sentido objetivo,
material ou funcional, mais adequadamente
denominada “administração pública” (com
iniciais minúsculas), a atividade estatal
consistente em defender concretamente o
interesse público. No que diz respeito ao
aspecto material da administração pública,
isto é, utilizada a expressão para designar
uma atividade estatal, pode-se distinguir
a administração pública lato sensu,
compreendendo tanto a função administrativa
quanto a função política (ou de governo). Já
administração pública stricto sensu abrange
exclusivamente o desempenho da função
administrativa. (MAZZA, 2016)

A cerca das considerações gerais do Código
Civil, que segue as determinações da Carta Magna
brasileira, a Administração Pública encontra-se com
uma divisão entre direta e indireta no sentido de
organização para com os seus órgãos e as atividades
por eles exercida, vez que a necessidade do Estado
em gerir o seu território quanto as demandas jacentes
dentro do país preceitua uma organização funcional
para existir de forma organizada.
1.2 CLASSIFICAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS
DE DIREITO PÚBLICO NA ÓRBITA DAS LEIS
ADMINISTRATIVAS

Em âmbito geral, conforme trazido, aplica-se
as distinções dadas pelo Código Civil a característica
de personalidade diferente da pessoa jurídica em
relação ao quadro societário que a compõe.
Seguindo a análise doutrinária, temos a Pessoa
Jurídica de Direito Interno, ou seja, Administração
Pública Direta e Indireta:
Pessoas jurídicas de direito público interno:
podem classificar-se em: a) da administração
direta (União, Estados, Distrito Federal,
Territórios, Municípios); e b) da administração
indireta (autarquias, fundações públicas e
demais entidades de caráter público criados
por lei). Trata-se de órgãos descentralizados,
criados por lei, com personalidade própria
para o exercício de atividade de interesse
público. (GONÇALVES, 2016. p. 202)

A diferenciação dentro das pessoas jurídicas,
se dá na classificação, onde temos os órgãos como
Estados e Municípios inseridos na categoria de entes
personalizados juridicamente falando no direito
público interno (Administração Pública Direta)
enquanto os órgãos descentralizados e criados por lei,
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como por exemplo, o caso das Agências Nacionais
(Anvisa, Anatel, etc...), são incluídas na categoria de
administração indireta pelo fato de exercerem uma
atividade ligada ao interesse público, mas sem estar
diretamente inserida dentro da organização interna.
De forma didática Carlos Roberto Gonçalves
apresenta a divisão das pessoas jurídicas conforme o
Código Civil, onde temos:
Pessoas jurídicas de direito público externo:
são os Estados da comunidade internacional,
ou seja, todas as pessoas que forem regidas
pelo direito internacional público: as diversas
nações, inclusive a Santa Sé, que é a cúpula
governativa da Igreja Católica e organismos
internacionais, como a ONU, a OEA, a FAO,
a Unesco etc. (GONÇALVES, 2016. p. 202)

Percebe-se que pela divisão legal trazida pelo
legislador no Código Civil de 2002, temos a Pessoa
Jurídica de Direito Público Externo como sendo as
pessoas jurídicas submetidas as regras do Direito
Internacional Público.
Adentrando a necessidade de estudo das
pessoas jurídicas de Direito Público na orbita das
Leis de direito Administrativo brasileiro, analisa-se a
disposição do Código Civil:
Art. 41. São pessoas jurídicas de direito
público interno: I - a União;
II - os Estados, o Distrito Federal e os
Territórios; III - os Municípios; IV- as
autarquias, inclusive as associações públicas;
V - as demais entidades de caráter público
criadas por lei (BRASIL, 2002)

Partindo da análise dos diplomas legais
trazidos, temos que as pessoas jurídicas de direito
público formam a administração direta e indireta,
que são criadas para atender a uma função social
necessária ao Estado no exercício de sua função para
com a coletividade.
Neste embasamento, nota-se que os entes
organizacionais do aparelho estatal têm como
função buscar a realização da vontade política com
a finalidade da satisfação do interesse público.
Enquanto isso, o sentido material da administração
pública é ligado a ideia de função propriamente dita,
ou seja, a atividade exercida pelo Estado.
2 CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB
A ÓTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DAS LEIS
ADMINISTRATIVAS

A Administração pública, segundo Marçal
Justen Filho, pode ser definida como: “(...)
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conjunto de entes e organizações titulares da
função administrativa. (JUSTEN FILHO, 2015.
p. 246)
Complementando, insta salientar que a
administração pública é o “conjunto de órgãos
instituídos para consecução dos objetivos do governo”.
(MEIRELLES, 2002. p. 63), ou seja, consiste em
um conjunto necessário ao desenvolvimento da
administração (ato).
Dentro da estrutura de cada ente ou
organização que compõe o todo denominado
“Administração”, existe a divisão funcional onde
se atribui as funções necessárias sob o enfoque das
necessidades coletivas, visando a prática de atos
de caráter executório, com a autonomia ligada a
competência determinada ao seu agente.
O ente não pode ser analisado desta forma, de
maneira dispersa, tendo em vista que a sua existência
funcional verdadeira encontra amparo na delegação
que lhe será atribuída por meio das designações
funcionais necessárias ao bom andamento da
administração visando a coletividade.
Odete Medauar, na mesma linha de
pensamento quanto a divisão da organização e
conceituação da administração pública, explica que
esta como integrante do Direito Administrativo esta
inserida dentro do Poder Executivo, podendo ser
considerada sob o ângulo funcional e organizacional.
Cumpre ressaltar que a organização da
Administração Pública parte da análise do todo
para com a existência de seus órgãos e entes que
desempenham a função de acordo com o poder
atribuído.Odete Medauar disciplina:
No aspecto funcional, Administração Pública
significa um conjunto de atividades do Estado
que auxiliam as instituições políticas de
cúpula no exercício de funções de governo,
que organizam a realização das finalidades
públicas postas por tais instituições que
produzem serviços, bens e utilidades para
a população, como, por exemplo, ensino
público, calçamento de ruas, coleta de lixo
(MEDAUAR, 2013. p. 2013)

Neste sentido, a autora evidencia a
existência de dificuldade quanto a caracterização
da Administração Pública de forma objetiva,
de modo que a ela se busca o modo residual de
identificação. Este, por sua vez caracteriza-se como
sendo um conjunto de atividades não enquadradas
na legislação e nem na jurisdição, dentro da
classificação esmiuçada da autora.
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2.1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Buscando a necessidade de organização das
funções onde temos a participação da Administração
Pública, se faz necessário construir a conceituação
dos princípios, que nas palavras de Alexandre Mazza
identifica-se:
Princípios são regras gerais que a doutrina
identifica como condensadoras dos valores
fundamentais de um sistema. Por meio de
um processo lógico denominado abstração
indutiva, os estudiosos extraem da totalidade
de normas específicas as ideias-chave que
animam todo o complexo de regras. (MAZZA,
2016)

Os princípios funcionam como as bases em
um sentido amplo que contém em si o ímpeto
geral das diretrizes norteadores do sistema jurídico
determinado, no caso em tela, do ordenamento
jurídico brasileiro, onde partindo da análise
da Constituição Federal para com as normas
infraconstitucionais molda-se as diretrizes sistêmicas
a serem seguidas para organização Estatal.
Adentrando a classificação dos princípios
constitucionais no que se refere a Administração
Pública, é necessário a reputação ao artigo 37, caput
da Constituição Federal de forma direta:
Art. 37. A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte. (BRASIL,
1988)

A Constituição Federal é clara e objetiva
indicando que a Administração Pública como um
todo, ou seja, desde seus organismos até os atos por
esta praticados seguirão princípios norteadores que
tem a função de organizar a realidade das práticas
necessárias para a manutenção e organização do
Estado, no sentido de que seja este um conjunto
harmônico tendo em vista a busca pelo atendimento
da coletividade, ou seja, as pessoas que encontram- se
dentro do território brasileiro.
Deste modo, passando para a análise dos
princípios referidos no artigo 37 da Constituição
Federal, tem-se primeiramente o da legalidade. A
cerca desta constatação legal, a doutrina posicionase:
Significa que o administrador está, em
toda a sua atividade funcional, sujeito aos
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mandamentos da Lei. O agente público
somente pode fazer aquilo que a lei autoriza
ou determina. Em termos mais claros: o limite
da atividade administrativa é a legalidade.
Vale dizer que a atividade administrativa
busca na lei seu fundamento e seus limites.
(SCATOLINO; TRINDADE, 2016. p. 57)

O princípio da legalidade evidencia que
o agente público deve pautar seus atos dentro dos
limites da Lei, independente da esfera em que esteja
atuando. Aquele que esta agindo por prerrogativas
dadas pelo Estado encontra o limite dos seus atos
dentro do que a lei permitir. Ou seja, se não esta
a clara permissão legal, o agente não pode executar,
mesmo que esteja a serviço da coletividade.
O segundo princípio lançado pela
Constituição é o da impessoalidade. Em linhas
gerais, consiste na vedação constitucional de que o
agente administrativo utilize de seu posicionamento
como “funcionário do Estado” para promoção
pessoal ou trazer vantagens indevidas. A cerca do
tema, Alexandre Mazza posiciona-se:
O princípio da impessoalidade estabelece
um dever de imparcialidade na defesa do
interesse público, impedindo discriminações
(perseguições) e privilégios (favoritismo)
indevidamente dispensados a particulares no
exercício da função administrativa. (MAZZA,
2016)

A vedação constitucional e interpretada
pela doutrina é clara no sentido de evidenciar a
necessidade da ação imparcial do agente, tendo em
vista que na construção do Estado não se observa
somente este ou aquele ente, mas sim a construção
do coletivo.
Deve-se dentro dos limites legais “evitar que
o administrador pratique ato visando ao interesse
pessoal ou de terceiros ou com a finalidade diversa
daquela determinada na lei” (SCATOLINO;
TRINDADE, 2016. p. 59), pois é o interesse
público que deve prevalecer. Dessa regra geral
contida na Carta Magna desdobram-se diversos
dispositivos legais, como por exemplo, a Lei Nº
9.784 de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo, bem como a Lei 8.666 de
21 de junho de 1993, que regula as normas gerais
sobre licitações e contratos administrativos, bem
como a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 que
institui o pregão como modalidade de licitação.
São inúmeros os reflexos legais que podem ser
observados a partir do princípio constitucional da
impessoalidade.
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O terceiro ponto tratado no caput do artigo
37 da Constituição é a Moralidade. Tratar deste
princípio no âmbito administrativo esta ligado ao
dever de atendimento a moral comum existente
dentro da sociedade, neste caso, a brasileira, com o
devido respeito dos deveres como boa-fé, probidade
e honestidade dos atos do agente público, tendo
em vista a orientação pelo sentido da boa e da má
administração.
Neste sentido, Gustavo Scatolino e João
Trindade apontam:
A moralidade administrativa é compreendida
como moral jurídica. Nesse sentido,
compreende o conjunto de regras extraídas
de condutas internas na Administração. O ato
administrativo não terá que obedecer somente
a lei jurídica, mas também a lei ética da
própria instituição, porque nem tudo o que é
legal é honesto (SCATOLINO; TRINDADE,
2016. p. 63)

Os atos do agente administrativo, de forma
objetiva devem ser pautados pela observância dos
limites legais, bem como a ética da instituição,
tendo em vista o funcionamento estatal que deve
vislumbrar a coletividade que envolva os entes e
pessoas submetidas ao regime do ordenamento
jurídico quanto a Administração Pública.
O quarto princípio que o caput do artigo
37 da Constituição Federal trás é a publicidade.
Neste sentido, quando o legislador refere-se ao
citado princípio, refere-se a necessidade de os atos
da administração se darem de forma transparente,
tendo em vista a Constituição do Estado Brasileiro.
Celso Antônio Bandeira de Melo posiciona-se:
Consagra-se nisto o dever administrativo
de manter plena transparência em seus
comportamentos. Não pode haver em um
Estado Democrático de Direito, no qual
o poder reside no povo (art. 1º parágrafo
único, da Constituição), ocultamento aos
administrados dos assuntos que a todos
interessam, e muito menos em relação aos
sujeitos individualmente afetados por alguma
medida. (MELLO, 2008. p. 114)

Nota-se a importância do princípio trazido
tendo em vista o dever administrativo de manter
os atos transparentes dentro do ordenamento
jurídico, isso tendo em vista que pela forma onde o
Estado brasileiro foi constituído. De acordo com os
princípios da Carta Magna, o poder emana do povo,
onde os agentes administrativos exercem as funções a
eles atribuídas e devem pautar-se na publicidade ante
a necessidade da transparência dos atos públicos para
com o Estado democrático de direito.
5
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O quinto e último princípio previsto no artigo
37, caput da Constituição Federal é o da Eficiência,
que foi incluído pela Emenda Constitucional Nº
19 de 04 de julho de 1988. A inserção de referido
texto no diploma legal se dá no sentido de busca de
resultados na atuação estatal, buscando de fato uma
otimização eficiente da Administração como todo.
Gustavo Scatolino e João Trindade
posicionam-se no sentido que:
Atualmente, não se exige que o agente público
atue apenas com a lei, espera-se mais do
gestor público. Além de cumprir a lei, deve,
também, agir com moralidade e, sobretudo,
com eficiência, possibilitando a obtenção
dos melhores resultados com a melhor
relação custo-benefício. (SCATOLINO;
TRINDADE, 2016. p. 69

A previsão da eficiência como princípio
constitucional aplicável a Administração Pública
mostra a necessidade da ação em conjunto das
funções atribuídas aos agentes pelo Estado primando
por uma função coerente com as necessidades do
povo submetido a jurisdição, tendo em vista que a
atividade administrativa é essencial para o controle
das atividades da forma trazida pela Carta Magna.
2.2 CLASSIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NO BRASIL

Dentro do âmbito da República Federativa
do Brasil, tratar da Administração Pública é
relacionar-se sobre as entidades e órgãos que
desenvolvem atividade administrativa do Estado,
onde se divide em Administração Pública direta e
indireta. Na concepção de Hely Lopes Meirelles,
“Em sentido formal, é o conjunto de órgãos
instituídos para a consecução dos objetivos do
Governo; em sentido material é o conjunto das
funções necessárias aos serviços públicos em geral”
(MEIRELLES, 2008. p. 65), evidenciando desta
forma as funções estatais, onde temos a atuação
da Administração Pública, compreendendo
diretamente no exercício de ações pelo agente,
para a consecução dos interesses coletivos. Nas
palavras de Marçal Justen Filho:
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brasileiro, verifica-se, portanto, a prevalência clara
e objetiva do princípio da Supremacia do interesse
público sobre o privado. A cerca deste princípio
do direito Administrativo, Celso Bandeira de Melo
disciplina:
Trata-se de verdadeiro axioma reconhecível
no moderno direito público. Proclama a
superioridade do interesse da coletividade,
firmando a prevalência dele sobre o do
particular, como condição, até mesmo, da
sobrevivência e asseguramento deste último.
(MELLO, 1984. p. 19)

Temos assim, o exercício da função Estatal,
dentro dos diversos âmbitos que o podem ser
feitos, sempre na construção do coletivo, tendo
em vista que “É pressuposto de uma ordem social
estável, em que todos e cada um possam sentirse garantidos e resguardados” (MELLO, 1984. p.
19), o que certamente justifica a busca pela garantia
principiológica da supremacia do interesse público
sobre o privado, dentro do caráter material abordado
quanto a Administração Pública. No aspecto
organizacional, Odete Medauar diz:
Administração Pública representa o conjunto
de órgãos e entes estatais que produzem
serviços, bens e utilidades para a população,
coadjuvando as instituições políticas de
cúpula no exercício das funções de governo.
Nesse enfoque, predomina a visão de uma
estrutura ou aparelhamento articulado,
destinado a realização de tais atividades
– pensa-se, por exemplo, em ministérios,
secretarias, departamentos, coordenadorias
etc. (MEDAUAR, 2013. p. 56)

Numa acepção objetiva, função se refere a
natureza de certos poderes jurídicos. Assim,
pode-se aludir ás diversas “funções do Estado.
(JUSTEN FILHO, 2015. p. 101)

Em linhas gerais, pode se dizer que o Aspecto
Organizacional da Administração Pública, dentro da
análise como um sentido orgânico formal se dá pela
formação do conjunto de órgãos, entes jurídicos,
que a lei atribui o exercício da função administrativa
do Estado, com a observância dos princípios que o
regem.
Dentro das considerações do Jurista
Marçal Justen Filho, é necessário que se aplique
aqui o entendimento da palavra função dentro
da Administração Pública, tendo em vista o
conteúdo disciplinar necessário para organizar
os entes prestativos que formam o conjunto
Estatal. O aspecto organizacional administrativo
é tratado por ele como “sentido subjetivo”, onde
ele disciplina:

Dentro da organização objetiva do aspecto
funcional administrativo no âmbito público

A expressão indica os diversos centros de
imputação jurídica aos quais se atribuem
poderes, deveres, direitos e outras situações
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jurídicas.
A Administração Pública, nessa acepção
subjetiva, é integrada não apenas por pessoas
jurídicas, mas também por órgãos e estruturas
estatais não dotadas de personalidade jurídica
autônoma.
A Administração Pública abrange as entidades
e órgãos públicos que exercitam atividade
administrativa pública estatal e que formam e
exteriorizam a vontade do Estado-Administração.
Para tais efeitos, essas entidades e órgãos são
investidos em poderes, deveres e direitos e outras
situações jurídicas de cunho ativo ou passivo.
(JUSTEN FILHO, 2015. p. 246)

Verifica-se que dentro da organização pública
administrativa forma um conjunto de órgãos e/ou
entidades capazes de exteriorizar a vontade do Estado
brasileiro quanto ente administrativos, em um sentido
de buscar efeitos ativos ou passivos dependendo do
cunho em que encontram-se inseridos.
Enquanto o aspecto funcional da
administração seria a competência, o aspecto
organizacional caracteriza-se como o ente
“personificado”. Ou seja, por meio do ente
personificado, ou seja, partindo da atividade dentro
do aspecto organizacional, temos o resultado do
aspecto funcional no sentido da ação e resultado
propriamente ditos. Enquanto um trata-se da
“pessoa” que irá decidir e tomar a ordem, o outro
trata-se da ação em si, resultado da decisão tomada,
evidenciando a colaboração entre os aspectos
atribuídos a Administração no sentido de garantir,
ao menos na teoria a sua funcionalidade.
Sendo assim, verifica-se que a Administração
Pública não se trata de único órgão, mas sim de um
conjunto de entes em sua maioria personalizados,
dependentes ou autônomos quanto sua atuação,
que por meio de funções atribuídas tem por função
exercer as “ações” do Estado enquanto atuante para
com a realidade. Ou seja, o Estado precisa de meios
que garantam a efetividade de suas atribuições, de
modo que cria os entes personalizados, pelo qual
chamamos de Administração Pública, isso em um
sentido mais próximo para que dentro das suas
atribuições orgânicas seja capaz de cumprir com
atividades, politicas, e todos os meios necessários a
sua função constitucionalmente atribuída. É valido
lembrar que como trazido por Odete Medauar, a
Administração Pública, traz consigo um caráter
residual, tendo em vista que na Constituição Federal
de 1988, o constituinte não estratifica uma atuação
especifica administrativa para tal funcionalidade
estatal, por meio da qual organiza-se o contato mais
próximo Estado, qual seja, o Brasil.
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3 ARBITRAGEM
A arbitragem é um dos meios alternativos de
solução de conflitos advindos do chamado “Sistema
multiportas”. Trata-se de convenção privada
firmada única e exclusivamente pela vontade das
partes. Por exemplo, é totalmente válido, a previsão
contratual de meios alternativos para resolver as
possíveis controvérsias advindas daquela relação
contratual, utilizando-se cláusula arbitral, desde
que esteja dentro dos limites da legalidade. Dentro
do ordenamento jurídico brasileiro, tem-se que a
arbitragem possui incentivo no código de processo
civil, a fim de que seja adotada pelos juízes dentro
das possibilidades da controvérsia. Contudo, nota-se
que para de fato venha a instituir referido instituto
entre as partes, que atenda aos requisitos do artigo 3º
da Lei nº 9.307/96, quais sejam:
Art. 3º As partes interessadas podem submeter
a solução de seus litígios ao juízo arbitral
mediante convenção de arbitragem, assim
entendida a cláusula compromissória e o
compromisso arbitral. (BRASIL, 1996)

Dentro da dinâmica de apresentação da Lei,
temos que ainda é de forma facultativa que as partes
podem se submeter ao juízo arbitral, desde que no
instrumento que deu origem aquela controvérsia
jurídica, exista a princípio cláusula que comprometa
aos litigantes submissão ao juízo arbitral.
Temos que a Lei 9.307 data de setembro de
1996, ou seja, entrou em vigência dentro do âmbito
do Código Civil de 1973, onde este diploma legal
quando de sua promulgação firmou a arbitragem
dentro do ordenamento jurídico brasileiro, porem
em um sentido totalmente facultativo as partes e sem
um incentivo expresso pelo legislador.
Dentro da dinâmica do novo Código de
Processo Civil, datado do ano de 2015, temos uma
abertura maior do processo quanto ao incentivo do
sistema multiportas, onde, por exemplo, no artigo
359 do referido códex, há a normativa no sentido do
juiz tentar utilizar dos outros meios de resolução de
conflitos, sugerindo diretamente a arbitragem.
Com a abertura direta pelo legislador a
utilização quanto a arbitragem, para que a Lei
9.307/1996 pudesse de fato ser aplicada, se deu
no sentido de ampliar a aplicação da arbitragem,
deixando esse instituto mais amplo ante o caso
concreto. Com essa alteração legal, teve, por
exemplo, a inclusão do parágrafo primeiro e
segundo no artigo 1º da Lei 9.307, permitindo que
7
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a administração utilize arbitragem para resolver
conflitos, vejamos:
Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão
valer-se da arbitragem para dirimir litígios
relativos a direitos patrimoniais disponíveis.
§ 1º A administração pública direta e indireta
poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir
conflitos relativos a direitos patrimoniais
disponíveis.
§ 2º A autoridade ou o órgão competente da
administração pública direta para a celebração
de convenção de arbitragem é a mesma para a
realização de acordos ou transações. (BRASIL,
1996)

Dentro da dinâmica legal, bem como
aplicabilidade efetiva, o fato da Lei 9.307/1996 dar
efetivo cumprimento a clausula de convenção da
arbitragem, sem que esta precise da homologação
do juiz para a efetiva validade, tem-se a proteção do
acordo primário da vontade entre as partes quanto
não levar a demanda para o judiciário, atribuindo
maior autonomia ao instituto. Roberto Portugal
Barcelar, diz:
A Lei de Arbitragem representou avanço sem
precedentes e de uma só vez retirou os óbices,
até então existentes, que inviabilizavam
no Brasil a proliferação da arbitragem.
(BARCELLAR, 2012)

Desta forma, se observa que a Lei 9.307/1996
foi um avanço dentro do ordenamento jurídico
brasileiro, de modo que no cenário atual permite
as partes trazerem seus litígios para solução de
demandas fora do judiciário comum, mas que
não tira o mérito nem a qualidade da decisão
tomada pelo arbitro, dentro dos limites contratuais
estabelecidos e aplicação do instituto, que gera uma
forma mais rápida de resolver os conflitos, quando
comparado com a morosidade dos processos no
âmbito da competência do juiz togado. A visão
dentro do ordenamento, em síntese, esta resumida na
facilitação do acesso a justiça por meios alternativos,
porem legais como a arbitragem dentro do sistema
multiportas incentivado pelo legislador.
3.1 ARBITRAGEM E A QUESTÃO DOS “DIREITOS
PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS” EM SE TRATANDO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E
INDIRETA

A lei de arbitragem, indica no artigo duas
condicionais para aplicação da arbitragem, qual
seja a capacidade do agente e o litígio versar sobre
direitos patrimoniais disponíveis, indicando a análise
8
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dos dispositivos das demais legislações pertinentes ao
assunto tratado.
Neste sentido, quanto a capacidade do agente,
faz-se remissão a disposição do Código Civil, que
tem sua redação no seguinte sentido: Art. 104. A
validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz;
(BRASIL, 2002)
Verifica-se, portanto, dentro das tratativas
que regulam o negócio jurídico que a capacidade
é um dos requisitos, e dentro do viés abordado
é necessário, tendo em vista que para se ter a
arbitragem, é necessário que esta seja prevista no
contrato ou resultem de vontade das partes em
momento posterior dentro dos limites legais.
O segundo indicativo condicional da lei
9.307/96 é o direito patrimonial disponível. Esse
toma conotação econômico-financeira vinculando
as relações jurídicas advindas de contratos, deixando
claro que toda vez que se admite a transação, tem-se o
cabimento da arbitragem. Para tanto, deve se observar
na órbita Administrativa, “que a titularidade do bem
público não recai sobre o gestor, mas sim sobre toda
a coletividade” (MACHADO, 2016. p. 29), tendo
em vista que quando uma das partes da arbitragem é
um ente da Administração Pública, o bem ou serviço
ali tratado não é do gestor, mas sim da coletividade,
tendo em vista a colocação da organização Estatal na
orbita do Direito Administrativo brasileiro.
Neste sentido, observa-se o parágrafo primeiro
do artigo primeiro da Lei 9.307/96:
Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão
valer-se da arbitragem para dirimir litígios
relativos a direitos patrimoniais disponíveis.
§ 1º A administração pública direta e indireta
poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir
conflitos relativos a direitos patrimoniais
disponíveis. (BRASI, 1996)

Dentro da semântica jurídica nacional, o
interesse público sempre foi visto como indisponível,
de modo que a redação dada pela Lei acima citada
sofre dificuldade em “delimitar, dentre o plexo de
direitos de titularidade do Poder Público, aqueles que
se enquadram na categoria de direitos patrimoniais
disponíveis” (SCHMIDT, 2018. p. 53).
Dessa forma, a fim de estabelecer os limites
da aplicação da arbitragem quanto as demandas que
envolvem a Administração, se tem uma flexibilização
dos princípios, onde pelo caráter secundário
envolvido, ou seja, meios necessários para alcance do
interesse final do ente público, pode haver a aplicação
da arbitragem.
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Nesse sentido, “Indisponível é, apenas, o
interesse público primário, de que são exemplos
a saúde pública, a mobilidade urbana, a livre
concorrência, o patrimônio cultural, dentre outros”
(SCHMIDT, 2018. p. 55), abrindo, portanto, a
possibilidade de aplicação da arbitragem em litígios
de caráter secundário dentro desta temática abordada,
como por exemplo, serviços prestados, alienação de
bens, etc.
4 MEDIAÇÃO
A mediação pode ser descrevida como sendo
um processo autocompositivo dentro dos meios
alternativos de solução de controvérsias, onde as
partes envolvidas no litígio recorrem a um mediador,
profissional que deve ser imparcial, no sentido
de construir uma solução de maneira consensual,
amigável e satisfatória para os envolvidos. Essa
prática em tese, seria menos onerosa e mais rápida
comparando com o ingresso pela via judicial comum.
Dentro do ordenamento jurídico brasileiro,
assim como no caso da arbitragem, tem- se que a
mediação ganhou incentivo no Código de Processo
Civil de 2015, no sentido de ser estimulada quanto
meio de resolução de controvérsias a ser adotada pelos
juízes dentro das possibilidades do caso concreto e da
legalidade prevista no ordenamento jurídico.
Nota-se que para que as partes envolvidas
em um litígio, possam se utilizar do instituto da
mediação, podem pactuar em contrato, bem como
decidir pelo seu uso dentro do processo judicial
comum, de modo que será neste caso encaminhada,
porém, evidencia a Lei 13.140/2015, não torna
obrigatório o procedimento:
Art. 2º A mediação será orientada pelos
seguintes princípios:
§ 1º Na hipótese de existir previsão contratual
de cláusula de mediação, as partes deverão
comparecer à primeira reunião de mediação.
§ 2º Ninguém será obrigado a permanecer em
procedimento de mediação. (BRASIL, 2015)

Na dinâmica de apresentação da Lei, por mais
que o legislador evidencie a necessidade de as partes
comparecerem na primeira reunião arbitral quando
convencionada em contrato, no parágrafo seguinte
disciplina que é de forma facultativa a permanência
no procedimento de mediação.
A Lei 13.140/2015, foi pensada e entrou em
vigência dentro do âmbito do Código de Processo
Civil de 2015, onde este diploma legal quando de
GT 10 – ACESSO À JUSTIÇA E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE

sua promulgação firmou o incentivo dos meios
alternativos de resolução de conflitos dentro do
ordenamento jurídico brasileiro, mantendo um
sentido facultativo as partes, mas respeitando quando
estas são pactuadas entre as partes e com incentivo
expresso pelo legislador em transacionar.
A previsão legal foi construída no sentido
de regular e ampliar a aplicação da mediação,
deixando-a mais amplo ante o caso concreto. Com e
determinação legal, teve, por exemplo, a possibilidade
de que a Administração Pública utilize da mediação
para resolver conflitos, vejamos:
Art. 32. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão criar câmaras
de prevenção e resolução administrativa de
conflitos, no âmbito dos respectivos órgãos
da Advocacia Pública, onde houver, com
competência para:

I-

dirimir conflitos entre órgãos
e entidades da administração
pública;
II - II - avaliar a admissibilidade
dos pedidos de resolução
de conflitos, por meio de
composição, no caso de
controvérsia entre particular
e pessoa jurídica de direito
público;
III - III - promover, quando couber,
a celebração de termo de
ajustamento de conduta.
IV -

§ 1º O modo de composição e
funcionamento das câmaras de que
trata o caput será estabelecido em
regulamento de cada ente federado.
V§ 2º A submissão do conflito às
câmaras de que trata o caput é
facultativa e será cabível apenas nos
casos previstos no regulamento do
respectivo ente federado.
VI - § 3º Se houver consenso entre as
partes, o acordo será reduzido a
termo e constituirá título executivo
extrajudicial.
VII - § 4º Não se incluem na competência
dos órgãos mencionados no caput
deste artigo as controvérsias que
somente possam ser resolvidas por
atos ou concessão de direitos sujeitos a
autorização do Poder Legislativo.
VIII - § 5º Compreendem-se na competência
das câmaras de que trata o caput a
prevenção e a resolução de conflitos
que envolvam equilíbrio econômicofinanceiro de contratos celebrados
pela administração com particulares.
(BRASIL, 2015)

Na dinâmica legal, e aplicabilidade efetiva, a
Lei 13.140/2015 abre a possibilidade de utilização
da mediação, sem que esta precise necessariamente da
homologação do juiz para a efetiva validade, salvo nos
casos extremos onde existe a necessidade de avaliação
do caso concreto ante os princípios constitucionais do
9
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Direito Administrativo, tem-se a proteção do acordo
primário da vontade entre as partes, bem como o
incentivo pela busca dos meios alternativos de resolver
as controvérsias no âmbito do ente público, dentro
das delimitações legais, ao invés de simplesmente levar
toda e qualquer demanda ao judiciário, atribuindo
maior autonomia ao instituto e valoração acerca do
tema. A cerca dos meios alternativos de resolução de
conflitos, Neil Andrews posiciona-se:

do juris Hely Lopes Meireles, pode ser definido no
seguinte sentido:

A opção por outras formas de solução de
controvérsia jurídica, alternativas do modelo
estatal, está inserida na afirmação dos direitos
humanos. Tais direitos podem atingir sua
plenitude na medida em que o Estado também
reconheça a liberdade de apaziguarem conflitos
de interesse por diversas formas, especialmente
a dialogada. (ANDREWS, 2010. p. 32)

As palavras do jurista, em interpretação a
previsão normativa trazida pela Constituição Federal
evidenciam a necessidade de o agente público pautar
suas ações dentro dos limites legais, ou seja, pode fazer
aquilo que a lei permite, e se suas ações desviarem-se
deste caminho, pode sofrer as responsabilizações de
acordo com a análise do caso concreto, o que pode
ser investigado e chegar a um veredicto por meio das
ações de improbidade administrativa, por exemplo.
Neste sentido, a Lei 13.140/2015, “Dispõe
sobre a mediação entre particulares como meio de
solução de controvérsias e sobre a autocomposição
de conflitos no âmbito da administração pública”
(BRASIL, 2015); ou seja, atendendo ao princípio
da legalidade, o ordenamento jurídico brasileiro
possui uma legislação vigente acerca da utilização
da mediação quando um dos envolvidos é a
administração pública.
Dentro da construção normativa, mais
especificamente no artigo segundo, inciso oitavo, a
confidencialidade encontra-se como um princípio
norteador da mediação.
Em uma análise preliminar, pode se entender
que o princípio da confidencialidade previsto na Lei
da Mediação, conflitaria diretamente com o princípio
constitucional da publicidade. A cerca do princípio
da publicidade, Hely Lopes Meirelles disciplina:

Desta forma, se observa que a Lei 13.140/2015
um avanço dentro do ordenamento jurídico
brasileiro, que necessita de explorar o sistema
alternativo a jurisdição estatal, principalmente pelo
fato de problemas ligados a esse como, por exemplo,
a morosidade. No cenário atual, a construção de
novos caminhos a fim de garantir o acesso à justiça
permite as partes trazerem seus litígios para solução
de demandas fora do judiciário comum, mas que não
tira o mérito nem a qualidade da decisão construída
pelos litigantes com a ajuda do mediador, dentro dos
limites legais de cada caso concreto e a aplicação do
instituto, gerando uma forma mais rápida de resolver
os conflitos, e mais satisfatória para os envolvidos
quando comparado com o processo no âmbito da
competência do juiz togado.
A visão dentro do ordenamento, em síntese,
esta resumida na facilitação do acesso a justiça por
meios alternativos, porem legais como a mediação
e arbitragem dentro do sistema multiportas
incentivado pelo legislador.
4.1 A POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MEDIAÇÃO
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Dentro da construção da possibilidade ou não
da aplicação da mediação no âmbito da Administração
Pública, insta salientar que o ente público agirá de
acordo com os princípios do Direito Administrativo,
encontradiços no caput do artigo 37 da Constituição
Federal, e alguns em leis infraconstitucionais.
Porém, um princípio constitucional que necessita
ser observado para determinação dos liames acerca
do tema, é o princípio da legalidade, que dentro da
análise da doutrina, mais especificamente nas palavras
10

A legalidade, como princípio da administração
(CF, art. 37, caput), significa que o
administrador público está, em toda a sua
atividade funcional, sujeito aos mandamentos
da lei e ás exigências do bem comum, e
deles não se pode afastar ou desviar, sob
pena de praticar ato inválido e expor-se a
responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme o caso. (MEIRELLES, 2008. p. 89)

Publicidade é a divulgação oficial do ato para
conhecimento público e início de seus efeitos
externos. Daí por que as leis, atos e contratos
administrativos que produzem consequências
jurídicas fora dos órgãos que os emitem
exigem publicidade para adquirirem validade
universal, isto é, perante as partes e terceiros.
(MEIRELLES, 2008. p. 95)

O princípio da publicidade inserido na
Constituição Federal de 1988, se da em sentido
de ser um dos pilares do Direito Administrativo,
possuindo caráter protetivo, visando que por meio
da publicidade dada aos atos do ente administrativo,
possam todos estarem ciente dos e efeitos externos, e
por consequência, se tenha a validade da ação.
GT 10 – ACESSO À JUSTIÇA E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE

V Congresso Internacional de

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

Direitos da Personalidade

A previsão constitucional da publicidade
dos atos do ente administrativo e o princípio da
confidencialidade do instituto mediação, em tese,
essa não seria aplicável no âmbito público em
um primeiro momento. Continuando a análise
da lei 13.140, a seção IV, trata do princípio da
confidencialidade e suas exceções, deste modo, o
artigo 30, em seu caput e também no parágrafo 3º,
prevê:
Art. 30. Toda e qualquer informação relativa ao
procedimento de mediação será confidencial
em relação a terceiros, não podendo ser revelada
sequer em processo arbitral ou judicial salvo se
as partes expressamente decidirem de forma
diversa ou quando sua divulgação for exigida
por lei ou necessária para cumprimento de
acordo obtido pela mediação.
§ 3º Não está abrigada pela regra de
confidencialidade a informação relativa à
ocorrência de crime de ação pública. (BRASIL,
2015)

Ante a construção normativa, é possível
verificar que dentro da legislação aplicável quando
insurge o assunto da aplicação da mediação no âmbito
da Administração Pública, é possível a flexibilização
do princípio da confidencialidade, uma vez que a
publicidade nos atos do ente público é prevista na
Carta Magna brasileira.
Desta forma, ante o caráter facultativo da
opção pelo sistema multiportas, caso em um contrato
administrativo conte com a previsão de cláusula de
mediação, ou se assim as partes no curso de uma
ação judicial, decidirem por utilizar do instituto,
desde que o assunto tratado seja direitos disponíveis
ou indisponíveis que admitam transação, nos termos
do artigo 3º da lei 13.140/2015, bem como os
princípios constitucionais da Administração Pública,
é aplicável o instituto da mediação nos âmbitos legais
permitidos, e de acordo com a análise de cada caso
concreto e suas peculiaridades.
CONCLUSÃO
Com o aumento das demandas judiciais, bem
como a necessidade de celeridade, principalmente
pela análise do princípio constitucional da eficiência,
tem-se como necessária a busca de meios alternativos
de solução de controvérsias, onde a Administração
Pública enquanto personalidade de direitos tendo
em vista que esta é pessoa jurídica de direito privado,
deve buscar, a fim de colocar o interesse coletivo a
cima do privado, mas de maneira legal, ou seja, seus
atos devem ser dentro das permissões legais.
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Assim, analisada a perspectiva da Administração
como ente, nota-se que esta tem possibilidade
de utilizar dos meios da mediação e arbitragem
para resolver os seus litígios, principalmente nos
âmbitos das demandas que envolve contratos com
particulares.
Ante o caráter optativo da legislação
pertinente aos institutos do sistema multiportas,
cabe a Administração como ente optar ou não pela
realização deste, de modo que se previsto em contrato
deve comparecer a primeira sessão, podendo desistir
do meio, bem como pode ainda optar pela tentativa
de mediação e conciliação dentro da demanda
judicial, desde que o direito seja disponível.
Desta forma, fica claro que partindo de uma
análise da norma, para com a valoração de paradigmas
sociais, bem como as disposições constitucionais,
para cada caso concreto deve ser estudada a aplicação
ou não da mediação ou arbitragem, de modo que
fica evidente a possibilidade de sua utilização, sem
que esta signifique afronta a personalidade jurídica
da administração pública quando obedecido os
requisitos legais.
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RESUMO
Os negócios jurídicos processuais, instituídos
pelo CPC/2015, têm sua aplicabilidade discutida
em ações que se julgam direitos da personalidade.
De acordo com o Código Processual, o instituto é
aplicável a direitos que admitam autocomposição.
Os direitos da personalidade são irrenunciáveis e
indisponíveis, não admitindo autocomposição.
Contudo, os negócios jurídicos processuais não
interferem no direito material, eis que é um trâmite
no âmbito processual, não havendo incongruência
em sua utilização em ações que se discutam direitos
da personalidade. É o que defendemos neste
artigo, com esteio no método hipotético-dedutivo
e utilização das fontes do direito, sobretudo legais,
doutrinais e jurisprudenciais.
PALAVRAS-CHAVE
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ABSTRACT
The procedural legal businesses, instituted by
CPC/2015, have their applicability discussed in actions
that are considered personality rights. According to
the Procedural Code, the institute is possible to rights
that admit self-composition. The rights of personality
are indispensable and unavailable, not admitting self

composition. However, procedural legal affairs do not
interfere with substantive law, as it is a procedural
process, and there is no incongruity in its use in actions
that discuss personality rights. This is what we defend in
this article, based on the hypothetical deductive method
and use of the sources of law, especially legal, doctrinal
and jurisprudential.
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INTRODUÇÃO
O Código de Processo Civil de 2015 trouxe
diversas novidades, com o intuito de solucionar os
problemas existentes no código processual revogado.
Dentre as novidades, tem- se os negócios jurídicos
processuais.
Os negócios jurídicos processuais, previstos
de forma exemplificativa nos artigos 190 e 191 do
CPC, como cláusula geral, têm como escopo dar
efetividade ao auto regramento da vontade das partes,
evidenciando que o processo pertence às partes e não
ao Estado Juiz.
Não obstante, ainda pairam discussões
sobre o tema, haja vista os negócios jurídicos
processuais serem possíveis apenas em demandas
cujo direito admita autocomposição, incidindo em
dúvida sobre a possibilidade (ou não) de utilizar os
negócios jurídicos processuais em demandas que se
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litiguem direitos indisponíveis, como os direitos da
personalidade.
Nessa perspectiva, o presente trabalho
visa conceituar o instituto dos negócios jurídicos
processuais, sua natureza jurídica, bem como os
direitos da personalidade e o direito de acesso à
justiça, passando por um breve relato histórico, com
o fim de averiguar se os negócios jurídicos processuais
podem ser utilizados em demandas que se discutem
direitos da personalidade, como forma de dar
instrumentalidade ao direito de acesso à justiça.
1 ASPECTOS HISTÓRICOS DO ACESSO À JUSTIÇA
O Acesso à Justiça, além de se tratar de um
princípio constitucional e processual, é, também, um
direito fundamental. Tal direito é um instrumento
da democracia, visto que garante aos indivíduos a
busca pelos demais direitos básicos, sendo, portanto,
um direito fundamental, que dá guarida aos direitos
fundamentais.
Não obstante, esse direito é fruto de diversas
evoluções históricas e sociais, que será abordado de
forma muito breve nesta pesquisa, com a perspectiva
brasileira. No Brasil, colônia e império, o Poder
Judiciário fazia parte do Poder Executivo, ou melhor,
estava ao Poder Soberano vinculado.
Segundo Bedin e Spengler (2013, p. 138),
ainda que com a autonomia do Poder Judiciário na
Constituição brasileira de 1824, havia a figura do
Poder Moderador, que poderia interferir nas decisões.
Não obstante, a referida Constituição marca o início
da evolução do acesso à justiça no Brasil, eis que
comportava um rol de direitos e garantias individuais,
baseados nas constituições liberais europeias.
Passado o período imperial, com a
proclamação da República, foram promulgadas
diversas constituições até se chegar à constituição
democrática, que abarcou o acesso à justiça como
direito fundamental. Nas palavras de Silva (2005, p.
140):
Pois bem, conforme salientado no tópico
anterior deste trabalho, o princípio
constitucional da inafastabilidade do controle
jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV),
também chamado de princípio da proteção
judiciária, fundamentado no princípio
da separação dos poderes e destinado à
concretização do princípio do Estado
Democrático de Direito, merece ser revisitado,
com uma leitura de efetividade compatível
com os postulados do pós-positivismo, em
face de sua natureza de direito humano e
fundamental de acesso à ordem jurídica
14
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justa, como meio por excelência e como
mandamento de otimização de viabilizar
os direitos fundamentais densificados na
Constituição de 1988.

Percebe-se que o acesso à justiça, nos
moldes de hoje, se deu em razão de uma longa
e lenta evolução história e social. O direito de
acesso à justiça demonstra, também, um evidente
avanço democrático, ganhando relevância com a
promulgação da Constituição Federal brasileira de
1988, a qual abordou o acesso à justiça não só como
direito, mas como princípio e como garantia, dandolhe status de direito que embasa todos os demais
direitos fundamentais, tamanha sua importância.
2 CONCEITOS E NATUREZA JURÍDICA: ACESSO
À JUSTIÇA; DIREITOS DA PERSONALIDADE E
NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS
Após a breve análise dos aspectos históricos da
evolução do acesso à justiça, dar-se-á sequência em
sua conceituação, bem como sua natureza jurídica,
levando-se em conta, ainda, os demais elementos a
serem abordados neste estudo, quais sejam: os direitos
da personalidade e os negócios jurídicos processuais.
Como mencionado anteriormente, o
princípio do acesso à justiça é amparado pelo texto
constitucional e, segundo Bueno (2019, p. 52),
é o direito de levar qualquer pretensão ao Poder
Judiciário, sendo que este tem o dever de fornecer
uma resposta, ainda que negativa, no sentido de não
haver nenhum direito a ser tutelado.
Não só a Constituição Federal, mas também
o Código de Processo Civil concretiza o princípio
do acesso à justiça ao seu texto (art. 3º). Porém,
como diferencia Flexa, Macedo e Bastos (2016,
p.52), o texto previsto na CF teria como destinatário
os legisladores, para criação de normas que visem
resguardar direitos, enquanto no texto processual,
seria para o Judiciário, com o fim de prestar a tutela
jurisdicional.
A conceituação do Acesso à Justiça é por
Cabral (2012, p.17) assim definida:
Mesmo alguns doutrinadores europeus,
onde os meios alternativos de resolução
de conflitos parecem mais disseminados,
identificam o acesso à justiça unicamente como
a possibilidade de acesso aos tribunais para o
exercício da ação judicial, confundindo- o com
as garantias processuais fundamentais.

O autor supracitado ainda afirma que a
natureza jurídica do acesso à justiça não possui
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maiores divergências na doutrina, sendo evidente sua
natureza com caráter de direito fundamental.
Assim como o princípio do acesso à justiça
é fruto de uma longa evolução histórica e social, os
direitos da personalidade também tangenciaram o
curso da evolução da história e da sociedade, embora
não tenham sido muito abordados durante anos, não
com essa terminologia, tratando-se, assim, de um
“tema recente”.
Os direitos da personalidade surgiram como
resistência aos abusos dos Poderes estatais, conforme
explica Siqueira e Piccrillo (2009):
Os direitos essenciais a pessoa humana nascem
das lutas contra o poder, das lutas contra
a opressão, das lutas contra o desmando,
gradualmente, ou seja, não nascem todos de
uma vez, mas sim quando as condições lhes são
propícias, quando passa-se a reconhecer a sua
necessidade para assegurar a cada indivíduo e
a sociedade um existência digna.

Os direitos da personalidade não é um tema
abordado apenas no plano nacional. É trabalhado
também na perspectiva internacional, conforme
Mazeaud (p. 265):
En las escuelas idealistas se considera que
algunos derechos son essenciales para la
dignidad humana, indispensables para que
el hombre cumpla su misión; esos derechos,
Ilamados derechos del hombre, quedan fuera
de la jurisdicción del legislador, que no podria
privar de los mismos a una persona.

E ainda, Kim (2017, p. 138):
Personality rights are distinguishable from
property rights. Korean civil law categorizes
property rights into rights based on obligations
() and rights over things (). A person possesses
rights over a variety of subjects including life,
liberty, body, health, honor, name, privacy
and dialogue, to name just a few. The civil
law system in Korea makes use of personality
rights to allude to this spectrum of rights in
a generic way. In the context of the Act on
the Press, personality rights are defined as
those pertaining to “life, liberty, body, health,
honor, secrecy and freedom pertaining to
privacy, portrait, name, voice, dialogue, works,
personal documents, any other personal
worth, and etc.

Como mencionado anteriormente, o tema
é recente e não possui consenso sobre seu conceito
e natureza jurídica. Inclusive, sobre sua natureza,
há duas correntes que defendem, sendo elas a
jusnaturalista e a jus positivista. Esta defende que os
direitos da personalidade dependem de uma norma
que o determine, enquanto aquele defende que os
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direitos da personalidade são inerentes à pessoa
humana, ou seja, que já se nasce com tais direitos.
Resumidamente, pessoa é o titular do direito
e personalidade é ter a titularidade de direitos. Assim
como o acesso à justiça, os direitos da personalidade
também são garantias constitucionais, dispostos no
art. 5º, inciso X da CF, definindo-o como cláusula
pétrea, eis que estão no rol de direitos fundamentais.
Ainda, importante abordar sobre a
conceituação e natureza jurídica dos negócios
jurídicos processuais, uma vez que são uma inovação
no sistema processual brasileiro, instituído pela Lei
13.105/2015. Não obstante conter no CPC/73 uma
possiblidade de disposição da vontade das partes,
no CPC/2015 este rol foi ampliado, surgindo, a
partir daí, a nomenclatura como negócio jurídico
processual.
Os negócios jurídicos processuais são
amparados pelo princípio do auto regramento
da vontade, uma vez que possibilita que as partes
possam tornar menos rígidas as normas processuais.
Para Alvim (2016, p. 136): “com vistas à dinamização
das condutas processuais, bem como à adequação do
procedimento à espécie de direito versada sobre o
caso, dá-se às partes o poder de flexibilizar normas
processuais a partir de acordos de vontade.”
Os negócios jurídicos processuais estão
previstos no art. 190 do CPC. O artigo trata- se
de uma cláusula geral, sendo que as partes podem
convencionar sobre atos que não estejam tipificados
na lei, tornando-se negócios jurídicos processuais
atípicos. Sobre o tema, explica Soares e De Paulo
(2019):
Noutro giro, o artigo 190 do CPC, é uma
cláusula geral para o negócio jurídico
processual, todavia, há casos que o próprio
código irá requerer requisitos específicos, para
que possam ser objetos de adequação ao caso
concreto pelas partes.

Assim, os negócios jurídicos processuais
são definidos como a possibilidade de as partes
litigantes entrarem em um consenso sobre os
trâmites processuais, definindo alguns prazos,
estipulando sobre o ônus da prova, entre outros atos
que possibilitam um processo mais democrático, de
acordo com a vontade das próprias partes.
3 NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS E OS
DIREITOS DA PERSONALIDADE
Conforme tratado no tópico anterior, os
direitos da personalidade, nas palavras de Maluf e
15
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Maluf (2018, p. 169), “são um conjunto de poderes
conferidos ao homem para figurar nas relações
jurídicas”. Ainda, Fermentão (2006, p. 245) ensina:
Por meio dos direitos da personalidade, o
ser humano tem tutelados pelo Direito a
garantia e o respeito a todos os elementos,
potencialidades e expressões da personalidade
humana. Essa garantia abrange toda a esfera
individual, acrescentando-lhe o respeito a
valores como o sentimento, a inteligência,
a vontade, a igualdade, a segurança e o
desenvolvimento da personalidade.

Esses direitos são previstos não só na
Constituição Federal, como cláusula pétrea, mas
também recebem proteção do Código Civil, com
um capítulo exclusivo para eles. O rol não é taxativo
e abrange os seguintes direitos: direito à vida,
direito aos alimentos, direito ao corpo, integridade
física, à imagem, à voz, à propriedade material, à
criação intelectual, à liberdade, à privacidade, ao
esquecimento, à integridade psíquica, à integridade
moral, à identidade, à honra, à informação, etc.
O conjunto de todos esses direitos, e
outros não previstos no rol, instituem o direito da
personalidade. Insta salientar que os direitos da
personalidade são irrenunciáveis e intransmissíveis
(com exceção de alguns casos previstos em lei).
Porém, sobre sua disponibilidade, ainda há discussão
na doutrina brasileira, não havendo, até o momento,
um consenso.
Direitos indisponíveis são aqueles que não se
pode dispor, o que parece óbvio, em um primeiro
momento. Direitos indisponíveis são aqueles que não
admitem autocomposição, por serem irrenunciáveis
e intransmissíveis.
Os negócios jurídicos processuais, por sua
natureza, são possíveis apenas sobre direitos que
admitam autocomposição, ou seja, são possíveis
quando tratar de direitos disponíveis.
Os direitos indisponíveis são aqueles que
ultrapassam a esfera interpartes, não admitem
valores pecuniários (embora quando sejam violados,
admitam indenização monetária), são inalienáveis.
Nas palavras de Farias (2005, p. 106-107):
Não são susceptíveis de aferição monetária.
Entretanto, uma vez violados tais bens
jurídicos, independentemente de causar
prejuízo material, surge a necessidade de
reparação do dano moral caracterizado, como
forma de diminuir o prejuízo da vítima e
sancionar o lesante, inclusive com o caráter
educativo (preventivo) de impedir novos
atentados.
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Em verdade, os direitos que admitem
autocomposição são direitos disponíveis, porém,
as terminologias não são sinônimas. Sobre o tema,
ensina Soares e De Paulo (2019):
Os direitos que admitem autocomposição
não possuem idêntico conceito dos direitos
disponíveis. O último, na verdade é uma
espécie mais restrita, do primeiro, pois,
este poderá haver causas que versem sobre
direitos indisponíveis, mas que admitirá a
autocomposição entre as partes.

Embora os direitos da personalidade sejam
indisponíveis e não admitam autocomposição, em
algumas situações, é possível a realização de negócios
jurídicos processuais nas ações que versem sobre esses
tipos de direitos.
Há, inclusive, enunciado construído pelo
Fórum Permanente de Processualista Civis,
Enunciado nº 135, que sobre o tema dispõe:
“Enunciado 135. (art. 190) A indisponibilidade do
direito material não impede, por si só, a celebração
de negócio jurídico processual. (Grupo: Negócios
Processuais).”
Até porque, os negócios jurídicos processuais
dispõem sobre a possibilidade de convenção entre
as partes em matéria processual e não material,
não adentrando, assim, na esfera dos direitos
indisponíveis.
O CPC/2015 aborda as seguintes
possibilidades de negócios jurídicos processuais,
transcritos por Hartmann (2019, p. 222):
Entre as situações mais corriqueiras que estão
sendo indicadas como possibilidade de serem
objeto de convenções processuais entre as
partes, podem ser citadas as seguintes: a) para
a modificação do procedimento (art. 190);
para a criação de calendário para a prática
de atos processuais (art. 191); c) para que o
saneamento do processo possa ser efetuado
pelas próprias partes (art. 357, §2º); d) para a
inversão do ônus da prova ser realizado pelas
próprias partes extrajudicialmente (art. 373,
§4º); e) para a renúncia à impenhorabilidade
de bens por convenção entre as partes (art.
833); f ) para a renuncia à força executiva do
título extrajudicial por convenção processual
(art. 785); g) para dispensar caução em
cumprimento provisório de sentença; i) para
renúncia prévia ao direito de recorrer ou de
não produzir provas; j) para alterar efeito
inerente a recurso; k) para criar hipóteses
de sustentação oral não previstas em lei
ou mesmo ampliação do seu prazo; l) para
alteração de prazos peremptórios; m) para
modificar deveres e sanções processuais.

Verifica-se, assim, que o ato de negociar
processualmente não reflete, pelo menos de forma
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direta, sobre o direito material. O ato de disposição
da vontade das partes se dá sobre o direito processual.
Por esse motivo, parece que não há tanta influência
se a matéria discutida na lide se trata de direito
disponível ou direito indisponível.
Portanto, ainda que os direitos da
personalidade sejam direitos personalíssimos,
intransmissíveis e indisponíveis, os negócios jurídicos
processuais, abarcando ato de disposição de vontade
das partes apenas no âmbito processual, não irá
prejudicar, nem dispor sobre o direito material. Com
esse entendimento, Tavares (2016, p. 12):

julgamento do Recurso Ordinário de n.º 000072788.2013.5.03.0035:
Negócio Jurídico Processual. O CPC/2015,
consagrando o princípio do autorregramento,
admite que as partes convencionem sobre
normas procedimentais. A esse respeito, o
Código de Processo Civil estabelece: “Art.
190. Versando o processo sobre direitos que
admitam autocomposição, é lícito às partes
plenamente capazes estipular mudanças no
procedimento para ajustá-lo às especificidades
da causa e convencionar sobre os seus ônus,
poderes, faculdades e deveres processuais,
antes ou durante o processo. Parágrafo único.
De ofício ou a requerimento, o juiz controlará
a validade das convenções previstas neste
artigo, recusando-lhes aplicação somente
nos casos de nulidade ou de inserção
abusiva em contrato de adesão ou em que
alguma parte se encontre em manifesta
situação de vulnerabilidade”. No caso, em
audiência, as Partes convencionaram que o
exame da responsabilidade subsidiária da
segunda Reclamada ficaria condicionada ao
inadimplemento do acordo de f. 40/40-v, não
se cogitando de nulidade da referida cláusula,
tendo em vista que a tomadora dos serviços
esteve presente na audiência, acompanhada
de advogado, sem, contudo, manifestar
objeções. A nulidade do negócio jurídico
processual condiciona-se à abusividade da
cláusula ou à incapacidade das Partes, o que
não é a hipótese dos autos. Assim, devolvo
os autos à origem, para regular apreciação da
responsabilidade subsidiária da segunda Ré
(TRT-3, RO: 00727201303503007, Relator:
Marcio Ribeiro do Valle, Oitava Turma, Data
de Publicação: 09/07/2019).

Ora, numa situação concreta, a existência de
conflito a respeito do direito material não
implica necessariamente um desacordo das
partes quanto às posições processuais, sendo
perfeitamente possível uma comunhão de
vontades sobre os meios de resolução do
conflito. Em síntese, o conflito sobre direito
material não se confunde com o conflito sobre
o direito processual.

Diante desse cenário, mostra-se necessário a
alteração da lei, dando maior clareza ao tratar sobre
os negócios jurídicos processuais, bem como sua
aplicabilidade aos processos que se julgam direitos
da personalidade, a fim de dar maior efetividade a
tais direitos no âmbito processual.
4 NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS COMO
INSTRUMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA
Como mencionado no tópico anterior, os
negócios jurídicos processuais “são aqueles pontos
afetos ao direito processual que podem ser objeto
de convenção entre as partes (Hatmann, 2019, p.
220).” Segundo o autor: “O CPC foi criado tendo
por base algumas premissas e, entre elas, a de que
a sociedade já está madura o suficiente para realizar
a autocomposição, tanto no plano material como
quanto a aspectos processuais.”
De mais a mais, a possibilidade de as partes
negociarem as normas processuais, não tem
interferência se o direito material é disponível ou
indisponível. O que é necessário é que o processo
seja justo, atendendo aos princípios constitucionais
e processuais, como do acesso à justiça, do devido
processo legal, da inafastabilidade da jurisdição,
entre outros.
Sobre a utilização dos negócios jurídicos
processuais, sem interferência no direito material,
assim esclarece o pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 3ª Região no Recurso Ordinário, no
GT 10 – ACESSO À JUSTIÇA E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Verifica-se no caso acima transcrito que as partes
convencionaram sobre as normas procedimentais,
utilizando-se do negócio jurídico processual para
que a averiguação da responsabilidade subsidiária
da segunda reclamada fosse necessária apenas em
caso de inadimplemento do acordo realizado entre
a parte autora e a primeira reclamada. Não houve
qualquer interferência no direito material, que restou
resguardado, visto que a convenção se dá apenas
sobre o direito processual.
Segundo Soares e Carabelli (2019, p. 39):
O direito processual e o direito material
não são estanques, assim é princípio da
inafastabilidade da jurisdição, que atua tanto
processual como materialmente, unindo essas
realidades num único objetivo: entregar a
tutela a quem tem direito.

Toma-se como exemplo, ainda, o Agravo em
Recurso Especial nº 1.411.258 (STJ, 2018, online)1,
em que o Superior Tribunal de Justiça demonstra o
mesmo entendimento de que o direito processual
1.

Agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial.
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é a instrumentalização da prestação da tutela
jurisdicional, auxiliando o direito material e não
opondo a ele um obstáculo.
A ementa do referido julgamento, como exibe
Avelino (2015, p. 224) assim dispôs:
Apelação cível e retido. Civil e processual civil.
Ação indenizatória. Danos morais, estéticos e
materiais. Acidente de trânsito. - Procedência
na origem. Preliminar. (1) retido. Estabilização
da lide. Pleito novo. Circunstância
superveniente. Celeridade e efetividade.
Possibilidade. - O direito processual possui
enquanto escopo a instrumentalização da
prestação da tutela jurisdicional, servindo ao
direito material na qualidade de facilitador do
seu atingimento, e não como obstáculo a ser
transposto.

O caso analisado no julgamento se refere
a um acidente de trânsito, no qual a vítima era
menor impúbere. O pleito processual inicial era a
condenação dos réus ao pagamento de pensão mensal
vitalícia ao menor.
No entanto, no interstício processual, o menor
faleceu por consequência do acidente, o que levou os
pais do autor, no momento, sucessores do menor, a
redirecionar o pedido para a condenação da pensão
mensal para eles mesmos, sob o fundamento de que
presume-se que o menor auxiliaria os pais desde o
início da vida laboral (14 anos) até o momento que o
filho construísse sua família (aos 25 anos).
A discussão paira sobre a possibilidade da
alteração do pleito inicial, já que o magistrado
deveria, em tese, se ater aos limites da inicial, e não,
especificamente, sobre negócios jurídicos processuais.
Contudo, no caso sub análise, é possível verificar
a importância que o direito processual possui para
amparar o direito material, intenção desta pesquisa.
Em verdade, é o direito processual quem dá
instrumentalidade ao direito material, servindo a
este como meio de alcançar a prestação jurisdicional
de tutela dos direitos materiais pretendidos.
Mesmo com o argumento de que “a atividade
jurisdicional fica adstrita aos limites impostos pelo
autor no momento da proposição da exordia”l, devese levar em consideração o objetivo do processo, qual
seja, prestação da tutela jurisdicional.
Nas lições de Avelino (2015, p. 224) se “ao
processo cabe a função de concretização dos direitos
materiais, o direito material põe-se como o valor
regente da criação, interpretação e aplicação das
regras de processo.”
Assim prossegue a fundamentação do
mencionado julgado:
18

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

(...) Outrossim, a economia e a eficácia da
tutela jurisdicional estão a exigir a mais ampla
facilitação do acesso à Justiça e à sua realização.
Assim sendo, os pedidos devem sempre ser
interpretados de modo a refletir a relação
material efetivamente posta em discussão e, por
conseguinte, equacionar os conflitos de direito
material, restabelecendo a paz social. Explicase: o direito processual possui enquanto escopo
a instrumentalização da prestação da tutela
jurisdicional, servindo ao direito material na
qualidade de facilitador do seu atingimento,
e não como obstáculo a ser transposto.
(...) Assim sendo, resta doutrinariamente
consagrada a circularidade existente entre o
direito material e o processual, não podendo
a autonomia característica desse último vir
a representar entraves formais ao alcance da
concretização dos seus próprios escopos efetivação dos direitos na vida dos litigantes -,
sob pena de refletir uma contradição interna
ao sistema jurídico. (...). (Grifos nossos).

A conclusão do julgamento se deu no sentido
de que, a extinção da demanda sem resolução do
mérito por conta da pretensão inicial, fazendo com
que os sucessores ajuizassem nova demanda para
a busca da pretensão superveniente, obviamente,
violaria os princípios do acesso à justiça, da celeridade
processual, da instrumentalidade das formas e
também da efetividade da tutela jurisdicional. A
sentença foi julgada procedente e o Tribunal de
Justiça manteve a decisão.
Ademais, sobre a necessidade de buscar a
efetividade processual para proteção dos direitos
materiais, assim discorre a cartilha jurisprudencial
do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos
número 13, sobre proteção judicial:
No basta con la existencia formal de los
recursos, sino que éstos deben ser efectivos, es
decir, deben ser capaces de producir resultados
o respuestas a las violaciones de derechos
contemplados en la Convención. La existencia
de esta garantía constituye uno de los pilares
básicos, no sólo de la Convención Americana,
sino del propio Estado de Derecho en una
sociedad democrática, en el sentido de la
Convención.

Verifica-se que a decisão acima analisada
buscou a efetividade da tutela do direito material,
utilizando-se dos princípios do direito processual.
Este deve servir àquele. Este foi criado justamente para
amparar àquele. A tutela dos direitos fundamentais
deve ser garantida pelo direito processual.
Dessa forma, o objetivo dos negócios jurídicos
processuais é dar instrumentalidade e efetividade à
tutela dos direitos fundamentais, tais como os direitos
da personalidade, garantindo, como facilitador do
acesso à justiça.
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5 PROPOSTA LEGE FERENDA
Ao se regular sobre os negócios jurídicos
processuais o art. 190 do CPC assim determina:
Art. 190. Versando o processo sobre direitos
que admitam autocomposição, é lícito
às partes plenamente capazes estipular
mudanças no procedimento para ajustá-lo
às especificidades da causa e convencionar
sobre os seus ônus, poderes, faculdades e
deveres processuais, antes ou durante o
processo. Parágrafo único. De ofício ou a
requerimento, o juiz controlará a validade das
convenções previstas neste artigo, recusandolhes aplicação somente nos casos de nulidade
ou de inserção abusiva em contrato de adesão
ou em que alguma parte se encontre em
manifesta situação de vulnerabilidade.

Como visto no capítulo anterior, os negócios
jurídicos processuais visam o auto regramento
da vontade das partes no âmbito processual, não
havendo negociações no direito material, como
ocorre na mediação.
A primeira parte do artigo, que disciplina sobre
a necessidade de o direito admitir autocomposição
para que se possa utilizar o negócio jurídico
processual, se mostra inadequado, haja vista tratar de
matéria processual e não material.
Deste modo, não havendo discussão sobre
o direito material, consequentemente não há que
se falar em autocomposição nos negócios jurídicos
processuais, sendo que uma medida para evitar
que os negócios jurídicos processuais deixem
de ser utilizados, não atingindo sua finalidade
de ser instrumento para efetivação do acesso à
justiça, necessário se faz excluir a primeira parte
do artigo supratranscrito, como proposta de
alteração da norma, ficando da seguinte forma,
como sugestão:
Art. 190. É lícito às partes, plenamente
capazes, sem dispor sobre o direito material,
estipular mudanças no procedimento
para ajustá-lo às especificidades da causa e
convencionar sobre os seus ônus, poderes,
faculdades e deveres processuais, antes ou
durante o processo. Parágrafo único. De
ofício ou a requerimento, o juiz controlará
a validade das convenções previstas neste
artigo, recusando-lhes aplicação somente
nos casos de nulidade ou de inserção abusiva
em contrato de adesão ou em que alguma
parte se encontre em manifesta situação de
vulnerabilidade.

Diante desse cenário, verifica-se que a
alteração da lei dará maior efetividade aos direitos
da personalidade no âmbito pfrocessual, já que
GT 10 – ACESSO À JUSTIÇA E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE

será possível a utilização dos negócios jurídicos
processuais nas demandas que se discutam sobre
direitos indisponíveis, tais como os direitos da
personalidade.
CONCLUSÃO
O entendimento de que o direito processual
tem como finalidade dar instrumentalidade à
prestação da tutela jurisdicional, como meio para
servir ao direito material, demonstra-se congruente
com a utilização dos negócios jurídicos processuais
no que tange aos direitos da personalidade.
Isso porque, o direito processual visa dar
concretude ao direito material. Não obstante, os
negócios jurídicos processuais, como a própria
nomenclatura demonstra, possibilita que as partes
tenham autonomia (regulada) de dispor sobre alguns
trâmites processuais, sem dispor sobre qualquer
direito material.
Assim, há de se verificar que a dúvida do
cabimento dos negócios jurídicos processuais em
demandas que se discutam direitos que não admitam
autocomposição, indisponíveis e irrenunciáveis,
como no caso dos direitos da personalidade, é
totalmente possível, eis que tais direitos não serão
“negociados”, como nos meios alternativos de
resolução de conflito.
Verifica-se, portanto, que a possibilidade
dos negócios jurídicos processuais em demandas
que se discutam sobre direitos da personalidade, dá
instrumentalidade ao princípio do acesso à justiça,
haja vista que este tem como desígnio, garantir
que as pretensões sejam respondidas pelo Poder
Judiciário.
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RESUMO
Este trabalho analisa o acesso à justiça,
demonstrando este como garantia fundamental e
princípio previsto na Constituição Federal Brasileira.
Traz-se posteriormente, a distinção entre direitos
fundamentais, direitos humanos e direitos da
personalidade, sendo que o último está concebido
pelo princípio da dignidade da pessoa humana que
positivado no art. 1º, III da Constituição Federal e
que representa os demais direitos da personalidade.
Como pergunta de partida, questiona a possibilidade
da tutela dos direitos da personalidade. Ao se valer
de raciocínio hipotético-dedutivo, por meio de
pesquisa bibliográfica e documental, descritiva e
exploratória, o artigo conclui pela tutela dos direitos
da personalidade.
PALAVRAS-CHAVE

Acesso à Justiça. Dignidade da Pessoa Humana. Proteção e Tutela
dos direitos da personalidade.

ABSTRACT
This paper analyzes access to justice, demonstrating
this as a fundamental guarantee and principle provided
for in the Brazilian Federal Constitution. Subsequently,
the distinction is made between fundamental rights,
human rights and personality rights, the latter being
conceived by the principle of the dignity of the human
person, which is affirmed in art. 1, III of the Federal

Constitution and representing the other rights of
personality. As a starting question, it questions the
possibility of protection of personality rights. By using
hypothetical- deductive reasoning through bibliographic
and documentary, descriptive and exploratory research,
the article concludes by protecting the rights of the
personality.
KEYWORDS

Access to justice. Dignity of human person. Protection of personality
rights.

INTRODUÇÃO
O presente estudo versa sobre o acesso à
justiça como direito e garantia fundamental previsto
na Constituição Federal.
A propósito dos direitos da personalidade,
o art. 5º da Constituição Federal e os artigos 1º
ao 21 do Código Civil brasileiro os fundamentem
juridicamente como aqueles direitos subjetivos da
pessoa de defender o que é próprio, seu: a vida, a
integridade, a liberdade, a sociabilidade, a honra,
a imagem, a privacidade, a autoria e outros mais,
sempre em respeito aos princípio constitucionais
de garantia dos direitos fundamentais individuais,
principalmente, o princípio da dignidade humana,
todavia, em que que pese essa taxatividade,
as constantes transformações sociedade revela
haver sempre novas instâncias concernentes à
personalidade do sujeito, não previstas nem
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previsíveis pelo legislador, de modo que estes
interesses precisam ser tidos como uma categoria
aberta.
Assim, a identificação taxativa dos direitos
da personalidade opõe-se à consideração de que a
pessoa humana – e, portanto, sua personalidade –
se configura como um valor unitário, sendo ainda
necessário o reconhecimento, pelo ordenamento
jurídico, de uma cláusula geral que consagre a
proteção integral da personalidade. (MORAES,
2008). Assim, o acesso à justiça consubstanciado
pelo acesso ao poder judiciário é essencial para a
proteção e tutela dos direitos da personalidade.
Para o estudo, utilizou-se do raciocínio
hipotético-dedutivo, por meio de pesquisa
bibliográfica e documental, descritiva e exploratória.
De início foram investigados os aspectos concernentes
ao sentido de justiça como direito fundamental
e principiológico. Após, a importância do acesso
à justiça e a possibilidade da tutela dos direitos da
personalidade
1 O ACESSO À JUSTIÇA: DIREITO FUNDAMENTAL
E PRINCÍPIO
Inicialmente, cumpre mencionar que os
direitos fundamentais, assim, como o acesso à
justiça receberam diversas nomenclaturas durante a
história, (RUIZ; SENGIK, 2013, p.212) tais como,
direitos civis, direitos básicos, direitos dos cidadãos,
direitos fundamentais, direitos humanos; direitos do
homem e do cidadão, direitos dos ingleses, direitos
individuais, direitos naturais, direitos da pessoa,
direitos subjetivos públicos, liberdades públicas.
(LEMBO, 2007, p.4)
Sarlet (2001, p.31), por sua vez ensina:
Em que pese sejam ambos os termos
(‘direitos humanos’ e ‘direitos fundamentais’)
comumente utilizados como sinônimos, a
explicação corriqueira e, diga-se de passagem,
procedente para a distinção é de que o
termo ‘direitos fundamentais’ se aplica para
aqueles direitos do ser humano reconhecidos e
positivados na esfera do direito constitucional
positivo de determinado Estado, ao passo que a
expressão ‘direitos humanos’ guardaria relação
com os documentos de direito internacional,
por referir-se àquelas posições jurídicas que
se reconhecem ao ser humano como tal,
independentemente de sua vinculação com
determinada ordem constitucional, e que,
portanto, aspiram à validade universal, para
todos os povos e tempos, de tal sorte que
revelam um inequívoco caráter supranacional
(internacional).
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Cavallo (2010, año XLIII, p.20)1 traz
que para os autores de direito internacional e
político têm entendido os conceitos de direitos
fundamentais e direitos humanos como diferentes.
Este significado diferente, têm sido compreendidos,
sobretudo por autores de direito constitucional e
político. Para dizer a verdade, o conceito de direitos
fundamentais é aquele que foi imposto na doutrina
constitucional, acima de tudo, pela influência da
experiência alemã.
Cavallo (2010, año XLIII, núm. 127, p.21)2
continua que esta distinção é habitualmente feita na
esfera constitucional e política não existe no campo
do direito internacional, nem, é claro, no direito
internacional dos direitos humanos, salvo para
enfatizar a força vinculante e a hierarquia normativa
de certos direitos humanos. Portanto, examinar
essa diferenciação, que é própria do direito interno
dos Estados, é importante porque, muitas vezes, a
doutrina constitucional tem diferentes consequências
jurídicas de alguns- direitos fundamentais - ou outros
direitos - direitos humanos, que tendem a produzir
seus efeitos na ordem interna dos Estados.
Lembo (2007, p.7) traz que os direitos
fundamentais, nada mais são que os direitos naturais
da pessoa que elevados ao nível constitucional,
portanto, àqueles positivados pelo legislador
constituinte liberdades públicas.
Bonavides (1999, p. 515) traz à baila que
há dois critérios que caracterizariam os direitos
como fundamentais, sendo eles, o critério formal e
material, sendo que o primeiro traz que os direitos
fundamentais são os assim denominados na carta
constitucional, bem como aqueles que o texto
constitucional atribuiu determinado grau de garantia,
ou seja os imutáveis ou difícil mutabilidade. Já o
segundo versa que os direitos fundamentais variam
conforme a sua ideologia, a modalidade do Estado,
de acordo com os valores e princípios da Constituição
correspondente.
1.

2.

“Tradicionalmente, en el orden estatal, se han entendido, sobre todo por
autores de derecho constitucional y político, los conceptos de derechos
fundamentales y derechos humanos como divergentes, a saber, con un
significado diferente. A decir verdad, el concepto derechos fundamentales
es el que se ha impuesto en la doctrina constitucional, sobre todo, por la
influencia de la experiencia alemanas.” (CAVALLO, año XLIII, p. 20)
“Esta distinción que se realiza comúnmente en sede constitucional y
política no existe en el ámbito del derecho internacional, y tampoco,
naturalmente, en el derecho internacional de los derechos humanos,
como no sea para enfatizar la fuerza vinculante y la jerarquía normativa
de unos determinados derechos humanos. Por lo tanto, examinar esta
diferenciación, que es propia del derecho interno de los Estados, tiene
importancia porque, a menudo, la doctrina constitucional arranca
consecuencias jurídicas diversas de unos — erechos funda- mentales— o
de otros —derechos humanos—, las cuales tienden a producir sus efectos
en el orden interno de los Estados.” (CAVALLO, año XLIII, p. 20)
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Acerca do tema Bobbio (1992, p. 6) ensina
que:
As garantias fundamentais são estabelecidas
pelo texto constitucional como instrumentos
de proteção dos direitos fundamentais. As
garantias possibilitam que os indivíduos
façam valer, frente ao Estado, os seus direitos
fundamentais. Assim, ao direito à vida
corresponde a garantia de vedação à pena de
morte; ao direito à liberdade de locomoção
corresponde a garantia do habeas corpus;
ao direito à liberdade de manifestação do
pensamento, a garantia de proibição da
censura etc

Os direitos e garantias fundamentais são
aqueles que protegem a pessoa humana, seja na sua
vida privada, social, política, econômica, coletiva ou
moral protegendo os meios de vida dentro ou fora de
uma coletividade. (RUIZ; SENGIK, 2013, p. 216)
No mesmo sentido, importante trazer as
palavras de Lembo (2007, p. 9):

a educação, garantindo o livre exercício dos direitos,
sendo, outrossim, que o ordenamento jurídico
foi criado para garantir a efetivação dos direitos
individuais, coletivos e difusos (sócio-políticos) de
toda a sociedade. Assim, verifica-se a ligação entre a
estrutura do Estado e a sociedade política, bem como
a relação ao acesso à justiça, e, por consequência, a
criação de mecanismos eficazes de acesso ao poder
judiciário. (MATTOS, 2009, p.62)
Ainda, o acesso à justiça é um direito
fundamental e princípio esculpido no artigo 5º XXXV
da Constituição Federal, o qual preceitua que “a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988). E, conforme
a lição de Silva, J. (2002, p.429), “o princípio da
proteção judiciária, também chamado de princípio
da inafastabilidade do controle jurisdicional”.
Neste sentido:
O Princípio Constitucional do Acesso à
Justiça está positivado na ordem constitucional
brasileira em alguns dispositivos constitucionais
e infraconstitucionais. O mais importante
deles está previsto no artigo 5º, XXXV, da
Constituição da República, que estabelece: a ‘lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito’. Embora apareça
aqui somente parcela do Acesso à Justiça, por
se tratar de disposição que aparentemente cuida
do acesso ao Poder Judiciário, não se pode
descurar que este compõe parte significativa
daquela [...] (BRANDÃO; MARTINS, in
MORAES, 2006, p.9).

Os direitos fundamentais devem se balizar
por um sistema de valores que, apesar
de sua natureza universal, pois tratam da
pessoa humana e do regime democrático,
assume, por vezes, cores diferentes em cada
circunstância geográfica, em razão de aspectos
puramente locais e da formação histórica de
cada comunidade.

A noção de Justiça está diretamente ligada
a seu acesso, pois de nada adiantaria assegurar este
direito sem uma maneira hábil de torná-la aplicável e
possível. A justiça deriva do homem, sendo alcançada
quando analisada no contexto de dar a cada um o
que lhe é devido. (SILVA, A., 2005, p. 90)
No mesmo sentido lecionam Cintra, Grinover
e Dinamarco (2012, p.155) ensinam que:
[...] que a jurisdição é, ao mesmo tempo,
poder, função e atividade. Como poder, é
manifestação do poder estatal, conceituando
como capacidade de decidir imperativamente
e impor decisões. Como função, expressa o
encargo que têm os órgãos estatais de promover
a pacificação de conflitos interindividuais,
mediante a realização do direito justo e
através do processo. E como atividade ela
é o complexo de atos do juiz no processo,
exercendo o poder e cumprindo a função que a
lei lhe comete. O poder, a função e a atividade
somente transparecem legitimamente através
do processo devidamente estruturado (devido
processo legal).

Assim, podemos dizer, que a jurisdição é
função do poder judiciário tendente a assegurar
a aplicação do direito de forma igualitária na
sociedade, a fim de promover a pacificação social e
GT 10 – ACESSO À JUSTIÇA E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Cumpre
salientar
que
as
normas
constitucionais podem ser divididas em regras e
princípios, (MATTOS, 2009, p.66) e tanto as regras
como os princípios são normas, porque ambos dizem
o que deve ser. Ambos podem ser formulados com a
ajuda de expressões deônticas básicas do mandato,
a permissão e a proibição. Os princípios, da mesma
forma que as regras, são razões para juízos concretos
de dever-ser, ainda que sejam razões de um tipo
bem diferente. A distinção entre regras e princípios
é, pois, uma distinção entre dois tipos de normas.
(ALEXY, 1993, p. 83. tradução nossa).3
Com o advento do artigo 5º XXXV da
Constituição Federal, o acesso à justiça se tronou
um direito fundamental, de maneira que todos os
indivíduos possuem o direito de postular em juízo,
tutela jurisdicional adequada e efetiva, desde que
3.

“Tanto las reglas como los princípios son normas porque ambos dicen lo
que debe ser. Ambos pueden ser formulados con la ajuda de las expressiones
deónticas basicas del mandato, la permissión y la prohibición. Los principios,
al igual que las reglas, son razones para juicios concretos de deber ser, aun
cuando sean razones de un tipo muy diferente. La distinción entre reglas y
principios es pues una distinción entre dos tipos de normas.” (ALEXY, 1993,
p. 83).
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respeitando o devido processo legal, do contraditório
e da ampla defesa e demais normas de ordem
processual aplicáveis à espécie. (RUIZ; SENGIK,
2013, p.219)
Citado artigo 5º do texto constitucional
refere-se ao legislador ordinário, aludindo assim, a
todos os atos, sejam estes normativos ou não, que
impedem o exercício do direito de ação (GRECO
FILHO, 2007, v. 1. p. 43), sendo assim, a ação e o
Poder Judiciário são instrumentos para a efetivação
de direitos e garantias, que servem de base a estrutura
da justiça como mecanismo eficiente de manutenção.
(GRECO FILHO, 2007, p. 30)
O acesso à justiça foi ampliado pelo texto
constitucional para abarcar tanto a via repressiva,
ou seja, a lesão, quanto a via preventiva, ou seja, a
ameaça a direito. A Carta Magna veta a possibilidade
de exclusão da alegação de lesão ou ameaça, posto
que o direito de ação está ligado à efetiva procedência
do pedido, assim, não há que se confundir a negativa
da prestação jurisdicional com decisão jurisdicional
que contrária ao pedido da parte. (NOVELINO,
2010, p. 450-451)
O direito à justiça é mais amplo, ou seja, o
acesso aos direitos não se resume tão- somente ao
acesso ao processo ou acesso ao Poder Judiciário,
e, em que pese, grande parte dos doutrinadores
que abordaram o tema o acesso à justiça, tenham
feito como se isso se reduzisse ao acesso ao processo
(relação jurídico-processual), poucos analisaram a
fase pré-processual, devendo buscar analisar o acesso
aos direitos e à justiça como um direito humano e
fundamental. (BEZERRA in BEZERRA, 2007, p.
132)
O ser humano tem direito à justiça, e
sua efetivação como princípio constitucional é
fundamental em vista dos outros princípios e
garantias, e, se o acesso à justiça não for observado os
demais direitos não serão aplicados concretamente.
(BATISTA, 2010, p. 22)
O direito fundamental à tutela jurisdicional
possui efeito apenas sobre o órgão estatal, prestador
único da jurisdição, uma vez que não atende somente
os direitos fundamentais, mas sim quaisquer
um, sendo que o direito fundamental à tutela
jurisdicional recai sobre o juiz, que se deve preocupar
com a efetividade da tutela de todos os direitos, e não
apenas com a proteção dos direitos fundamentais.
(MARINONI, 2006, p. 83)
Para Capelletti e Garth (2002. p.12), os
juristas necessitam ter conhecimento que as técnicas
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resolução de conflitos, podendo ser criadas formas
de alternativas ao sistema judiciário formal tem
um efeito importante sobre a forma como atua a
lei infraconstitucional e com a frequência em que é
executada em benefício de quem e com que impacto
social.
O acesso à justiça, além de ser um direito
social fundamental é ponto principal da moderna
processualística, merecendo estudo aprofundado,
objetivos e métodos da moderna ciência jurídica.
(CAPPELLETTI; GARTH, 2002. p.13)
Para Perez e Romeu (2008, ano XI, p. 2339), alguns princípios prevalecem em relação a
processos de toda espécie, tais como o princípio
do devido processo legal, da inafastabilidade do
controle jurisdicional, da igualdade, da liberdade,
do contraditório e ampla defesa, juiz natural e
publicidade.
Ademais, o acesso à justiça é o princípio
previsto, por meio do qual os direitos se efetivam,
sendo ainda, o termo “acesso à justiça” pode ser
reconhecido como condição fundamental de
eficiência e validade de um sistema jurídico a fim de
garantir direitos aos indivíduos (MATTOS, 2009.
p. 70), e continua que, o referido termo possui
diversas conceituações denotando-se, desde o acesso
aos aparelhos jurídicos do poder judiciário ou acesso
aos valores e direitos fundamentais do ser humano.
(MATTOS, 2009. p. 60)
Já para Cappelletti e Garth (2002, p. 8), o
termo do acesso à justiça é o seguinte:
A expressão “acesso à Justiça” é
reconhecidamente de difícil definição, mas
serve para determinar duas finalidades básicas
do sistema jurídico — o sistema pelo qual as
pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou
resolver seus litígios sob os auspícios do Estado
que, primeiro deve ser realmente acessível a
todos; segundo, ele deve produzir resultados
que sejam individual e socialmente justos.
Nosso enfoque, aqui, será primordialmente
sobre o primeiro aspecto, mas não poderemos
perder de vista o segundo. Sem dúvida, uma
premissa básica será a de que a justiça social,
tal como desejada por nossas sociedades
modernas, pressupõe o acesso efetivo.

Citados doutrinadores continuam que se
deve analisar os meios de acesso à justiça a fim de
descobrir maneiras de democratiza-la para que o
cidadão comum tenha fácil e igualitário à justiça, e
assim, estar ao alcance de todos.
O direito ao acesso efetivo tem sido
progressivamente reconhecido como sendo
de importância capital entre os novos direitos
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individuais e sociais, uma vez que a titularidade
de direitos é destituída de sentido, na ausência
de mecanismos para sua efetiva reivindicação.
O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado
como o requisito fundamental — o mais
básico dos direitos humanos — de um sistema
jurídico moderno e igualitário que pretenda
garantir, e não apenas proclamar os direitos de
todos. (CAPPELLETI; GARTH, 2002, p. 9)

Neste sentido importante trazer as palavras de
Mattos (2009, p. 60):
A expressão “Acesso à Justiça” é objeto das
várias conceituações, podendo significar desde
acesso aos aparelhos do poder judiciário,
simplesmente, até o acesso aos valores e
direitos fundamentais do ser humano. A
segunda, por ser mais completa e abranger a
primeira, sugere ser a mais adequada. Tratase, não obstante a importância dos aspectos
formais do processo, de um Acesso à Justiça
que não se esgota no judiciário, mas representa
também e primordialmente o acesso a uma
ordem jurídica justa.

O direito ao acesso à justiça tem o poderdever de fornecer instrumentos para buscar proteção
dos direitos atualmente reconhecidos e que ainda
virão, ou seja, um amplo e irrestrito acesso amplo
e irrestrito a todo e qualquer meio que possibilite
e potencialize a consecução de tal fim e não tãosomente ao aparato judicial disponível. (RUIZ;
TEIXEIRA in SIQUEIRA; OLIVEIRA, F. (org),
2012, p. 250)
O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição
é inserido como direito e garantia supremos no
ordenamento jurídico brasileiro, inclusive perante
o texto constitucional, tornando regra para os
legisladores, em todas as esferas de governo, para
os operadores do Direito ou qualquer outra pessoa
prevendo a tutela integral da pessoa humana, sendo
que o acesso à justiça é inerente às pessoas em seu
convívio social. O acesso à justiça não é previsto tãosomente no meio interno, mas, também, no âmbito
internacional, através das convenções e os tratados
internacionais. (RUIZ; SENGIK, 2013, p.229)
O acesso à justiça, se transfigura em garantia
do acesso do homem a sua condição digna de
vida e com a sua efetivação há a concretização
dos demais direitos fundamentais, não bastando
estarem somente expressos na Constituições
Federais ou efetivados por parte dos indivíduos.
Assim, enquanto existir uma só pessoa privada de
sua condição humana digna, há que se discutir o
acesso à justiça. (RUIZ; TEIXEIRA in SIQUEIRA;
OLIVEIRA, F. (org), 2012, p. 272)
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Ruiz e Sengik citando o entendimento de
Rodrigues (RODRIGUES in RUIZ; SENGIK,
2013, p.217) trazem que a expressão de “acesso
à justiça” possui dois sentidos: (a) acesso ao Poder
Judiciário e (b) o acesso a uma determinada ordem
de valores e direitos fundamentais para o ser humano.
Quando se fala em acesso à justiça o objetivo direto
é tornar efetivo um dos principais e fundamentais
direitos do cidadão: o de garantir seus direitos e não
apenas garantir sua propositura”
O dever de assegurar o acesso à justiça não
se limita a distribuição do feito, mas também a
manutenção de tribunais estatais à população, bem
como a um complexo sistema de informação legal e
patrocínio de defesa dos interesses aos hipossuficientes
que possibilite a igualdade de todos e, ainda, uma
justiça célere em prol do jurisdicionado. (MARTINS
P., in MARTINS P.; LEMES; CARMONA, 1999,
p. 4)
O acesso à justiça é considerado garantia
fundamental em grande parte das sociedades
modernas, mas sua efetividade depende da igualdade
entre os litigantes, já que em grande parte das vezes
não há igualdade entre estes, sendo que o direito
não deve servir de escudo, devendo o jurista, nestes
casos somente se importar com a norma e não com
a sociedade. (OLIVEIRA, J.; ROSA, 2016, p. 566)
Frise-se que a jurisdição é monopólio
do Estado, portanto, este deveria oferecer aos
jurisdicionados, amplo e irrestrito acesso ao
Judiciário. Assim, o princípio do acesso à justiça
abrange a necessidade da criação de leis que sejam
adequadas e justas para a sociedade prevendo amplo
acesso aos órgãos judiciários e a tutela jurisdicional.
(PEREZ; ROMEU, 2008, ano XI, p. 23-39)
No mesmo sentido Almeida, Nahas e
Pozzolli (2011, p. 139-168.), trazem que diante da
burocratização da Justiça e seu caráter dispendioso
abarrotado de despesas e custas judiciais altíssimas,
honorários periciais dentre outras prejudica o acesso à
justiça, servindo de obstáculo aos menos favorecidos,
tornando, outrossim, a função estatal de julgar
ineficiente e ineficaz, assim, os meios extrajudiciais de
solução de conflitos seriam importantes ferramentas
em busca da justiça.
Melo e Vitagliano (2000, p. 45) lecionam
que, no tocante a função jurisdicional do
“princípio da proteção judiciária” ou “princípio
da inafastabilidade do controle jurisdicional” é
realizado pelo Poder Judiciário aplicando a lei a uma
hipótese controvertida por meio de um processo
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judicial, produzindo ao final a coisa julgada o que
substituindo por consequência a atividade e vontade
das partes. Ademais a Constituição Federal não
regulamenta o acesso à justiça, tarefa esta inerente às
leis de natureza processual, sendo lícito a estas criar
modalidades processuais diversas, com características,
pressupostos e consequências próprios.
Cunha (2004, p. 187), neste sentido leciona
que:
A maior ofensa ao direito à jurisdição é a
denegação de justiça. Ela se verifica tanto
na impossibilidade de acesso à jurisdição
(impossibilidade formal ou material de estar
em juízo), quanto na forma como esta se exerce
(restrições legais ou práticas aos direitos de ser
ouvido, se ver suas alegações apreciadas por
um juízo isento, de utilizar e esgotar os meios
de defesa). Tendo assumido o monopólio da
prestação jurisdicional, o governo não pode,
sem infração dessa promessa, criar óbices à
solução judicial dos conflitos. A jurisdição
é serviço público essencial, que deve estar
disponível, pronta e plenamente, a todos
que dela necessitem para a satisfação dos seus
direitos.

O Estado não esgota sua função ao concretizar
a jurisdição através de um processo, o qual se deve
assegurar a igualdade e uma tutela adequada a cada
caso concreto, e esta igualdade que garantida pelo
Estado deve ser real e não formal. Portanto, processo
judicial deve ser justo e imparcial, para que todos
os indivíduos tenham igualdade de oportunidades,
e assim, haver proporcionalidade entre o regime
democrático e o exercício da cidadania. (PAROSKI,
2008, p. 164)
Portanto, como se verifica, o procedimento
jurisdicional é o rompimento de obstáculos e o
início de estruturas de facilitação, sendo que não é
somente este início, mas também meios adequados
v.g. materiais, financeiros, etc., no desenvolvimento
do procedimento para diminuir custos e duração do
processo, entre outros, para efetiva participação na
relação processual. (OLIVEIRA, J.; ROSA, 2016, v.
16, n. 2, p. 566)
Rebouças (In BERTOLDI; OLIVEIRA, K,
2010) em seu estudo sobre o acesso à justiça nos
novos cenários do Direito brasileiro, cita que as
ondas renovatórias decorrentes das mudanças que
foram surgindo para expandir o acesso à justiça,
como, por exemplo, o surgimento da gratuidade da
justiça, a assistência judiciária e a defensoria pública
para os casos de diante da desigualdade econômica,
bem como, o tratamento diferenciado aos direitos
difusos, com a possibilidade de ação civil pública e,
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mais a busca pela efetividade do processo, sendo este
considerado um instrumento para a realização da
ordem justa, livre e solidária.
Outrossim para a consolidação do acesso à
justiça há que ultrapassar a dificuldade da aceitação
social da justiça nas decisões legislativas de elaboração
do direito objetivo, a ausência de efetividade das
normas jurídicas e da eficiência dos instrumentos
processuais para preservação e restabelecimento
direito lesado, o baixo índice de confiabilidade nas
instituições públicas e seus integrantes. (PAROSKI,
2008, p. 215)
Para Mattos (2009, p. 129), deve-se
exigir do operador do direito postura diversa,
independentemente da existência de novos
instrumentos, posto que, novas constituições,
emendas ou legislação infraconstitucional que
despreocupadas com o compromisso político- social
para a construção de um Estado Democrático de
Direito são incapazes de solucionar os problemas que
envolvem a justiça e a forma eficaz de acessá-la.
Paroski (2008, p. 138) cita que, em que pese
o acesso à justiça poder ser o mais básico dos direitos
fundamentais, é por meio de seu exercício que os
demais direitos fundamentais podem ser assegurados
se violados.
Portanto, o acesso à justiça é fundamental
para o exercício dos demais direitos inerentes ao
indivíduo
2 O ACESSO À JUSTIÇA E A SUA IMPORTÂNCIA
PARA A PROTEÇÃO E TUTELA DOS DIREITOS DA
PERSONALIDADE
Conforme já mencionado, o acesso à justiça
é direito fundamental e essencial para que o
indivíduo tenha reparado qualquer lesão ou ameaça
a direito, desta feita, importante distinguir direitos
fundamentais, direitos humanos e direitos da
personalidade.
Acerca da distinção de direitos fundamentais,
direitos humanos e direitos da personalidade, Guerra
Filho (in PEREIRA et al, 1997, p. 12-13), leciona
com mestria:
Uma primeira dessas distinções é aquela
entre “direitos fundamentais” e “direitos
humanos”. De um ponto de vista histórico,
ou seja, na dimensão empírica, os direitos
fundamentais são, originalmente, direitos
humanos. Contudo, estabelecendo um corte
epistemológico, para estudar sincronicamente
os direitos fundamentais, devemos distinguilos, enquanto manifestações positivas do
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direito, com aptidão para a produção de efeitos
no plano jurídico, dos chamados direitos
humanos, enquanto pautas ético-políticas,
situadas em uma dimensão suprapositiva,
deonticamente diversa daquela em que se
situam as normas jurídicas – especialmente
aquelas de direito in- terno.
Já no âmbito do próprio direito interno,
há que se distinguir direitos fundamentais
dos “direitos de personalidade”, por serem
esses direitos que se manifestam em uma
dimensão privatista, onde também se
manifestam os direitos fundamentais, mas
de forma indireta, reflexa, como mostra a
doutrina alemã da eficácia perante terceiros
(Drittwirkung) desses direitos. Já numa
dimensão publicista, não há que se confundir
direitos fundamentais com “direitos subjetivos
públicos”, pois se os primeiros são direitos que
os sujeitos gozam perante o Estado, sendo,
portanto, nesse sentido, direitos subjetivos
públicos, não há aí uma relação biunívoca,
já que nem todo direito subjetivo público é
direito com a estrutura constitucional de um
direito fundamental. Além disso – e o que é
mais importante –, como aprendemos ao
estudar direito constitucional alemão (v., por
todos, o manual de Konrad Hesse, em vias de
publicação entre nós), os direitos fundamentais
não têm apenas uma dimensão subjetiva, mas
também, uma outras, objetiva, donde se falar
em seu “duplo caráter”, preconizando-se a
figura do status como mais adequada do que
a do direito subjetivo para categorizá-los. A
dimensão objetiva é aquela onde os direitos
fundamentais se mostram como princípios
conformadores do modo como o Estado
que os consagra deve organizar-se e atuar.
Enquanto situação jurídica subjetiva, o
status seria a mais adequada dessas figuras
porque é aquela donde “brotam” as demais,
condicionando-as. [...].

Importante trazer à baila que o princípio da
dignidade da pessoa humana, que positivado no
artigo 1º, III da Carta Magna4 e que representa os
demais direitos da personalidade (BITTAR, 1999, p.
1-2), é um valor moral e espiritual inerente à pessoa,
ou seja, todo ser humano é dotado desse preceito, ou
seja, a dignidade da pessoa humana é uma qualidade
intrínseca e distintiva de cada indivíduo, modo pelo
qual merecedor do mesmo respeito pelo Estado e da
comunidade, desta feita, um complexo de direitos
e deveres fundamentais que asseguram a pessoa
contra qualquer ato degradante a fim de garantir
que as condições existenciais mínimas para uma
vida saudável, e propiciar participação ativa e coresponsável nos destinos da própria existência e da
vida em comunhão com os demais seres humanos.
(SARLET, 2007, p. 62)
4.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana. (BRASIL, 1988).
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O princípio da dignidade da pessoa humana
é essencial para qualquer Estado Democrático de
Direito, sendo ainda a fonte ética que afere sentido,
valor e de concordância prática ao sistema dos
direitos fundamentais, ou seja, é fator determinante
à formação da personalidade humana, (CANEZIN;
OLIVEIRA, J., 2007, p. 152) em relação a
ordem material e espiritual dos valores humanos.
(BONAVIDES, 2001, p. 234)
No mesmo sentido Barroso (2010, p. 250)
ensina que a dignidade da pessoa humana é o valor
e o princípio subjacente ao grande mandamento, de
origem religiosa, do respeito ao próximo, sendo que
todos os indivíduos são iguais e possuem direito a
tratamento digno e igualitário.
Os direitos da personalidade, portanto,
são titularizados por todos os seres humanos, pelo
simples fato de deterem essa condição, e todos os
atores sociais, do Estado aos demais seres humanos,
devem respeitá-los.
Neste sentido lecionam Rosenvald e Farias
(2013, p. 177) que os direitos da personalidade são
as situações jurídicas reconhecidas à pessoa, adotada
por si mesma e imperiosas projeções sociais, ou seja,
são os direitos essenciais ao desenvolvimento da
pessoa humana, em que se convertem as projeções
físicas, psíquicas e intelectuais do indivíduo de modo
a lhe emprestar segura e avançada tutela jurídica.
Acerca dos direitos da personalidade Nobre
(2000, p. 191) afirma que:
notabilizam-se por serem: a) de natureza
extrapatrimonial, embora o seu maltrato
possa implicar reflexos econômicos; b)
direitos absolutos, com eficácia erga omnes,
pois o seu respeito é imposto a todos
(Estado e particulares); c) irrenunciáveis,
não podendo o seu titular deles abdicar; d)
intransmissíveis, restando inválida a sua cessão
a outrem, mediante ato gratuito ou oneroso;
e) imprescritíveis, uma vez que o transcurso
do tempo, sem o seu uso pelo titular, não lhe
acarreta a extinção.

A personalidade são as características
interiores com as quais o indivíduo se revela
perante demonstrando seus atributos materiais e
morais e para efeito jurídico, a personalidade é um
bem pertencente à pessoa. Entendida como bem,
a personalidade se subdivide em imateriais, tais
como a vida, a liberdade, a honra, a intimidade etc.
e em materiais, dado o caráter de essencialidade e
qualidade jurídica atribuída ao ser (SOUZA, 2002,
p. 1), portanto, são essenciais à pessoa humana para
resguardo da dignidade, (GOMES, 1999, p. 148) já
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que transcendem o ordenamento jurídico positivo,
posto que inerentes à natureza do ser humano.
(BITTAR, 1999, p. 11)
Acerca dos meios de tutelar os direitos da
personalidade, importante trazer os ensinamentos de
Andrade (2000, p. 191):
O art. 1º, III, da Constituição Federal
estabeleceu, como um dos fundamentos da
República, a dignidade da pessoa humana,
síntese desses atributos, que devem, em respeito
ao comando constitucional, encontrar a mais
ampla proteção possível do Poder Público,
em especial do Poder Judiciário, ao qual
incumbe, de um lado, a tutela preventiva dos
direitos da personalidade (através de medidas
preventivas em geral: cautelares, antecipatórias
de tutela, inibitórias), quando ameaçados de
violação; e, de outro, a tutela reparatória
(mais adequado seria dizer satisfatória, dada
a impossibilidade, no comum dos casos,
de reparar o dano a algum desses direitos),
quando já ocorrida a violação. A essas duas
formas de tutela, agrega-se a punitiva, cabível
em relação a comportamentos especialmente
graves, quando, consumada a lesão, a tutela
reparatória se mostra inadequada ou ineficaz.

A proteção dos direitos da personalidade
pode ser feita em várias áreas do ordenamento
jurídico, tal como o dever de reparar o dano moral
causado ou a ofensa ao direito da personalidade. No
tocante à reparação civil, este engloba os prejuízos
extrapatrimoniais e materiais, assim, necessária a
reparação de todos os danos causados pela ofensa ao
direito da personalidade.
Neste sentido é o que ensina Farias (2005, p.
106-107):
É certo e incontroverso que a honra,
a privacidade e demais bens jurídicos
da personalíssimos de uma pessoa não
comportam avaliação pecuniária. Não são
susceptíveis de aferição monetária. Entretanto,
uma vez violados tais bens jurídicos,
independentemente de causar prejuízo
material, surge a necessidade de reparação
do dano moral caracterizado, como forma
de diminuir o prejuízo da vítima e sancionar
o lesante, inclusive com o caráter educativo
(preventivo) de impedir novos atentados.

Portanto, tem-se que a proteção dos direitos
da personalidade pode ocorrer de forma preventiva,
ou seja pelo ajuizamento de ação cautelar, ou
ordinária com multa cominatória, com a finalidade
de evitar a concretização da ameaça de lesão ao
direito da personalidade ou reparatória, através
sanção civil (pagamento de indenização) ou sanção
penal (perseguição penal) em caso de a lesão já haver
ocorrido.
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Os direitos fundamentais, são normas jurídicas
ligadas à dignidade da pessoa humana e a limitação
do poder positivadas no plano constitucional dos
Estados Democráticos de Direito fundamentando
e legitimando todo o ordenamento jurídico.
(MARMELSTEIN, 2009. p. 20)
O reconhecimento do acesso à justiça como
direito e garantia fundamental na tutela dos direitos
da personalidade, tema do presente estudo, é da
essência das pessoas em seu convívio social. Aliás, esse
tratamento, em nível normativo, como se percebe
da maioria das legislações, não tem ficado somente
no âmbito do plano intestino, por meio de normas
jurídicas, mas, também, no âmbito internacional,
quando entram em cena as convenções e os tratados
internacionais, por intermédio de Declarações
Universais de Direito.
O ser humano possui diversas características
que se traduzem em direitos da personalidade quando
estes se encontram em estado de liberdade, isento de
temor e miséria, e assim, gozando de seus direitos
econômicos, sociais, culturais, civis e políticos.
(RUIZ; SENGIK, 2013, p. 219)
Portanto, o acesso à justiça, consubstanciado
no acesso ao poder judiciário é essencial para a tutela
dos direitos da personalidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo traz a importância do
acesso à justiça como princípio e direito fundamental
esculpido no artigo 5º XXXV da Constituição
Federal.
Cita-se a importância da distinção entre
direitos fundamentais, direitos humanos e
direitos da personalidade, e a primeira distinção
é aquela entre “direitos fundamentais” e “direitos
humanos” enquanto manifestações positivas
do direito, com aptidão para a produção de
efeitos no plano jurídico, dos chamados direitos
humanos, enquanto pautas ético-políticas,
situadas em uma dimensão suprapositiva, diversa
daquela em que se situam as normas jurídicas –
especialmente aquelas de direito interno. Assim,
o termo ‘direitos fundamentais’ se aplica para
aqueles direitos do ser humano positivados na
esfera do direito constitucional do Estado e os
“direitos humanos” têm relação com o direito
internacional, que reconhecem o ser humano
como tal, independentemente de sua vinculação
com determinada ordem constitucional.
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E no âmbito direito interno, há que se
distinguir “direitos fundamentais” dos “direitos
de personalidade”, por serem esses direitos que se
manifestam em uma dimensão privatista, onde
também se manifestam os direitos fundamentais, mas
de forma indireta, reflexa, como mostra a doutrina
alemã da eficácia perante terceiros desses direitos.
Os direitos da personalidade estão concebidos
pelo princípio da dignidade da pessoa humana que
positivado no art. 1º, III da CF que representa os
demais direitos da personalidade. A dignidade
da pessoa humana é uma qualidade intrínseca
e distintiva de cada indivíduo, modo pelo qual
merecedor do mesmo respeito pelo Estado e da
comunidade, posto que é um complexo de direitos e
deveres fundamentais que asseguram a pessoa contra
qualquer ato degradante a fim de garantir que as
condições existenciais mínimas de vida.
Por fim, analisou-se a importância do acesso
à justiça como meio de proteção aos direitos da
personalidade, tal como o dano extrapatrimonial
sofrido pelo indivíduo.

prova e Acesso à Justiça. In: ROSA, Alexandre Moraes
da (Org.). Para um direito democrático: diálogos sobre
paradoxos. São Jose: Conceito, 2006.
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RESUMO
Não há que se falar em consolidação de
direitos sem um acesso inequívoco à justiça. Por
outro lado, o próprio acesso ao judiciário é um
direito consagrado em nossa Lei Maior, em seu rol
de Direitos Fundamentais. A violação de um direito,
seja por parte do Poder Público ou advinda da esfera
particular, enseja a atuação estatal (sem menosprezo
de outros meios de solução de conflitos extrajudiciais),
desestimulando-se, ao máximo, qualquer tentativa de
autotutela por parte dos jurisdicionados. Evidenciase, no presente artigo, a proteção à dignidade
humana prevista pela Constituição Federal e pelo
Código Civil, mostrando suas respectivas evoluções
históricas.
PALAVRAS-CHAVE

direitos da personalidade; integridade moral; da honra; da
imagem; da identidade.

ABSTRACT
There is no need to talk about consolidating
rights without clear access to justice. On the other hand,
access to the judiciary itself is a right enshrined in our
Major Law, in its list of Fundamental Rights. The
violation of a right, whether on the part of the Public
Power or coming from the private sphere, leads to state
action (without disregarding other means of solving
extrajudicial conflicts), discouraging, to the maximum,

any attempt of self-protection by the jurisdictional
authorities. . This article highlights the protection of
human dignity provided for by the Federal Constitution
and the Civil Code, showing their respective historical
developments.
KEYWORDS

personality rights; moral integrity; of honor; of image; of identity.

1 DIREITOS DE PERSONALIDADE, DIREITOS
FUNDAMENTAIS E DIREITOS HUMANOS:
INTRODUÇÃO E DIFERENCIAÇÃO
Os direitos fundamentais, destinam-se,
desde sua gênese, para proteger o cidadão perante o
Estado. Por outro lado, os direitos de personalidade,
tratados no Código Civil pátrio (arts. 11 a 21), são
também para proteger os cidadãos, mas, sob à luz do
direito privado, o que significa que, os mesmos atos
coibidos pelo Poder Público, o serão também para
o particular. Por conseguinte, os direitos humanos,
podem ser entendidos como o princípio de todos
os outros, pois, estes, independem de positivação e
são inerentes a todos os seres humanos, irrelevante,
portanto, o recorte espaço-temporal.
Cite-se SCHREIBER, 2011, p. 13:
Assim, a expressão direitos humanos é utilizada
no plano internacional, independentemente,
portanto, do modo como cada Estado nacional
regula a matéria. Direitos fundamentais, por
sua vez, é o termo normalmente empregado
para designar “direitos positivados numa
constituição de um determinado Estado”. É,
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por isso mesmo, a terminologia que tem sido
preferida para tratar da proteção da pessoa
humana no campo do direito público, em
face da atuação do poder estatal. Já a expressão
direitos de personalidade é empregada na alusão
aos atributos humanos que exigem especial
proteção no campo das relações privadas,
ou seja, na interação entre particulares, sem
embargo de encontrarem também fundamento
constitucional e proteção nos planos nacional
e internacional. (Apud EDILSOM PEREIRA
DE FARIAS, COLISÃO DE DIREITOS, p.
72).

A partir destas distinções, reforça-se que
os direitos fundamentais são os direitos humanos
positivados em determinado espaço e tempo,
enquanto os direitos da personalidade referem-se a
um contexto do Direito Privado.
Posto isso, podemos entender que a origem da
expressão “direitos da personalidade” é relativamente
recente, bem como não unânime. Inúmeros
doutrinadores utilizam um rol diversificado de
nomes para tratar do mesmo assunto. Nosso
legislador, preferiu usar “direitos da personalidade”,
enquanto que vozes da doutrina optam por “direitos
à personalidade”, direitos fundamentais da pessoa”,
“direitos individuais”, “direitos personalíssimos”,
entre outros modos e combinações. Neste artigo,
tomaremos como regra a opção adotada pelo nosso
Código.
A evolução histórica dos direitos da
personalidade se confunde com a trajetória dos
direitos fundamentais, uma vez que, estes, começam
a ser entendidos ou reivindicados para controlar as
ações agressivas de um Estado autoritário, e, então,
foi-se vislumbrando que estas mesmas regras de
controle poderiam ser interpretadas sob à ótica do
Direito Privado, em codificação superveniente. A
seguir, faremos uma breve evolução histórica dos
direitos fundamentais.
2 BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS
Direitos fundamentais, servem, desde sua
gênese, para proteger o cidadão perante o Estado. A
doutrina costuma trazer uma evolução destes direitos
fundamentais em três dimensões (ou gerações), a
primeira, tem a ver com as liberdades negativas, isto
é, limites aos governos (latu senso) eram necessários.
Ora, um Estado sem limites pode tudo fazer,
ensejando abusos frente às liberdades individuais
do ser humano. A segunda dimensão, preza pela
igualdade, reclamando do Estado ações positivas, de
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forma a proteger a dignidade do ser humano. Desta
forma, extirpa-se a omissão estatal, no sentido de
que este, deve saciar as necessidades mínimas de seus
jurisdicionados, garantindo, por exemplo, o trabalho
- direito social por excelência. Já a terceira dimensão,
privilegia uma perspectiva coletivista do ser humano,
essencial, pois, em um passado recente, vivemos duas
Guerras Mundiais, que influenciaram muito essa
visão geral. Desta forma, o direito à paz é um dos
principais temas na terceira dimensão.
Historicamente, podemos elencar o
movimento do cristianismo e sua ideia de
fraternidade (muito ligada àquela que viria a ser
o que conhecemos por direitos fundamentais de
terceira geração) como marco para a proteção destes
direitos subjetivos. Reforça este cenário, PEREIRA
e MORAES (2018, p. 190), “É certo que em todos
os tempos e em todas as fases da civilização romanocristã, a proteção dos direitos da personalidade
nunca em verdade faltou”.
É também de se destacar o Bill of Rights de
1689, quando a Monarquia (na pessoa de William
Orange) se submeteu a um Parlamento forte e
consolidado. “A supremacia do Parlamento é o
princípio constitucional maior, e não a supremacia
da Constituição”, BARROSO, (2018, p. 39).
Por mais marcante que seja, o Bill of Rights era
um documento que privilegiava os barões, que,
por óbvio, eram a elite inglesa, menosprezando,
portanto, a maioria dos súditos da Coroa. Cite-se
ainda, a Independência Americana – a Declaração
de Independência ocorreu em 1776, este documento
é referência na história dos norte-americanos, pois, a
partir de então, seriam aquelas treze colônias, Estados
independentes da Grã-Bretanha. É interessante
notar que, apenas em 1787 aquele povo teria uma
Constituição, consagrando a supremacia da lei, e
não do Parlamento, como na Coroa Britânica. Sabese que a Constituição Americana preza muito pela
liberdade e autonomia dos indivíduos.
Em que pese a importância basilar destes
acontecimentos perpassados acima, a doutrina
majoritária aponta a Revolução Francesa como o
expoente maior na luta pela proteção dos direitos
individuais. Alguns estudiosos caracterizam esta
revolução como ecumênica, isto é, seus ideais não
eram para apenas os franceses, e sim, para toda
a humanidade. Observando a Independência
Americana, por exemplo, percebe-se que seus
acontecimentos e revoluções foram restritos a
determinados territórios.
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Neste contexto, mais especificamente em
1789, promulga-se a famigerada Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão. Para podemos
dimensionar sua importância ímpar, faz- se necessário
citarmos Paulo Bonavides (2011, p. 562):
Constatou-se
então
com
irrecusável
veracidade que as declarações antecedentes de
ingleses e americanos podiam talvez ganhar
em concretude, mas perdiam em espaço de
abrangência, porquanto se dirigiam a uma
camada social privilegiada (os barões feudais),
quando muito a um povo ou a uma sociedade
que se libertava politicamente, conforme era o
caso das antigas colônias americanas, ao passo
que a Declaração francesa de 1789 tinha por
destinatário o gênero humano. (Grifo nosso).

Mais adiante, no séc. XX, de 1914 a 1918,
e, de 1939 a 1945, o mundo viveu a Primeira e
Segunda Guerra Mundial, respectivamente. Fato
é que as atrocidades cometidas ignoraram por
completo toda e qualquer disposição que protegia
a dignidade humana. Estes tristes episódios
fizeram com que o cenário internacional tomasse
consciência, novamente, da importância do respeito
ao ser humano. De conseguinte, em 1948, na
Assembleia Geral da ONU, foi editada a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, documento que
visa, por óbvio, proteger universalmente os direitos
intrínsecos à natureza humana.
Perpassando este cenário histórico mundial
dos direitos fundamentais, faz-se necessária uma
breve evolução em nossa legislação nacional destes
institutos.
3 EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS
Neste ponto, aborda-se a ideia da materialização
dos direitos fundamentais na perspectiva privada. Se
estávamos tratando da relação entre Estado-cidadão
(vertical), podemos ainda, tratar da relação entre
cidadão-cidadão (horizontal). É interessante notar
que nessa segunda relação, não há que se falar, pelo
menos teoricamente, em desigualdades manifestas,
em que uma parte é maior (no sentido de influência/
poder) que a outra, implicando em flagrantes
injustiças. Posto isso, cita-se ARAUJO e NUNES
JÚNIOR (2016, p. 172): “Assumindo a dignidade
humana como objeto e razão de ser, os Direitos
Fundamentais não podem ter a sua aplicação restrita
a relações entre o Estado e os indivíduos, mas deve
pontuar também as relações entre os particulares”.
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Outra questão é importante de se comentar.
Precisaríamos de (outra) lei para efetivar os direitos
fundamentais em face dos particulares? A doutrina
entende que este tema não é simples, mas, um critério
estabelecido é o do próprio texto constitucional. Em
outras palavras, quando a CF pedir lei (ordinária
ou complementar), por óbvio, é necessária a futura
atividade legislativa. Por outro lado, na omissão,
aplica-se automaticamente o disposto na Carta
Magna.
4 CODIFICAÇÕES BRASILEIRAS: CONSTITUIÇÕES
E CÓDIGOS CIVIS
O Brasil, independente a partir de 1822,
carecia de legislações próprias, pois, por mais
que estivéssemos independentes, ainda usávamos
a legislação de nossa antiga metrópole. A nossa
primeira Constituição Federal (1824), mesmo
sendo outorgada (classificação quanto à origem),
estabeleceu um rol de direitos individuais respeitável,
que pôde ser usado como baliza para as próximas
edições da Carta Magna.
Na esfera privada, em 1859, Augusto Teixeira
de Freitas elabora um projeto de Código Civil de,
aproximadamente, 4.000 artigos. Projeto este,
que é abandonado no Brasil, mas, curiosamente,
é fundamental para a construção do Código Civil
argentino, vigente em 1871.
Em que pese afirmamos que era necessário
um Código Civil brasileiro, o que de fato houve foi
o advento de uma nova Constituição, a de 1891,
marcada por tendências liberais, que extinguiu, por
exemplo, e educação primária gratuita, prevista por
sua antecessora.
Nesta época (1900), vige na Alemanha, o
Código Civil alemão, mais conhecido como BGB.
Este, influenciou diretamente o primeiro Código
Civil brasileiro, aprovado em 1916, mas, com
vigência a partir de 1917. Ante à demora extrema,
nosso Código já veio descompassado com a realidade
daqueles dias.
A proteção da tão sonhada liberdade econômica
que o CC/16 trouxe, dava azo à desigualdade
exacerbada. Existe um ditado popular que institui:
“quanto mais livre um povo é, mais desigual ele
é”. Isto posto, reconhece-se que a liberdade plena
em contratações, por exemplo, abre espaço para
uma desigualdade social indesejada. Nesse sentido,
cláusulas contratuais que fossem abusivas (conceito
que outrora, não existia), não seriam revistas no
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Judiciário. Ainda tratando de injustiças sociais, o art.
2º do CC era claro: Todo homem é capaz de direitos
e obrigações na ordem civil. Mais à frente, o art. 5º
apontava que as mulheres casadas eram relativamente
incapazes enquanto subsistir a sociedade conjugal. O
nosso Código ia no sentido contrário da evolução
histórica, pois, em 1919, a Constituição de Weimar
consagrou o direito de igualdade entre homem e
mulher. A vida familiar era tratada como na Idade
Média. O filho ilegítimo, por exemplo, não poderia
sequer ter o reconhecimento de sua paternidade.
O nosso primeiro Código Civil, preocupavase, indubitavelmente, pelo patrimônio, sendo omisso
em questões de honra, privacidade, intimidade, etc.
Era claro que o “ter” era mais importante que o “ser”.
Graças a Kant e seus discursos eloquentes em
proteção à dignidade da pessoa humana, o contexto
social deveria ser repensado frente aos desastres
humanitários vividos até as Guerras Mundiais, em
especial, se levarmos em consideração os massacres
impensáveis da Segunda.
O individualismo (retratado no Código Civil
de 1916) deveria ser repensado em face de direitos da
coletividade, ensejando a criação de direitos de todos
os cidadãos, como o direito à paz, por exemplo.
Influências destes avanços no cenário internacional,
fizeram com que o CC vigente à época, passasse a ser
mitigado, em certa medida, por algumas legislações
esparsas, a exemplo do Estatuto da Mulher Casada
(Lei n. 4.121/1962), que garantia o status de absoluta
capacidade à mulher, ou ainda, da Lei do Divórcio
(Lei 6.515/1977), possibilitando uma reorganização
da família.
Durante a Ditadura (ou Regime) Militar,
Miguel Reale edita um projeto de Código Civil,
que ficaria pronto somente em 1975, ainda sob
um governo não cívico, fato que levaria a nação a
conhecer sua mais nova Lei Maior - a “Constituição
Cidadã”, promulgada em 1988 pelo Congresso
Nacional.
Logo no primeiro artigo, nossa atual
Constituição declara que a dignidade da pessoa
humana é fundamento do Estado Democrático de
Direito. Este princípio, formado semanticamente,
por tão poucas palavras, traz consigo uma carga
axiológica imensurável, e, consequentemente,
reverbera em todas as áreas do Direito, seja este,
público ou privado.
Referido
documento
inaugura
um
movimento chamado de “Constitucionalização do
Direito Privado”, fenômeno este que dá maior força
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ao Direito Público frente ao Privado. Portanto,
estamos, historicamente, cada vez mais perto de uma
atualização significativa no Direito Civil brasileiro –
o advento do Código Civil brasileiro, vigente a partir
de 2003.
A despeito deste Código ser avançado em
relação ao seu antecessor, temos um projeto da
década de 70, que precisaria de ajustes pontuais, mas,
inaugura uma categoria de direitos codificados que
não tínhamos até então: os direitos da personalidade,
tratados dos arts. 11 a 21 do mesmo.
Gagliano e Pamplona Filho (2018, p. 200) são
brilhantes na seguinte observação sobre a inovação
legislativa trazida pelo CC/02:
Trata-se de um dos sintomas da modificação
axiológica da codificação brasileira, que deixa
de ter um perfil essencialmente patrimonial,
característico do Código Civil de 1916,
concebido para uma sociedade agrária,
tradicionalista e conservadora, para se
preocupar substancialmente com o indivíduo,
em perfeita sintonia com o espírito da
Constituição Cidadã de 1988.

5 CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS DE
PERSONALIDADE
As características são elencadas pela doutrina,
sendo, em seu substrato, as mesmas, mas que podem
variar em detalhes, segundo a didática de cada
autor. Aqui, preferimos estudar as peculiaridades
apontadas pela literatura jurídica em geral, tomando
como referência, as obras de Pablo Stolze Gagliano
e Rodolfo Pamplona Filho, bem como de Maria
Helena Diniz.
Os direitos da personalidade são absolutos, na
medida em que são oponíveis a todos, gerando, desta
forma, o dever de respeito universal. São também
gerais, haja vista que todas as pessoas têm direitos da
personalidade, frutos de sua existência enquanto ser
humano. CASTRO (2002, p. 68) entende que:
Embora admita que a aquisição desses
direitos independa da prática de ato específico
destinado a esse fim, filio-me à corrente que
reconhece aos nascituros alguns deles, ou
seja, todos os que não forem incompatíveis
com a condição de estar concebido no ventre
materno, quais sejam, pelo menos, o direito à
vida e o direito à integridade física.

Logo, a melhor conclusão extraída do
excerto, é que os direitos de personalidade não são
condicionados ao nascimento com vida, e sim, à
concepção do ser, no que forem compatíveis.
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Dizemos
que
estes
direitos
são
extrapatrimoniais, uma vez que o escopo maior é
a proteção do ser, relevando questões econômicas.
Neste ponto, interessa-nos que a nossa honra não
pode ser traduzida em pecúnia, mas, em sentido
contrário, a violação a este direito enseja uma
indenização por danos morais causados, portanto,
é importante entender que nossos direitos não
serão medidos em valor, mas eventuais desrespeitos
deverão ser punidos na seara da responsabilidade
civil aquiliana.
A qualidade da indisponibilidade pode ser
entendida como gênero, que tem duas espécies, a
irrenunciabilidade (ninguém pode abandonar estes
direitos definitivamente) e a intransmissibilidade
(cada indivíduo detém os seus próprios direitos). A
melhor doutrina mitiga essa característica em face
da realidade presente. Ora, sabe-se que a imagem
é um direito da personalidade, e é mais do que
consolidada, a prática da venda desta por parte
de pessoas da mídia em atividades publicitárias.
Destarte, é razoável temperar a indisponibilidade, no
sentido de que os direitos da personalidade são, em
verdade, relativamente indisponíveis.
Para consolidar a tese da relativização da
indisponibilidade, o Enunciado n. 4 da I Jornada de
Direito Civil buscou dar nova interpretação ao art.
11 do Código Civil. Nossa lei assenta que o exercício
dos direitos de personalidade não pode sofrer
limitação voluntária, o que seria totalmente ineficaz
se atentarmos ao nosso contexto fático atual. Por
conseguinte, o entendimento mais adequado é o de
que essa limitação voluntária não pode ser definitiva
nem geral. Isto é, não se pode dar amplos poderes
(irrestritos) para o uso da imagem, bem como não
pode ser cedida em definitivo, ou seja, sem prazo
de término. Não fosse assim, o clássico reality show
global Big Brother Brasil (entre outros que guardam
similitude) seria um grave violador dos direitos de
personalidade.
Outra característica é a imprescritibilidade.
Mas, a doutrina não é uníssona. Preferimos a tese
de DINIZ (2015, p. 135): “São impenhoráveis e
imprescritíveis, não se extinguindo nem pelo uso,
nem pela inércia na pretensão de defendê-los [...]. Há
quem ache que, diante da omissão legal, os direitos
de personalidade são prescritíveis”. Seria de grande
valia a ação do legislador em esclarecer tal ponto, e
já há, inclusive, Projeto de Lei neste sentido. Para
aqueles que entendem serem prescritíveis, o prazo
para a reparação do dano seria de 3 anos.
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A impenhorabilidade é também atributo
elencado pelos autores. Se já deixamos claro que
estes direitos não têm caráter pecuniário algum, seria
paradoxal serem penhoráveis. Contudo, podemos
questionar: se as violações ensejam indenizações
cíveis, podem estas, ser objeto de penhora? Sim.
Nesse sentido, GAGLIANO e PAMPLONA FILHO
(2018, p. 214).
Cita-se a última particularidade, a
vitaliciedade. Vale uma observação: se aos nascituros
são estendidos os direitos da personalidade, no que
forem compatíveis, o mais acertado é que aos mortos
se protejam o que for adequado. Isso denota que,
por exemplo, a honra da pessoa morta será protegida
também quando os legítimos a fazê-lo (vide CC, art.
12, p.u.), acessarem o Poder Judiciário
6 ESTUDO DAS DIMENSÕES DE PROTEÇÃO DOS
DIREITOS DE PERSONALIDADE
Como visto, a Constituição Federal de 1988
admite que todas as pessoas têm direitos declarados
que, por meio das garantias constitucionais,
protegem a sua personalidade. Podemos vislumbrar
a personalidade em dois âmbitos. O primeiro,
é aquele que reconhece que cada pessoa é única e
individual em si, gozando de particularidades que
lhe são inerentes, diferenciando-o de outros seres.
Por outro lado, é razoável entender que estas mesmas
características são capazes de unir, ou seja, a sociedade
busca uma troca de informações, que é saudável na
medida em que mostra que todos, mesmo sendo
diferentes, podem coexistir de maneira harmônica,
de forma que um indivíduo é capaz de completar o
outro.
A doutrina em geral, elenca estes planos, e, o
primeiro deles, é o da integridade física. Esta depende
de outros tantos elementos, por exemplo, o direito à
alimentação, garantido pela lei civil (arts. 1.964 ao
1.710), que compreende não só a refeição, por assim
dizer, mas tudo de que precisamos para uma vida
digna, v.g., habitação, educação e saúde. Ainda sobre
esta perspectiva, a doutrina de Rubens Limongi
França ensina que a defesa do corpo, vivo ou morto,
é também objeto dos direitos de personalidade. Do
direito ao corpo vivo, cita-se a faculdade de a mulher
usar seu útero para concepção alheia, e também, a
possibilidade de o paciente, maior e capaz, não se
submeter a tratamentos médicos aos quais não seja
de sua vontade (CC, art. 15). Frisa-se: “paciente
maior e capaz”, pois, em se tratando de menores
35

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

de idade, ou doentes que não têm como exprimir
sua vontade, não é razoável a proteção dessa suposta
autodeterminação. No que se refere ao corpo morto,
tem-se a decisão da utilização científica gratuita
do próprio corpo (CC, art. 14), como forma de
colaborar com estudos de pesquisadores da área.
Carlos Alberto Bittar, por sua vez, apresentanos os direitos da personalidade protegendo a
nossa psique (integridade psíquica). Conforme o
supracitado autor (p. 119, 2008), “procura esse
direito resguardar os componentes identificadores
da estrutura interna da pessoa e norteadores de sua
própria ação (elementos de sua mente)”. Consagrase, neste prisma, que qualquer ato que venha a tolher
o caminho natural de alguém (maior e capaz) sem seu
consentimento, é proibido. Esta visão é mais clara
quando o desrespeito vem por meios repressivos,
com uso da violência, que ensejam atuação penal.
Por último, a integridade moral também é
guardada. Tutela-se, aqui, a honra, a imagem e a
identidade. Nestas, vamos nos aprofundar mais.
6.1 DA HONRA

Para CASTRO (2000, p. 5), “A honra é bem
jurídico imaterial representativo das qualidades
morais que o homem detém e pelas quais é
reconhecido”.
Neste ponto, cabe uma diferenciação
conceitual importante, a honra objetiva, da honra
subjetiva. Esta, como o nome já prenuncia, está ligada
à ideia/sentimento da pessoa acerca dela mesma –
algo como sua autoestima e suas considerações acerca
de suas competências e habilidades, bem como da
falta delas. Aquela, é resultado de um conceito que a
sociedade tem em face de alguém, isto é, considera-se
o que o coletivo acredita acerca do indivíduo.
É verdade que nosso tema principal é o Direito
Civil, mas é relevante citar que o Direito Penal protege
a honra (seja ela objetiva ou subjetiva) dos cidadãos.
É dizer, o legislador quis punir qualquer atentado
à honra, evidenciando que o dano a este interesse
social fundamental deverá ser acometido de pena,
inclusive, privativa de liberdade. Ainda nas ciências
penais, muito se falava no passado em “legítima
defesa da honra”, isto é, resumidamente, se o marido
achasse a esposa em flagrante adultério, seria lícito
matá-la, tese que seduzia o Júri, se composto por
maioria de homens. Sem aprofundamento da seara
penal, vale ainda dizer: essa defesa, não obstante que
não exista mais com esse nome, pode ser invocada
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como circunstância atenuante (CP, art. 65, III, c),
que trata da “violenta emoção”.
Em um prisma constitucional, analisando mais
cuidadosamente o rol dos Direitos Fundamentais, a
CF consagra, em seu art. 5º, inc. X, a inviolabilidade
da honra. Por sua vez, o Código Civil protege-a no
art. 20. Este último dispositivo (combinado com
seu sucessor) foi amplamente discutido e levado às
últimas consequências à luz do Supremo Tribunal
Federal (STF) na ADIN 4815. Citamos parte da
decisão e depois a comentamos:
O Tribunal, por unanimidade e nos termos
do voto da Relatora, julgou procedente o
pedido formulado na ação direta para dar
interpretação conforme à Constituição
aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem
redução de texto, para, em consonância
com os direitos fundamentais à liberdade
de pensamento e de sua expressão, de
criação artística, produção científica ,
declarar inexigível o consentimento de
pessoa biografada relativamente a obras
biográficas literárias ou audiovisuais, sendo
por igual desnecessária autorização de pessoas
retratadas como coadjuvantes (ou de seus
familiares, em caso de pessoas falecidas).

Em uma clássica colisão de direitos
fundamentais – intimidade versus direito de
liberdade de expressão, venceu a última. Para nosso
Pretório Excelso, entretanto, o autor poderá e
deverá responder pelos danos causados à honra de
alguém, se assim entendidas as declarações contidas
em qualquer obra, sendo vedado o anonimato. Ora,
se, de um lado, protege-se a livre manifestação,
há de se ter um controle autoral para as eventuais
responsabilidades.
Indaga-se: pessoa jurídica, tem honra?
Para o Tribunal Constitucional da Espanha, não.
Existem, sim, indenizações por danos materiais que
as empresas sofrerem, mas a título de dano moral,
nunca. Essa é a melhor tese, não acolhida pelo direito
brasileiro – trata-se de matéria sumulada pelo STJ
(S. 227). Para o ex-Ministro do STF, Carlos Alberto
Menezes Direito:
Não se pode configurar a presença de uma dor
profunda, de um sentimento íntimo, de uma
agressão aos valores éticos, de uma violência
contra a honra em relação a uma pessoa
jurídica. [...] O conceito de honra objetiva,
opondo-se ao conceito de honra subjetiva,
[...], com todo respeito, é, apenas, um artifício
para o fim colimado. [...] Tudo o que se passa
na esfera da atividade empresarial, [...] deve,
necessariamente, repercutir no patrimônio.
(REsp nº 161.913-MG).
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6.2 DA IMAGEM

6.3 DA IDENTIDADE

GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2018,
p. 239) conceituam a imagem como “expressão
exterior sensível da individualidade humana”. Já
DINIZ, especialista na tarefa de conceituar, leciona:
“O direito à imagem é o de ninguém ver sua efígie
exposta em público ou mercantilizada sem seu
consenso e o de não ter sua personalidade alterada
material ou intelectualmente, causando dano à sua
reputação” (2014, p, 147). A doutrina costuma
entender este direito a partir de dois planos: a
imagem-retrato e a imagem-atributo.
A imagem-retrato é a representação física, na
maioria das vezes, corporal de determinado alguém.
Entretanto, a voz também pode ser entendida como
imagem-retrato do cidadão, incidindo também,
sobre ela, proteção civil.
Enquanto que a imagem-atributo tem muito
a ver com a honra objetiva, isto é, nas palavras de
ARAUJO e NUNES JUNIOR (2016, p. 206),
“conjunto de atributos cultivados pelo indivíduo
e reconhecidos pelo conjunto social”. Conclui-se,
então, que o sentimento da coletividade sobre o
indivíduo, reflete em sua imagem-atributo.
Retomando a discussão das peculiaridades da
pessoa jurídica, teria esta, algum tipo de imagem?
Primeiramente, consolidamos a linha de raciocínio
de que algum tipo de imagem as empresas têm. É de
se notar que, por vezes, produtos simples lançados
em empresas de grande prestígio social, têm maior
facilidade para se popularizar, do que alguns bons
produtos de marcas menos famosas, por assim dizer.
Sobre este tema, ALVES (1998, p. 99) leciona:

Tratado nos arts. 16 a 19 do CC vigente,
o direito à identidade é basilar, pois, este, é
indispensável na medida em que cada ser humano é
único e guarda suas peculiaridades individuais que o
fazem um ente social.
O nome, elemento fundamental do direito à
identidade, por vezes, é confundido com a honra,
tanto no senso comum quanto na própria redação
legal do art. 17 (CC). Sobre este, SCHREIBER
(2011, p. 187) obtempera:

No mundo empresarial a imagem é um dos
fatores essenciais para o sucesso da empresa.
[...] Forma-se um conceito, uma imagem
abstrata e não visual, da entidade diante do
mundo dos negócios e do próprio consumidor.
Repentinamente esta é abalada pela notícia
errônea, pelo ato doloso que imprime falsas
declarações a direitos da pessoa jurídica ou um
envolvimento em operações ilícitas. Atentese ao fato de que nos meios de comunicação
não são divulgados de início quem assinou tal
documento, quem determinou tal medida, é o
nome da sociedade que é exposto, abalando ou
colocando em risco sua imagem.

Isto posto, infere-se que a pessoa jurídica tem
sim, imagem-atributo. Mas, podemos aprofundar
nossos estudos: e as instituições brasileiras, têm esta
mesma imagem? Qual seria o conceito social do
Poder Judiciário, por exemplo?
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Incorreu aí o legislador em lamentável
confusão entre o direito ao nome e o direito
à honra. A exposição de qualquer pessoa “ao
desprezo público” é vedada por afetar o direito
à honra, sendo evidente que o uso do nome
assume, na redação do dispositivo, o caráter
de mero instrumento da violação a outro
atributo da personalidade [...]. O direito
ao nome possui autonomia e sua tutela não
pode ficar a depender da configuração de uma
lesão à honra ou a qualquer outro atributo da
personalidade.

Fato é que, em se tratando de propagandas
comerciais, nem para bem quanto para mal, será
o nome de alguém utilizado sem sua autorização.
Schreiber cita em sua referida obra, um interessante
caso de violação do art. 18 do CC, em que um
curso pré-vestibular, para fins de obter vantagens
econômicas indevidas, aproveitou-se do nome
do primeiro colocado no vestibular de medicina
(da Universidade Federal do Rio Grande do Sul),
divulgando-o como se tivesse estudado em seu
estabelecimento de ensino, o que nunca aconteceu
em verdade. (Uma observação: poderíamos, neste
artigo, divulgar o nome empresarial deste cursinho?
É evidente que sim, pois a liberdade constitucional
de expressão garantiria esse feito, mas, não queremos
dar publicidade a eles). O estudante, então,
ingressou judicialmente pedindo indenizações pelo
uso indevido de seu nome, pedido acolhido pelo
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Nota-se que o entendimento do STJ foi
respeitado neste julgamento, uma vez que a S.
403 declara: “Independe de prova do prejuízo
a indenização pela publicação não autorizada
de imagem de pessoa com fins econômicos ou
comerciais”.
A melhor interpretação deste dispositivo está
no sentido de dar proteção também do nome, como
corolário do direito à identidade, não se restringindo
apenas à imagem, e, em certa medida, reprimir o
37

VI Congresso de Novos Direitos e

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

Direitos da Personalidade

locupletamento ilícito daqueles que agem contrário
à lei e desrespeitam toda a construção do nosso
ordenamento jurídico no tocante às autorizações e à
proteção dos direitos da personalidade.
7 ACESSO AO JUDICIÁRIO: JURISPRUDÊNCIA E
A IMPOSSIBILIDADE DA NÃO PROTEÇÃO DA
DIGNIDADE HUMANA
Trataremos de um caso clássico, possivelmente
estudado ao redor das faculdades de direito do
mundo inteiro. Manuel Wackenheim v France. Em
15 de julho de 2002, o Comitê de Direitos Humanos
da ONU prolata uma decisão histórica, bem como,
polêmica.
Sabe-se que as oportunidades de emprego
para pessoas anãs são escassas, deste modo, cabe a
estes um grande esforço na tentativa de buscar um
trabalho que a sociedade considere como “normal”.
Diante dessa perspectiva, Wackenheim, acometido
do nanismo começou a participar de alguns eventos,
atuando no que eles (franceses) chamavam de lancer
de nain, em tradução livre, lançamento de anão. A
princípio, a Prefeitura baniu qualquer evento com
este tipo de atividade, prejudicando a situação de
Wackenheim, que recorreu imediatamente, tendo
resultado positivo na Corte Administrativa de
Versalhes em 1992. Neste momento, houve novo
recurso, desta vez, da Prefeitura, por entender que
havia sim, afronta a dignidade humana de cidadão,
mesmo com seu consentimento expresso. Em 1995,
o Conselho de Estado entendeu pela ilegalidade
do lançamento de anão, por ser, segundo o Órgão,
prática que não respeita o princípio da dignidade
humana.
Wackenheim não desistiu, e buscou ajuda
internacional para seu caso – o Comitê de Direitos
Humanos das Nações Unidas. Ele afirma que banilo de seu trabalho, gerou um efeito adverso em sua
vida e representava uma afronta à sua dignidade. Ele
alega ser a vítima de uma violação de seus direitos
à liberdade, trabalho, respeito por sua vida privada,
bem como seu direito à não-discriminação.
Pois bem, para o Comitê da ONU, nem toda
diferença de tratamento é discriminação. Nessa
perspectiva, só será configurada a discriminação
quando a diferenciação for feita sem fundamentos
objetivos, e, no caso em tela, houve sim, critérios
razoáveis para a proibição.
É importante destacar que, para uma visão
de um Estado não intervencionista, essa decisão foi
38

completamente equivocada. Ora, aquele cidadão
não estava “prejudicando” ninguém além dele. Sua
conduta não era típica, se tomarmos como referência
o Direito Penal.
Para Hobbes, o Estado deve intervir para
garantir, essencialmente, a vida, pois, os homens
fariam de tudo pela disputa de poder, inclusive,
matar, se necessário. Portanto, a atuação estatal, no
caso de Wackenheim, à luz destes princípios, foi, no
mínimo, precipitada.
8 DIREITO INTERNACIONAL
Como signatário do Pacto de São José da
Costa Rica, o Brasil respeita e adere às decisões da
Corte. É como se os Estados signatários fossem um
só, que tivessem a Convenção como Constituição,
submetendo-se a um Juízo, a Corte Interamericana.
Se a tarefa de conceituar a dignidade humana
é árdua, podemos vislumbrar, a partir da leitura dos
artigos do Pacto, o que este princípio vem a proteger.
O art. 4º trata do direito à vida, considerada esta,
desde sua concepção. Um ponto a se destacar é que o
Pacto proíbe o retrocesso, isto é, se um Estado abolir
a pena capital, não poderá estabelecê-la novamente,
consagrando o princípio da vedação do retrocesso,
também conhecido como “efeito cliquet”. O art. 5º
declara a proteção da integridade corporal (física,
psíquica e moral), coibindo, portanto, a tortura.
Por sua vez, o art. 7º assenta que todos são livres,
censurando, destarte, prisões arbitrárias do Poder
Público.
Para nós, o art. 11 vem a ser muito especial.
No item 1 deste dispositivo, é declarado: “Toda
pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao
reconhecimento de sua dignidade”. A proteção da
honra é o grande escopo dos direitos de personalidade.
Reconhece-se, portanto, uma preocupação justa e
necessária dos países pactuantes com as liberdades
individuais de seus tutelados.
CONCLUSÃO
A defesa dos direitos da personalidade não é vã,
e merece destaque na ciência jurídica pois repercute
diretamente na individualidade de cada ser humano.
A tese da proteção da integridade moral é basilar ante
à elevada magnitude de suas irradiações na honra,
imagem e identidade dos cidadãos. Ora, um homem
que se vê vilipendiado em sua imagem, poderá sofrer
inúmeras perdas, tanto materiais quanto morais,
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estas últimas, em que pese a indenização em pecúnia,
eventualmente serão suportadas ao longo de décadas
reverberando no contexto social da vítima.
Vê-se a nítida necessidade da proteção da
dignidade humana frente aos abusos cometidos por
particulares em face de seus pares, destacando o caso
clássico de Manuel Wackenheim. Não obstante as
críticas à decisão do Comitê de Direitos Humanos
das Nações Unidas, acreditamos ser acertado o
entendimento tomado. Se chegamos a um estágio
evolutivo de proteção à dignidade humana, não seria
adequado voltar aos primórdios da banalização dos
direitos humanos. Sabe-se que a liberdade irrestrita e
levada às últimas as consequências, tende a propiciar
ambientes de desigualdades, e este cenário deve ser
rechaçado sem maiores discussões.
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RESUMO
O presente estudo busca em suas entrelinhas,
discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da
dignidade da pessoa humana em meio a situações
de conflitos Ora que este estudo buscará a todo o
tempo demonstrar que o mencionado princípio é
base de toda a estruturação de um sistema jurídico
que conhecemos, e que tudo decorre deste. Será
apresentado, que a morosidade processual em nosso
ordenamento é cada vez mais comum e o tempo
decorrente dela leva ao abarrotamento dos tribunais.
Demostrando ao fim que o Código de Processo
Civil, adotou como base a autocomposição, tudo
isso discorrido neste estudo.
PALAVRAS CHAVES

Preservação. Justiça. Meios Alternativos. Dignidade.

ABSTRACT
The present study seeks to draw between the
lines about the applicability of the principle of the
dignity of the human person in conflict situations.
However, this study will seek at all the times to
demonstrate that the mentioned principle is the
basis of all the structure of a legal system that we
know, and that everything follows from this. It will

be presented that the procedural slowness in our
order is increasingly common and the resulting
time leads to the overcrowding of the courts. Finally
demonstrating that the Code of Civil Procedure
adopted self-composition as a basis, all discussed in
this study.
KEYWORDS

Preservation. Justice. Alternative means. Dignity.

INTRODUÇÃO
O presente estudo buscará em suas entrelinhas
discorrer sobre o princípio da dignidade da pessoa
humana, e sua ampla difusão dentro do ordenamento
jurídico, durante o decorrer do mesmo será
demonstrado que a base de um Estado democrático
de direito decorre do princípio da dignidade da pessoa
humana. Ademais será exposta uma tentativa de
conceituação do mencionado princípio, logo já início
essa frase dizendo que será uma tentativa, pois é um
dos princípios que não possuem conceituação clara.
Ora ainda será demonstrado que no caso
de lesão ou ameaça de direito, o acesso à justiça é
também o método de preservação deste, mas que em
decorrência da morosidade processual, os métodos
alternativos de resolução de conflito é o caminho
encontrado para se preservar este direito.
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Deste modo durante as entrelinhas deste
estudo, se buscará demonstrar que os direitos
pertencentes aos indivíduos, sempre encontrarão
preservação e não deixaram de ser cuidados pelo ente
estatal.
1 DOS PRINCIPIOS E O PRINCÍPIO
CONTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA
A busca por vezes por definições geram
incansáveis procuras e desenvolvem curiosidades
especificas sobre estes significados, quando nos
remetemos a palavra princípio logo de início o
simples ato de busca ao significado desta palavra ,
trará a simples definição de que a palavra princípio
exprime a ideia de começo onde tudo se inicia, Celso
Antônio Bandeira Melo (2009, p.882-883) defini
princípio da seguinte maneira:
Mandamento nuclear de um sistema,
verdadeiro
alicerce
dele,
disposição
fundamental que se irradia sobre diferentes
normas compondo-lhes o espírito e sentido
servido de critério para sua exata compreensão
e inteligência, exatamente por definir a lógica
e a racionalidade do sistema normativo, no
que lhe confere a tônica e lhe dá sentido
harmônico.

Mas se tratando de direito constitucional,
quando nos encontramos defronte a um contexto
jurídico de princípios fundamentais, estes logo
dirão a respeito ao início de todo um sistema
jurídico, pois aí estaremos diante de uma base que se
sustenta e se desenvolve. Deste modo os princípios
constitucionais, se encontram em postos da maior
escala normativa, mesmo sendo normas, se tornam
doravante as normas supremas do ordenamento.
Sendo que os princípios constitucionais, recebem a
positivação no mais alto grau e recebem a categoria
constitucional que lhes rodeia de prestígio e da
hegemonia que lhes confere a supremacia sobre as
normas sendo que com essa relevância adicional, se
convertem igualmente em norma
normarum, ou seja, normas das normas.
(PAULO BONAVIDES, 1994, p.260-261).
A tentativa da busca pela conceituação é algo
necessário para definir até mesmo a natureza dos
princípios, Ruy Samuel Espíndola (1998, p.76)
define a natureza dos princípios como:
Conteúdos primários diretores do sistema
jurídico-normativo
fundamental
de
um Estado. Dotados de originalidade
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e superioridade material sobre todos os
conteúdos que formam o ordenamento
constitucional, os valores firmados pela
sociedade são transformados pelo Direito em
princípios.

Cleber Francisco Alves (2001. p. 120),
busca ainda demostrar que os princípios se tornam
mandados de otimização, conforme este define em
breve trecho de sua obra: “os princípios, enquanto se
traduzem em mandados de otimização, apresentam
um caráter deontológico do dever ser”. Já se sabe que
princípios constitucionais são dotados de eficácia
plena, e em sua qualidade de norma jurídica, são
dotados de vigência, validade e obrigatoriedade,
sendo que estes se tornam bases de normas jurídicas
e constituem preceitos básicos da organização
constitucional.
Ana Maria D’Ávila (2001.p.56) leciona sobre
o conceito deontológicos dos princípios:
[...] os conceitos deontológicos caracterizam- se
por estarem referidos ao conceito de comando
ou do dever ser. Estão compreendidos nesta
categoria as proibições, permissões, comandos
e direitos a algo [...]. assim, os princípios fazem
parte do âmbito dos conceitos deontológicos
na medida em que constituem comandos de
otimização [...].

Ao se tratar sobre princípios deve-se
entender que estamos defronte a normas gerais
que são aplicadas a comportamentos públicos ou
privados, e a figura do princípio leva a facilitação
da aplicabilidade de certas normas, sendo que estes
asseguram a interpretação e integração das leis tendo
como base os princípios, pois todo o sistema jurídico
decorre deles pois a função é que ocorra a integração
das normas ou que o desenvolvimento das normas
respeitem os princípios que possuem eficácia plena e
aplicabilidade imediata.
Canotilho (2002, p.1149) ensina:
Consideram-se
princípios
jurídicos
fundamentais os princípios historicamente
objetivados e progressivamente introduzidos
na consciência jurídica e que encontram
uma recepção expressa e ou implícita no
texto constitucional. Pertencem à ordem
jurídica positiva e constituem um importante
fundamento para a interpretação, integração,
conhecimento e aplicação do direito positivo.

Ademais além de todas as funções mencionadas
acima se sabe que os princípios garantem a proteção
e a garantia de indivíduos ou grupos sociais,
assegurando assim que a Constituição seja respeitada
dentro deste Estado democrático.
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Deste modo se mostra clarividente que a
base de um Estado democrático de direitos são os
princípios que lhe dão alicerce para que direitos
dos indivíduos ali estabelecidos sejam cumpridos e
respeitados.
1.1 DA TENTATIVA DE CONCEITUAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Discorrer sobre a tentativa de conceituação
de um princípio basilar ao nosso direito é uma das
tentativas deste estudo que mais merecem destaque.
Outrora este princípio é a base formadora de diversos
direitos que são fundamentais a nossa existência,
principio este que merece grande relevância pois
a própria Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 1 inciso III, buscou deixar claro que a base
de um Estado democrático de direito, é a dignidade
da pessoa humana, dignidade esta que gera uma
prerrogativa de proteção ao direito dos indivíduos
assegurando que sua vida será preservada em todos
os âmbitos.
Alexandre de Moraes (2002, p.128), narra
em sua obra uma breve conceituação sobre o que se
entende sobre a 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 em
um mínimo invulnerável que todo estatuto
jurídico deve assegurar, de modo que, somente
excepcionalmente, possam ser feitas limitações
ao exercício dos direitos fundamentais, mas
sempre sem menosprezar a necessária estima
que merecem todas as pessoas enquanto seres
humanos.

O fato de um Estado democrático de direito,
adotar a dignidade da pessoa humana como base de
todos os seus outros atos, demonstra que o indivíduo
se tornou o centro e o fim de todos os direitos
assegurados, pois todo direito assegurado se origina
deste princípio, se falando em matéria constitucional
este foi o ápice que o constituinte pode assegurar aos
seus.
Existe uma impossibilidade em conceituar
o supramencionado princípio, pois se trata de um
conceito jurídico indefinido, mas a de se mostrar
alguns pontos relevantes quando se trata do
mencionado, sobre a interferência deste na autonomia
da vontade e a diferenciação das expressões dignidade
da pessoa humana e dignidade humana.
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Ao que se tange a limitação da autonomia
da vontade por este princípio, se faz necessário
analisar a criação do Estado, sendo que este nasce
para que os interesses dos homens sejam atendidos,
pois se sabe que no decorrer da história que a
séculos se faz narrada, o homem veio a perceber
que não havia como viver em uma sociedade onde
não houvesse proteção aos seus interesses contra
seus semelhantes.
Com a origem do Estado, de maneira natural
o homem abriu mão de sua autonomia em troca
de uma forma de proteção, deste modo se torna
clarividente que o Estado nasce para proteger o
homem e não realizar martírios contra este, mas se
faz evidente que se deve existir um controle sobre
esta interferência do poderoso Estado, para que sua
atuação não venha a ferir a aqueles que deram vida
ao Estado.
Neste sentido leciona Sarlet (2002, p.47):
É justamente neste sentido que assume
particular relevância a constatação de
que a dignidade da pessoa humana é
simultaneamente limite e tarefa dos poderes
estatais e, no nosso sentir, da comunidade em
geral, de todos e de cada um, condição dúplice
esta que também aponta para uma paralela e
conexa dimensão defensiva e prestacional da
dignidade.

Deste modo a dignidade da pessoa humana,
gerou a limitação da vontade do indivíduo e fez
com que este aceitasse por vezes o que o Estado
venha a decidir. Adentrado a outra esfera de
tentativa de definição da dignidade da pessoa
humana, se faz necessário apresentar uma distinção
entre as expressões “dignidade da pessoa humana”
e “dignidade humana”, sendo que a primeira
expressão é direcionada ao homem concreto e
individual sendo a segunda expressão dirigida a
qualquer um que possua a qualidade de ser humano.
Sarlet (2002, p.108) traz a seguinte definição: “A
dignidade constitui atributo da pessoa humana
individualmente considerada, e não de um ser ideal
ou abstrato, não sendo lícito confundir as noções de
dignidade da pessoa humana e dignidade humana
(da humanidade).”
Portanto se faz evidente que este princípio
é um dos princípios basilares para este Estado de
direito, e sua função vai além de meras definições
jurídicas e tentativas de conceituação, ora que sua
eficácia plena, torna ainda mais claro que o indivíduo
se encontra resguardado por um princípio que zela
por este neste Estado de direito.
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1.2 DA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A falta de conceituação específica sobre a
definição do que seria o princípio da dignidade
da pessoa humana, não afasta seu caráter de
aplicabilidade imediata e eficácia plena. Como ora
demostrado o mencionado princípio traz a valoração
do homem sendo que esta passa a ser reconhecido
como ser superior, assegurando que a liberdade os
direitos humanos, sejam respeitados, sendo estas as
condições necessárias para um Estado democrático
de direito.
Há de se dar destaque que a democracia
caminha ao lado do humanismo, sendo que ambos
são fontes necessárias para a construção de regimes
que sejam adeptos a preservação do ser como um
todo. NOBRE JÚNIOR (2000, p.4), destaca três
consequências importantes de se respeitar este
princípio:
a)
b)

c)

igualdade de direitos entre todos os
homens, uma vez integrarem a sociedade
como pessoas e não como cidadãos;
garantia da independência e autonomia
do ser humano, de forma a obstar toda
coação externa ao desenvolvimento
de sua personalidade, bem como toda
atuação que implique na sua degradação
e desrespeito à sua condição de pessoa,
tal como se verifica nas hipóteses de risco
de vida;
não admissibilidade da negativa
dos meios fundamentais para o
desenvolvimento de alguém como pessoa
ou imposição de condições sub-humanas
de vida. Adverte, com carradas de acerto,
que a tutela constitucional se volta em
detrimento de violações não somente
levadas a cabo pelo Estado, mas também
pelos particulares.

Nota-se que o segundo ponto descrito pelo
autor no trecho supracitado, traz claramente que
a preservação da dignidade da pessoa assegura que
os direitos de personalidade sejam respeitados e
preservados, deste modo o princípio da dignidade
da pessoa humana atua diretamente nos direitos
da personalidade do indivíduo. Esta preservação se
dá em questões de conteúdo mínimo vida, saúde,
integridade física, honra, nome e imagem, questões
estas ligadas diretamente ao direito de personalidade,
direito este preservado pelo mencionado princípio.
A um ponto específico quando tratamos
deste mencionado princípio são suas características
a irrenunciabilidade e intransmissibilidade, dois
pontos importantes que impedem que a vontade do
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titular posso legitimar atos que venham a desrespeitar
a condição humana. Podemos definir a dignidade
como qualidade intrínseca da pessoa humana, sendo
que está se torna irrenunciável e inalienável, sobre
essas características leciona Sarlet (2002, p.143):
[...] qualidade integrante e irrenunciável da
própria condição humana, pode (e deve)
ser reconhecida, respeitada, promovida e
protegida, não podendo, contudo (no sentido
ora empregado) ser criada, concedida ou
retirada, já que existe em cada ser humano
como algo que lhe é inerente.

Deste modo se mostra evidente que a
proteção a dignidade da pessoa humana e os direitos
a personalidade ganham destaque no âmbito
de proteção jurídica, para Alves (2001,p.118) a
dignidade da pessoa humana se torna um dos
principias princípios se tornando um princípio de
relevância notória em nosso ordenamento jurídico.
A invocação deste princípio deve ser clara no
tocante a vinculação do mesmo a todo o ordenamento
pátrio, sendo que o mesmo não se aplica a meros
e determinados artigos, mas sim ao todo, todos os
as normas contidas em nosso ordenamento, devem
ser observadas com olhos fixos neste princípio
fundamental.
Mas deve se deixar claro através deste estudo
que a prevalência de destaque do mencionado
princípio, não deve opor barreiras a adequações que
são necessárias para o equilibro das normas dentro
do ordenamento, sendo que esta submissão se faz
necessária para que a ordem comum atinja todos os
seus efeitos.
Trazendo esta discussão sobre a relativização
do mencionado e sua limitação, cabe-se fazer
algumas indagações, o constituinte em 1988 ao
redigir o artigo 1º inciso III da Constituição Federal,
deu valor absoluto ao princípio da dignidade da
pessoa humana ou permitiu limitações? Sabe-se que
a doutrina majoritária se mostra totalmente contraria
a qualquer limitação ou restrição à dignidade pessoal,
para estes o mencionado princípio possui valor
absoluto e insubstituível de cada ser humano.
Ingo Wolfgang Sarlet (2002, p.143) discorre
que até mesmo o mencionado princípio por possuir
condição principiológica, se condiciona e se sujeita a
uma necessária relativização, mas isto não irá obstar
sua prevalência no confronto com outros princípios
constitucionais e regras constitucionais, ora que
esta relativização deve ser tolerada segundo o autor,
quando existir necessidade de se respeitar, proteger
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e promover a igual dignidade de todas as pessoas,
sendo que a norma jurídica deve ser buscar pela
preservação do indivíduo.
Deste modo se torna evidente que dentro do
nosso ordenamento este princípio é base de tudo
que conhecemos em matéria jurídica, sendo que
este como sua própria nomenclatura traz trata-se da
dignidade da pessoa humana, dignidade esta que esta
elencada a diversas questões do dia a dia do indivíduo,
mas deve-se lembrar que a autonomia de vontade do
mesmo não deverá ser ferida pois estamos defronte a
condição de pessoa humana.
1.3 A BASE DE UMA REPÚBLICA FEDERATIVA TENDO
COMO BASE UM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL

Como já ora mencionado o homem buscou
desde o primórdio dos séculos estabelecer condutas
que regulassem comportamentos e preservassem
seus direitos individuais, sendo que a solução
encontrada por estes fora a criação de um Estado que
preservasse seus direitos e assegurasse que as relações
entre o coletivo sempre estivessem reguladas. Deste
modo o Estado nasce com uma ideia de provedor
e não algo tirano, se tratado do Estado Brasileiro,
a Constituição Federal de 1988, tem em toda sua
base deste seu preâmbulo e seguindo os capítulos
uma ideia de um Estado democrático, onde a
finalidade principal é a valorização do homem e de
todos os seus direitos, sendo que esta carta magna
buscou trazer a absoluta eficácia e efetividade da
dignidade humana.
O ato de um Estado democrático, assegura
que prestações essenciais ao ser humano sejam
alcançadas e cumpridas, oferecendo assim direitos
como segurança pública, assistência à saúde,
liberdade e respeito aos direitos fundamentais,
independente de qual escala social o indivíduo
pertença, sendo que tudo isto decorre de uma
representação de proteção aos direitos da dignidade
da pessoa humana. Rabenhorst (2001. p. 48) em
análise ao quesito democracia e dignidade humana,
dispõem que a democracia só existe se ela tiver como
base a dignidade humana, para este a dignidade
humana é um princípio sem nenhum conteúdo
que já fora pré- fixado, se tratando de uma clausula
aberta que assegura a todos os indivíduos que seus
direitos sejam respeitados, mas que se encontra
vinculada a autonomia de vontade humana acerca da
admissibilidade ou inadmissibilidade sobre o fazer
ou não fazer.
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Nossa Constituição buscou deixar claro a
ideia de que a dignidade da pessoa humana é uma
das bases deste Estado Democrático, tanto que isto é
descrito no artigo 1 inciso III, da carta magna, sendo
que a dignidade através do artigo supracitado, se
mostra como base de um Estado democrático. Sobre
isso leciona Sarlet (2001, p.103):
O Constituinte de 1988, além de ter tomado
uma decisão fundamental a respeito do
sentido, da finalidade e da justificação do
exercício do poder estatal e do próprio Estado,
reconheceu categoricamente que é o Estado
que existe em função da pessoa humana, e não
o contrário, já que o ser humano constitui a
finalidade precípua e não meio da atividade
estatal.

É de grande destaque a função de princípio
estruturante que o princípio da dignidade da pessoa
humana exerce dentro do nosso ordenamento
jurídico, sendo que este exerce maior peso sobre
os demais princípios e normas constitucionais
sendo que sua função além de ser um princípio
fundamental é um princípio estruturante, sendo
que seus efeitos atingem diretamente todo o
ordenamento jurídico pátrio. Sarlet (2001, p.99),
também dispõem que:
Assim, não há como negar que os direitos
à vida, bem como os direitos de liberdade e
de igualdade correspondem diretamente às
exigências mais elementares da dignidade
da pessoa humana. Da mesma forma, os
direitos políticos [...] são manifestações do
princípio democrático e da soberania popular.
Igualmente, percebesse, desde logo, que boa
parte dos direitos sociais radica tanto no
princípio da dignidade da pessoa humana
(saúde, educação etc.), quanto nos princípios
que, entre nós, consagram o Estado social de
Direito.

Sabe-se que por tudo que já se fora demostrado
no decorrer deste estudo o supramencionado
princípio fundamental ou estruturante, é uma das
normas jurídicas que possuem a maior hierarquia
axiológico-valorativa, que constitui um valor que
serve de guia tanto para os direitos fundamentais
tanto quanto a ordem constitucional, sendo que por
estar em um nível elevando, organiza todos os diversos
setores da vida social e regula comportamentos para
que estes não venham a ferir nenhum dos direitos
preservados.
Deste modo o princípio da dignidade da
pessoa humana é quase um sinônimo de democracia
sendo que este é a base de toda a fundamentação
sobre proteção assegurada ao indivíduo, sendo assim
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não à de se falar em Estado democrático se não
existir uma clara e evidente valoração do princípio
da dignidade da pessoa humana.
2 O ACESSO À JUSTIÇA COMO FUNDAMENTO
DA DIGNIDADE HUMANA
Como por diversas vezes supracitado
durante este estudo, o princípio da dignidade da
pessoa humana, vem assegurando que os direitos
devem ser preservados e respeitados, e que a figura
do Estado nasce para que as questões referentes a
vida em sociedade venham a ser regulamentadas,
fazendo com que condutas individuais não atinjam
o coletivo.
Ora já mencionado um Estado democrático de
direito, é aquele que busca a preservação da dignidade
humana, mas como mencionado sua criação se
dá para conter e atuar perante atos de violação ou
ameaça a direitos, isto não seria diferente. Mas
qual o caminho a ser seguido quando o indivíduo
se encontra perante ameaças ao seu direito, sabe-se
que o Estado possui o poder e a obrigação de cuidar
dos seus. Desta obrigação se nasce o acesso a justiça
que durante anos vem se modificando. Capelletti
(1998, p.11) conceitua o acesso à justiça como o
direito assegurado a parte de ingressar no sistema
jurisdicional e ao processo.
Sabe que quando se trata do Estado
brasileiro, evoluímos no sentindo de sistemas de
governança, após um período ditatorial, entramos
em um período democrático, o constituinte ao
redigir a Constituição Federal de 1998, buscou
assegurar um sistema garantista que permite- se que
os direitos fossem não apenas assegurados mas que
possuíssem força constitucional. Deste modo ao
redigir os diversos incisos do artigo 5º o constituinte
buscou assegurar o acesso à justiça dentro do inciso
XXXV que traz a seguinte disposição “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito.” Fica nítido que o mencionado
dispositivo se trata do princípio constitucional
da inafastabilidade da jurisdição, que de maneira
mais clara significa que o Estado não poderá se
negar a solucionar conflitos onde a parte alegue
ameaça ou lesão a direito. Deste modo o cidadão
por meio do direito de ação poderá vir a postular
em juízo, e poderá buscar a tutela jurisdicional ao
Estado, deste modo há de se entender que o acesso
à justiça é sinônimo de acesso ao Poder Judiciário.
(MORALLES 2006, p.52).
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O avanço ao acesso à justiça no decorrer dos
anos se tornou notável, ora que buscando proporcionar
maior acesso ao mesmo, nosso ordenamento criou os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, destinados ao
julgamento de causas cíveis de menor complexidade
e infrações de menor potencial ofensivo, ademais
ainda se tem instrumentos de defesa coletivo como
o mandado de segurança sendo este um remédio
constitucional. (ARNEIRO, 2000.p.49).
Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1998,
p.31) discorrem sobre estes avanços legislativos,
para os mencionados autores isto seria denominado
de primeira e segunda “ondas”, do movimento de
acesso à justiça, que se caracteriza pelo fornecimento
de prestação Estatal judiciaria pelo Estado.
A de se pensar que o acesso à justiça deve
possuir característica de direito fundamental, nossa
Constituição de 1988 previu expressamente os
direitos e garantias fundamentais. Adentrando ao
ponto destes direitos pertinentes ao homem, para
José Afonso da Silva (2009,p.178-179), são direitos
que sem estes a pessoa humana não sobreviveria,
segundo este os direitos fundamentais poderiam
ser definidos como situações jurídicas, objetivas e
subjetivas, definidas no direito positivo, em prol da
dignidade, igualdade, e liberdade da pessoa humana.
A evolução dos direitos fundamentais passa
por gerações, sendo a primeira geração destinada
direitos civis e políticos, já segunda geração trata
sobre os direitos a seguridade social, à segurança,
dentre outros e a terceira geração se caracteriza pelos
direitos de titularidade difusa ou coletiva, direitos de
solidariedade e fraternidade.
Quando tratamos do direito de acesso à
justiça, podemos caracterizar este como sendo um
direito fundamental de segunda geração, pois, se fez
necessário que o Estado proporcionasse meios para a
concretização destes.
Após esta caracterização a se entender que o
aceso a justiça tem em nossa Magna carta conteúdo
de direito fundamental e assegura que os demais
direitos não venham a ser violados, pois ao mesmo
tempo de ser um direito fundamental é um direito
que assegura a preservação dos demais direitos, pois
no caso de uma violação a um direito ou norma do
ordenamento, o acesso à justiça é o único método
que fara com que estes atos cheguem ao fim.
Deste modo sabe-se que a preservação do
princípio da dignidade da pessoa humana, decorre e
por vezes clama ao acesso a justiça para que violações
não venham a ocorrer.
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2.1 DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO
DE CONFLITO E A TENTATIVA DE ACELERAÇÃO DE
DEMANDAS

O direito de ação é assegurado a todo
indivíduo que esteja nessa pátria, mas o que se fazer
quando as diversas questões se tornam judicializadas,
e com diversas questões defronte ao poder judiciário,
o abarrotamento de demandas perante este se
tornara cada vez mais maior. Mas qual é o tempo
que um processo leva para que seja garantido as
partes uma sentença judicial, formando assim um
título executivo, segundo o Conselho Nacional de
Justiça, o tempo em média que um processo leva em
primeira instância é de 4 anos e 4 meses até receber
uma sentença do juiz de primeiro grau, sendo que
estes dados foram vinculados ao site de notícias
Exame, difusor de informação este que ainda discorre
que a falta de profissionais atrapalha o decorrer do
processo, e por vezes um único magistrado possui
450 mil processos para analisar.
Com a existência desta morosidade no
tocante ao tempo processual, qual seria o caminho
alternativo a se percorrer para que as partes
atingissem aquilo que almejam, para isto se existe
uma saída processual que vem sendo adotada
com mais força durante o decorrer dos anos em
nosso país. Esta saída processual seria os métodos
alternativos de resolução de conflitos, mediação,
conciliação e arbitragem.
Ao que tange a este estudo os dois primeiros
pontos serão tratados com mais profundidade em
uma análise dos benefícios que a aplicabilidade
destes institutos trouxeram ao nosso ordenamento.
Antes de se adentrar a mediação, há de se
discorrer de maneira breve sobre o instituto da
conciliação, Maria Helena Diniz (2005, p.887),
conceitua a conciliação no direito processual civil e
processual penal da seguinte maneira:
Encerramento da lide feito pelas partes, no
processo, por meio da autocomposição e
heterocomposição daquela; b) é o método
de composição em que um especialista
em conflito faz sugestões para sua solução
entre as partes; não é adversarial e pode ser
interrompida a qualquer tempo.

Na Conciliação temos uma característica de
grande relevância, sendo esta a figura e atuação de
um terceiro que participa buscando uma solução
consensual, fazendo uma análise apensas sobre
os aspectos objetivos do conflito, sendo que este
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só atua de maneira que auxilia o diálogo entre os
indivíduos, sem forçar a vontade destes, mas sempre
supervisionando e estimulando fatores comuns
entres os sujeitos.
Mas se deve ser claro o entendimento de que
nem todos os fatos podem ser objetos de métodos
alternativos de resolução de conflito. Ora que o
próprio código – CPC, se encarrega de afirma que
só conflitos transacionáveis podem ser submetidos a
uma justiça conciliativa. Deste modo se torna claro
que nem todos os conflitos encontram sua melhor
solução pelos meios consensuais. (PELLEGRINI,
2015).
Por estes fatores, ainda o processo estatal se faz
necessários, pois em causas de grande complexidade,
o poder estatal terá que ser utilizado para solucionar
questões complexas. Sendo assim a conciliação é um
método que devem cada vez mais ser usada, mas a
sua usabilidade não afasta por completo o poder
estatal, ademais que para que essa ocorra, deve-se ter
um profissional qualificado, que atue com empenho
e saiba gerir o contexto que o mesmo encontrara
durante o percurso das audiências.
Partindo para uma análise do segundo
mecanismo alternativo de resolução de conflitos,
temos o instituto da mediação, instituto este que se
faz conceituado sobre a Lei 13.140/15, tendo como
definição a redação do artigo 1º parágrafo único, que
dispõem que:
Art.1º: [...]
Parágrafo único: Considera-se mediação
a atividade técnica exercida por terceiro
imparcial sem poder decisório, que, escolhido
ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a
identificar ou desenvolver soluções consensuais
para a controvérsia.

Neste mesmo sentido, leciona Bacellar (2003,
p.210-211):
Poderão os mediadores atuar na mediação
comum independente — ad hoc —, que é
aquela mediação privada e extrajudicial que
já ocorre na prática, e pode ser conduzida por
qualquer pessoa que tenha a confiança dos
interessados; ao lado dela pode haver uma
mediação comum institucional conduzida
por pessoas jurídicas que, nos termos de
seus estatutos, dediquem-se ao exercício da
mediação.

Em ambos os meios de resolução ora
apresentados teremos um terceiro atuando, de
maneira que este busque estabelecer um diálogo
entre as partes, assegurando que assim que o conflito
venha a ser resolvido.
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Com todo o percurso de lentidão do judiciário
brasileiro, por vezes os métodos alternativos de
resolução de conflito, serão a melhor saída, para que
as partes não venham a enfrentar o curso processual
e toda morosidade gerada pelos atos processuais.
Deste modo se faz claro que existe uma tentativa
de aceleração das demandas, e que a ideia de se
utilizar dos mencionados institutos trazem vantagens
relevantes de acordo com CAPPELLETTI e GARTH
(1988, p. 83-84):

Compreende-se que a solução negocial não
é apenas um meio eficaz e econômico de
resolução dos litígios: trata-se de importante
instrumento
de
desenvolvimento
da
cidadania, em que os interessados passam a
ser protagonistas da construção da decisão
jurídica que regula as suas relações. Neste
sentido, o estímulo à autocomposição pode ser
entendido um reforço da popular no exercício
do poder – no caso, o poder de solução dos
litígios. Tem, também por isso, forte caráter
democrático. O propósito evidente é tentar
dar início a uma transformação cultural – da
cultura da sentença para a cultura da paz.

Existem vantagens óbvias tanto para as partes
quanto para o sistema jurídico, se o litígio é
resolvido sem necessidade de julgamento.
A sobrecarga dos tribunais e as despesas
excessivamente altas com os litígios podem
tornar particularmente benéficas para as partes
as soluções rápidas e mediadas. Ademais, parece
que tais decisões são mais facilmente aceitas
do que decretos judiciais unilaterais, uma vez
que eles se fundam em acordo já estabelecido
entre as partes. É significativo que um processo
dirigido para a conciliação — ao contrário do
processo judicial, que geralmente declara uma
parte ‘vencedora’ e a outra ‘vencida’ — ofereça
a possibilidade de que as causas mais profundas
de um litígio sejam examinadas e restaurado
um relacionamento complexo e prolongado.

O nosso ordenamento tem se estabelecido
para buscar soluções adequadas que visem servir de
mecanismos para que soluções processuais, simples
e efetivas sejam aplicadas e que a máquina estatal
seja utilizada de maneira mínima, buscando estas
soluções o Conselho Nacional de Justiça, possui
grande relevância nestes fatores, pois o mesmo se faz
gestor de políticas públicas dentro da esfera do Poder
Judiciário. O parágrafo único do art. 1º da Resolução
n. 125 do CNJ determina:

A vantagem deste método de resolução de
conflito como já mencionado e de que as partes não
venham a sofrer com todo o desgaste processual que
será gerado com um possível litígio entre as partes.
Esta ideia de se utilizar métodos alternativos de
resolução de conflito vem ganhando força com o
passar dos anos.
3 A BUSCA POR SOLUÇÕES CONSENSUAIS,
MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO
DE CONFLITO NO TOCANTE A RELAÇÕES
PROCESSUAIS
Todo o nosso ordenamento jurídico no decorrer
dos anos e com os avanços processuais e alterações
de códigos, buscaram através da figura do legislador
propor soluções que evitassem a judicialização total
de demandas que por vezes poderiam ser objeto de
acordo entre as partes evitando um desgaste em todo
o sistema processual pátrio.
De certo modo o nosso ordenamento, tem
se estabelecido e se direcionado, para soluções que
levassem as partes a buscarem uma solução em
comum acordo, evitando assim toda a morosidade
processual.
DIDIER JUNIOR (2017, p. 305), leciona em
sua obra sobre as vantagens dos meios alternativos de
resolução de conflitos:
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Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária
Nacional de tratamento dos conflitos de
interesses, tendente a assegurar a todos o
direito à solução dos conflitos por meios
adequados à sua natureza e peculiaridade.
Parágrafo único. Aos órgãos judiciários
incumbe, nos termos do art. 334 do Novo
Código de Processo Civil combinado com o
art. 27 da Lei de Mediação, antes da solução
adjudicada mediante sentença, oferecer outros
mecanismos de soluções de controvérsias,
em especial os chamados meios consensuais,
como a mediação e a conciliação, bem assim
prestar atendimento e orientação ao cidadão.

DIDIER JUNIOR (2017, p. 305), reforça
esta ideia da busca do Poder Legislativo em incentivar
a autocomposição, este leciona que:
O Poder Legislativo tem reiteradamente
incentivado a autocomposição, com a edição
de diversas leis neste sentido. O CPC ratifica
e reforça essa tendência: a) dedica um capítulo
inteiro para regular a mediação e a conciliação
( arts. 165-175); b) estrutura o procedimento
de modo q pôr a tentativa de autocomposição
como ato anterior ao oferecimento da defesa
pelo réu (arts. 334 e 695); c) permite a
homologação judicial de acordo extrajudicial
de qualquer natureza (art.515, III; art. 725,
VIII); d) permite que, no acordo judicial, seja
incluída matéria estranha ao objeto litigioso
do processo (art. 515, § 2º); e) permite
acordos processuais (sobre o processo, não
sobre o objeto do litígio) atípicos(art. 190).

Como o advento do Novo Código de Processo
Civil, vemos que a ideia de se buscar a autocomposição
ainda se mantem sendo incentivada, com o advento
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do Código, nas palavras de THEODORO JÚNIOR
(2015, p.73):
É, destarte, uma regulamentação nova,
compromissada com a instrumentalidade,
adequada à realização plena e efetiva do direito
material em jogo no litígio, singela, clara,
transparente e segura quanto ao procedimento
o que se pode esperar de um novo Código,
que seja superior às vaidades do tecnicismo e
que seja concebido com firmeza, objetividade
e coerência com o programa moderno
do processo justo, que, enfim, os órgãos
encarregados da prestação jurisdicional se
preparem, convenientemente, para pô-lo em
prática, com fidelidade à letra, ao espírito e
aos propósitos da reforma.

Nesse mesmo sentido, o entendimento de
SILVA e TARTUCE (2013, p.3):
Nesse contexto reformador, papel de destaque
foi dado aos meios consensuais, que passaram
a ser vistos definitivamente como formas
possíveis de realização de Justiça, sobretudo
como resposta ao enorme número de conflitos
judicializados. Aliás, não são raras as vezes
em que se realça o enfoque quantitativo dos
meios consensuais em detrimento do enfoque
qualitativo.

Neste mesmo sentido MÜLLER (2015,
p.1089), destaca que o legislador entendeu e tomo
como base dos pilares do novo Código de Processo
Civil, os meios alternativos de resolução de conflito:
Um dos pilares do Código de Processo Civil
de 2015 é o de estimular a solução consensual
de conflitos, como se observa de norma
inserta em capítulo que dispõe a respeito
das normas fundamentais do processo (§
2º do art. 3º). Esta verdadeira orientação e
política pública vem na esteira da Resolução
125/2010 do Conselho Nacional de Justiça,
que tratou de fixar aportes mais modernos
a respeito dos meios alternativos para a
solução de controvérsias. Cada um dos
meios alternativos (negociação, conciliação,
mediação, dentre outros) são portas de
acesso à justiça, sem exclusão dos demais
canais de pacificação de conflitos, daí a
razão de se defender como política pública
a implantação do denominado Sistema
Multiportas.

E de grande destaque que os artigos 165 a
175, do Código de Processo Civil, positiva a figura
dos institutos trazendo assim regulamentação sobre a
matéria definindo tudo o que se faz necessário para a
atuação dos mecanismos de autocomposição.
Sobre isto destaca Theodoro Júnior (2015,
p.51):
A valorização do papel da mediação e da
conciliação dentro da atividade jurisdicional
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se faz presente de maneira mais expressiva no
Novo Código de Processo Civil, que, além de
prevê-las como instrumentos de pacificação do
litígio, cuida de incluir nos quadros dos órgãos
auxiliares da justiça servidores especializados
para o desempenho dessa função especial e até
mesmo de disciplinar a forma de sua atuação
em juízo (arts. 165 a 175).

Deste por tudo que fora discorrido acima, se
mostra clarividente que o Novo Código de Processo
Civil, desde seu primórdio se inclinou aos métodos
alternativos de resolução de conflito, afastando assim
uma judicialização desnecessária a um ordenamento
abarrotado.
3.1 O ACESSO À JUSTIÇA E A UTILIDADE E
EFETIVIDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E
MEDIAÇÃO FRENTE ÀS DEMANDAS QUE TRATEM
SOBRE DIREITOS DE PERSONALIDADE

A efetivação e a proteção de direitos assegurados
ao homem desde sua criação, por vezes se torna uma
das maiores dificuldades neste cenário atual de um
mundo globalizado. Com a difusão de informações,
por vezes direitos constitucionais se encontram em
conflito, e os direitos de personalidade que se fazem
preservados pelo Código Civil, podem ser atingidos
por atos atentatórios contra este.
Ora que no caso de um ataque direito aos
direitos de personalidade da pessoa humana, qual
seria o caminho a percorrer, sabe-se que temos um
sistema totalmente garantista que visa a proteção dos
direitos do indivíduo, percorrendo por este sistema
se mostra evidente que o método a ser buscado é o
sistema judiciário que irá analisar e proteger à aqueles
que necessitam de proteção.
Sabe-se que os direitos de personalidade são
necessários para que se desenvolva a dignidade da
pessoa, em seus aspectos físicos, psíquicos e morais
inerentes ao ser humano, estes direitos possuem
características de serem absolutos oponíveis erga
omnes, sendo que ainda são vitalícios e imprescritíveis.
Como já supramencionado a proteção sobre estes
decorre não apenas de um Código Civil garantista,
mas também de uma Constituição que busca a
todo tempo a preservação de direitos inerentes
aos indivíduos, o artigo 11 do Código Civil, ao
tratar sobre os direitos de personalidade, dispõem
que: “Com exceção dos casos previstos em lei, os
direitos da personalidade são intransmissíveis e
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer
limitação voluntária.”
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Tal proteção assegura que os direitos do
indivíduo venham a ser respeitados, mas durante
todo este estudo fora demonstrado que a violação a
direitos leva a parte a buscar o acesso a justiça, ora
que o ente Estatal, esta obrigado a analisar lesão ou
ameaça de direito contra a parte.
Quando tratamos sobre direitos de
personalidade, atos atentatórios contra a honra, a
imagem, em um século de mídias digitais e difusão
de informação rápida, tem se tornado cada vez mais
comum e rotineiro, estes atos atentatórios. Mas qual
caminho a se percorrer quando se esta defronte a
estas situações, o melhor seria buscar a justiça pois
a parte se encontra em um estado de violação ou
ameaça a seu direito.
Sabe-se como já demonstrado neste estudo,
que a dignidade da pessoa humana, abarca todos os
direitos e assegura que estes venham a ser respeitados,
e o acesso à justiça dá a possibilidade da parte se ver
protegida.
Mas sabe-se também que a morosidade
processual, por vezes fará com que a lesão seja reparada
após anos e as vezes a parte não estará satisfeita com
o que lhe será concedido, por isso existe a figura da
autocomposição, que traz a aceleração da demanda e
propõem saídas diversas e mais céleres as partes.
Deste modo a preservação dos direitos das
partes poderá ser protegido pelo direito de ação,
ora que o artigo 334 do Código de Processo Civil,
traz como requisito obrigatório a ordenação da
audiência de conciliação. Parte da doutrina alega
que direitos indisponíveis não podem ser objetos
de autocomposição, sobre isto cabe-se uma breve
análise.
No tocante a autocomposição sabe-se que a
autocomposição poderá ocorrer, pois isto não atinge
o direito em si mas sim o ato cometido contra a
parte, por exemplo no caso de uma difamação ou
uma calunia, que decorreria em um dano moral, seria
totalmente plausível que ocorre-se uma audiência de
conciliação, onde até mesmo os patronos de ambas
as partes poderiam firmar acordos e apresentarem
estes em audiência, afastando assim um processo e
todos os atos decorrentes do mesmo.
É clarividente que pelo princípio da dignidade
da pessoa humana, os direitos de personalidade
sempre estarão protegidos de ameaça e lesão, cabese ao poder judiciário, buscar soluções rápidas
que evitem ainda mais o abarrotamento de ações
que poderiam ser resolvidas em algumas seções de
conciliação.
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Deste modo nosso ordenamento busca
soluções efetivas e rápidas que levem tanto a
proteção dos direitos, mas que assegure também
que o número de demandas venha a diminuir, deste
modo o direito de ação sempre será garantido, mas a
autocomposição assegura que ocorra uma aceleração
processual causando assim o mínimo de desgaste
entre as partes.
CONCLUSÃO
Durante as entrelinhas deste estudo, por
diversas vezes o princípio da dignidade da pessoa
humana veio a ser mencionado, mas tão menção
se fez necessária do início ao fim, como dito por
vezes nosso ordenamento e suas normas, tem como
base o supracitado princípio e tudo vem a decorrer
deste.
A função de preservar o direito à dignidade
humana, fora demonstrada quando adentramos sobre
a função e a característica que o Estado desempenha
para proteger e cuidar deste direito. Se faz concluso
que a necessidade de um Estado regulador se fez
necessário ao ponto de que evoluímos na questão de
seres sociáveis. Por veze atos atentatórios a direitos
se fazem presente em nossa questão como sociedade,
daí decorre a função dada ao Estado em sua criação,
proteger o seu criador de atos contrários as normas
estabelecidas por este.
Mas é nítido que a morosidade processual
cada vez se faz mais evidente, pois o abarrotamento
nos tribunais se torna clara, e a saída encontrada para
isso foram os métodos alternativos, após esta breve
explanação adentramos a conclusão deste estudo.
Se faz concluso que por vezes a preservação da
dignidade da pessoa humana irá decorrer de um ato
de clamor ao Poder Judiciário, que não se afastará de
proteger a aqueles que clamam a este.
Ora que este estudo buscou demonstrar que
nestes casos a dignidade se faz preservada através
do direito ao acesso a justiça, acesso esse que se faz
assegurado, mas através de um Código de Processo
Civil, que vem cada vez mais optando por métodos
alternativos de resolução de conflito.
A perspectiva para que conflitos sejam
resolvidos de maneira harmônica através de acordos e
de audiências de conciliação é um dos atos almejados
pelo judiciário brasileiro, pois isto geraria a solução
rápida e eficiente das demandas.
Portanto se mostra claro que o legislador ao
redigir o Novo Código de Processo Civil, buscou
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direcionar quase todos os conflitos para soluções
mais harmônicas e efetivas entre as partes.
Diante disto tudo se mostra clarividente que
o princípio da dignidade da pessoa humana, se faz
preservado pelos meios alternativos de resolução
de conflitos, sendo estes mecanismos do futuro
processual e que irão assegurar resoluções rápidas e
com menos desgaste tanto processual quanto pessoal.
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RESUMO
O exacerbado número de processos em
trâmite e a existência de uma cultura beligerante
acarreta em considerável morosidade processual
e insatisfação daqueles que compõem o litígio.
Sendo assim, este artigo pretendeu abordar o
gigantismo judiciário como um grave problema
atual do sistema jurídico brasileiro, uma vez
que acarreta o tratamento massivo das causas e,
consequentemente, na limitação da pacificação
social. Como caminho distinto, aponta-se a adoção
de métodos conciliativos, dos quais foi feita análise
acerca dos benefícios e das alterações legislativas,
em especial no tocante ao que dispõe o Código de
Processo Civil de 2015.
PALAVRAS-CHAVE

Acesso à Justiça. Justiça Conciliativa. Cultura Demandista.
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ABSTRACT
The exacerbated number of cases pending and the
existence of a belligerent culture result in considerable
procedural slowness and dissatisfaction of those who
make up the dispute. Thus, this article intended to
approach judicial gigantism as a serious current problem
of the Brazilian legal system, since it entails the massive
treatment of the causes and, consequently, the limitation
of social pacification. As a different path, we point to the
adoption of conciliative methods, which were analyzed

about the benefits and legislative changes, especially
with regard to the 2015 Civil Procedure Code.
KEYWORDS

Access to Justice. Conciliating Justice. Demand culture. Judicial
Gigantism. Procedural Massification.

INTRODUÇÃO
O estudo pretende verificar a responsabilidade
do Estado em promover a pacificação social e
garantir que a resolução de conflitos de interesses se
dê de forma satisfativa e célere. Para tanto, analisouse como deve ser a atuação do Poder Judiciário para
comportar o demandismo em excesso, considerandose os benefícios da autocomposição para atingir tal
finalidade.
Utilizando-se da metodologia dedutiva, a
partir do estudo de textos doutrinários e legislativos,
foi possível tecer uma análise a respeito da crise
numérica no âmbito do Poder Judiciário, buscado
verificar as medidas adotadas para tentar comportar
o aumento do número de processos em trâmite,
especialmente quanto ao tratamento massivo dos
processos. Em igual sentido, observou-se a aplicação
dos métodos conciliativos como alternativa positiva,
não apenas para a redução do número de processos
atuais, mas também para a prevenção de novas
demandas.
Primeiramente, cuidou-se do estudo da
concepção de monopólio da jurisdição estatal e das
noções que acompanham o direito processual civil
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moderno. Partindo de tais considerações, analisou-se
a questão do excesso de litigiosidade e do investimento
estrutural que favorece o desenvolvimento do
gigantismo judiciário e provoca o fortalecimento da
denominada cultura demandista.
Em seguida, a investigação convergiu para a
análise do direito fundamental de acesso à justiça,
alicerçando-se na diferenciação entre o referido
direito e ao que se tem como acesso ao Poder
Judiciário. Posteriormente, realizou-se análise acerca
da legislação vigente, tendo como base a Resolução
n. º 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça e
o Novo Código de Processo Civil, bem como do
implemento do Sistema Multiportas.
Por fim, o estudo buscou ressaltar a
importância em divulgar a aplicação dos meios
consensuais de solução de conflitos, sobretudo na
comunidade jurídica em geral. O que se pretende
é o abandono de alternativas estruturais, como a
massificação da Justiça estatal e a busca, sobretudo,
por métodos que privilegiem o tratamento adequado
dos conflitos de interesses.
1 UMA “SOLUÇÃO” PARA OFERECER MAIS DO
MESMO
Ao investigar a respeito da atividade
jurisdicional, constata-se uma série de conceitos
ligados ao tema, dentre os quais há a noção de
monopólio da jurisdição pelo Estado, o que carece
de reanálise. De fato, quando se fala em jurisdição,
tem-se como um dos aspectos, o monopólio estatal,
todavia, este não pode ser compreendido como a
existência do Estado como o único solucionador
de dissídios e pela exclusão ou desmerecimento de
outras técnicas processuais.
Nesse sentido, cumpre mencionar que a
percepção da Jurisdição, tida como “(...) o poderdever conferido ao Estado de revelar o direito
incidente sobre determinada situação concreta (...)”
(DELGADO, 2002, p. 665), passa por um processo
de reavaliação, relacionando-se com o Direito
Processual Civil moderno. Apesar do Estado ser o
único capaz de julgar1, não deve ser o único caminho
para o desfecho de um conflito.
Somando-se a isso, entende-se que a percepção
de simples aplicação da lei aos fatos da lide por
vezes não se coaduna com as amplas necessidades
1.
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Frise-se que a arbitragem, por ser um método heterocompositivo de solução
de conflitos, permite a um terceiro o julgamento de determinada contenda,
conforme previsão legislativa e acordo de vontades neste sentido.
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dos jurisdicionados, uma vez que a ausência de
preocupação com a efetiva resolução dos conflitos
de interesses e com a pacificação social, mostra-se
limitada aos padrões de atuação que se espera da
máquina judiciária.
A partir disso, surge a necessidade de estudar
sobre as atuais condições do Poder Judiciário, da
resposta que é ofertada àqueles que o procuram e da
questão do acesso à justiça, atrelada à democratização
do processo e ao emprego dos meios consensuais de
solução de conflitos.
Embora exista um aumento na má avaliação
da população relativamente à atividade jurisdicional
prestada, constata-se, em contrapartida, uma
procura incessante pela atuação do Estado através da
judicialização exacerbada de conflitos, constituindose o que se denominou de Cultura Demandista.
Seguindo essa linha de pensamento, conforme
ensina Rodolfo de Camargo Mancuso (2012, p. 30),
“(...) mal comparado, seria como se um aglomerado
de pessoas se esforçasse ao máximo para entrar num
ônibus, que, todavia, se locomove lentamente,
queima combustível em excesso e não oferece
conforto nem segurança aos passageiros.”
Ocorre que, a excessiva litigiosidade
compromete a qualidade da prestação jurisdicional,
resultando em morosidade e insatisfação social.
(THEODORO JUNIOR, 2016, p. 76). Desta
forma, entende-se que quanto mais se exige do Poder
Judiciário, isto é, quanto mais pessoas demandam,
ainda que se obtenha um fortalecimento estrutural,
de maneira oposta, também há um aumento da
judicialização, findando em um ciclo vicioso de
litigância excessiva e ampliação do descontentamento
com a máquina judiciária. (MANCUSO, 2017).
A partir do relatório disponibilizado pelo
Conselho Nacional de Justiça (2017) que tem como
base o ano de 2016, constatou-se um aumento
de 5,6% do número de demandas ajuizadas
relativamente ao ano de 2015. Em sentido contrário,
o relatório do ano passado, demonstra que em
2017 foram ajuizadas 29,1 milhões de ações, o
que representa 1% de redução com relação ao ano
anterior. Sendo assim, observou-se que no final do
ano de 2017, o Poder Judiciário contava com 80,1
milhões de processos em trâmite. (CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA, 2018).
Além disso, consta do relatório publicado
em 2018, que na Justiça Estadual a duração média
dos processos em 2º grau é de aproximadamente
11 meses. Por outro lado, em 1º grau, os processos
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de conhecimento duram cerca de 3 anos e 7 meses.
Relativamente às execuções, as que seguem por título
judicial duram em média 3 anos e 10 meses, enquanto
as execuções por título extrajudicial se prolongam
por cerca de 7 anos e 9 meses. Ainda, destaca-se a
informação de que o gasto do Poder Judiciário no ano
de2017 foi de R$ 90,8 bilhões, equivalente a 1,4%
do Produto Interno Bruto (PIB). (CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA, 2018).
Oportuno ressaltar que o presente estudo
não se resume apenas na crise numérica do Poder
Judiciário, mas também em aspectos gerais da
solução de conflitos, bem como na aplicabilidade
dos meios consensuais como métodos que auxiliam
na qualidade da prestação jurisdicional. Ocorre
que uma questão se encontra estreitamente
relacionada a outra, visto que “o excesso de trabalho
pode frequentemente traduzir-se em uma baixa
de qualidade dos procedimentos e das decisões
judiciais” (CAPPELLETTI, 2008, p. 161- 177), ou
seja, o excesso de lides dificulta o oferecimento de
uma resposta de qualidade aos jurisdicionados.
Trata-se de grandioso e expressivo ciclo
vicioso criado a partir de uma tentativa de resolver
certa questão, mas que acaba por criar um infortúnio
ainda maior. Não só a judicialização é alta, mas
também a morosidade processual, o que acarreta no
chamado gigantismo judiciário. Em que pese haja um
aumento das causas iniciais, os processos em trâmite
não reduzem na mesma proporção, obviamente,
isso leva a um número de processos cada vez mais
elevado. O que se teve até então, foi uma expansão
da estrutura judiciária para acomodar esta diferença.
No entanto, até quando o Poder Judiciário será capaz
de comportar isso?
Este gigante que se formou, passa uma falsa
percepção de que para que conflitos sejam solucionados,
devem necessariamente ser levados ao crivo do Poder
Judiciário, permeando um entendimento errôneo
sobre o que vem a ser acesso à justiça.
Em entrevista concedida à revista Conjur
(2010), o Ex Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Cezar Peluso (2010) esclarece que
A litigiosidade é um vício que prende
a mentalidade tanto da sociedade quanto dos
magistrados. Até a economia foi entorpecida, uma
vez que muitos estudantes de Direito vêm no litígio
uma forma de ganhar dinheiro, movimentando uma
verdadeira fábrica de advogados. A única cura para a
dependência é a adoção de métodos alternativos de
solução de conflitos.
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Conquanto seja de notória relevância a
questão numérica apresentada, mais importante é a
verificação da qualidade na prestação jurisdicional,
que tem como escopo a obtenção da pacificação
social. A esse respeito, conforme tratado em uma das
obras de Mancuso (2012, p. 137), observa-se que
“oferecer mais do mesmo”, ou seja, o investimento
estrutural para comportar a demanda, promove o
gigantismo judiciário e, além de não ser capaz de
resolver a questão, ainda passa uma falsa percepção
de que o Poder Judiciário está pronto para receber
todo e qualquer conflito.
Sobreleva, ainda, a imposição de metas
aos servidores e principalmente aos magistrados,
traduzindo a crise judiciária em números e sem se
preocupar com a qualidade jurisdicional, o que põe
em risco garantias processuais como o contraditório
e a ampla defesa.
Um ponto, porém, precisa ser ressaltado, uma
vez que se mostra temerária a comparação do Estado
com a iniciativa privada, já que muito além de metas,
a atividade jurisdicional envolve a vida de inúmeras
pessoas, e é por este e outros motivos que há um
regime específico para a Administração Pública.
Cada conflito, portanto, deve ser analisado de forma
específica e diante de suas peculiaridades e não como
apenas mais um número, o que seria possível por
meio da adoção de métodos autocompositivos. O
contrário disso, isto é, o tratamento massivo dos
processos, além de não resolver o problema, apenas
o agravará.
2 DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À
JUSTIÇA
Subsiste relevante conexão entre os meios
consensuais de solução de conflitos e o acesso à
justiça, previsto no rol de direitos fundamentais da
Constituição Federal de 1988, mais especificamente
no artigo 5º, inciso XXXV, segundo o qual “a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito.” Quanto ao referido
direito fundamental, salienta-se que uma avaliação
equivocada pode levar a noção de judicialização dos
conflitos.
2.1 ACESSO À JUSTIÇA E JUDICIALIZAÇÃO DOS
CONFLITO

Embora o acesso à justiça esteja intimamente
ligado ao direito de agir, é equivocado o
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entendimento de que aquele direito se finda neste.
Conforme elucidam os respeitáveis doutrinadores,
Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, p. 96),
“primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível
a todos; segundo, ele deve produzir resultados que
sejam individual e socialmente justos”.
De acordo com Bulos (2011, p. 163), o acesso
à justiça tem como escopo “difundir a mensagem
de que todo homem, independente de raça, credo,
condição econômica, posição política ou social, tem o
direito de ser ouvido por um tribunal independente e
imparcial, na defesa de seu patrimônio ou liberdade”.
De que adiante prever uma série de direitos
sem a existência de um instrumento processual hábil
para fazer valê-los. Assim, verifica-se a importância
do acesso à justiça, como forma primordial e
indispensável para se concretizar os demais direitos
das pessoas.
Nesse sentido é o que explicitam Cappelletti e
Garth (1988, p. 11-12):
(...) o direito ao acesso efetivo tem sido
progressivamente reconhecido como sendo
de importância entre os novos direitos
individuais sociais, uma vez que a titularidade
de direitos é destituída de sentido, na ausência
de mecanismos para sua efetiva reivindicação.
(Grifo nosso).

Sendo assim, imperioso se faz destacar que o
acesso à justiça vai muito além do direito de demandar
em juízo e receber uma resposta para determinada
pretensão, logo, impõe-se a distinção entre acesso à
justiça e acesso ao Poder Judiciário. Por conseguinte,
entende-se que a verdadeira consecução do direito
fundamental em tela se relaciona também com a
indispensabilidade de obter uma solução a mais
célere e menos onerosa possível para os litigantes.
2.2 SOLUÇÃO IMPOSTA OU SOLUÇÃO PARTICIPATIVA

Tendo em vista a dispendiosidade da via
processual, apresenta-se a solução consensual de
conflitos como instrumento de acesso à justiça e
como forma de democratizar o processo, a partir da
participação das partes na formação da solução da
lide. Ressalta-se, nesse sentido, a importância dos
meios consensuais, na medida em que reduzem os
custos com a máquina judiciária e contribuem para
a redução da litigiosidade, a partir da viabilização do
diálogo e da cooperação.
Segundo entendimento explicitado sobre a
temática, tem-se que
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(...) na lógica consensual (coexistencial /
conciliatória) o clima é colaborativo: as partes
se dispõem a dialogar sobre a controvérsia
e a abordagem não é centrada apenas no
passado, mas inclui o futuro como perspectiva
a ser avaliada. Por prevalecer a autonomia
dos envolvidos, o terceiro não intervém para
decidir, mas para facilitar a comunicação e
viabilizar resultados produtivos. (TARTUCE,
2018).

Consoante já destacado, o equivocado
entendimento acerca do acesso à justiça leva a
um ingresso desmedido ao Poder Judiciário, sob
a errônea percepção de exercício da cidadania.
Ademais, a solução a partir da conciliação ou da
mediação não declara “vencido” e “vencedor”, nem
mesmo há imposição de uma decisão, visto que as
partes cooperam com o facilitador, concordam com
a solução e, portanto, as chances de cumprimento
voluntário são consideravelmente maiores.
O processo em si traz uma ideia de
adversariedade e de disputa pelo “ganho da causa”
e a visão da sentença como o único meio de resolver
lides, torna dificultosa a aplicabilidade dos métodos
consensuais, que por vezes têm sua credibilidade
reduzida tanto pelos operadores do direito quanto
pelas partes que não possuem informação acessível.
Sobrevém que as soluções consensuais
contribuem amplamente para a solução efetiva da
lide, de forma adequada para ambas as partes, uma
vez que são “(…) ágeis, informais, céleres, sigilosos,
econômicos e eficazes” (CAETANO, 2002, p.104).
Desta forma, há maior possibilidade de cumprimento
voluntário da solução obtida, reduzindo- se o grau de
litigiosidade e do número de processos em trâmite.
Os meios consensuais de solução de
contendas, como a negociação, a conciliação e a
mediação, indicam uma “alternativa” à resolução
de conflitos por meio da sentença. Naqueles se
privilegia o diálogo, o consenso, por meio dos
quais as próprias partes chegam a um resultado que
seja benéfico para ambas. Enquanto nesta, há uma
adversariedade enraizada e a decisão final é imposta
por um juiz togado, sendo que muitas vezes acaba
gerando uma insatisfação nas partes que ocupam os
pólos da lide.
A existência de monopólio estatal abre espaço
para a noção do Poder Judiciário ainda como ultima
ratio. Todavia, passa-se a conviver com outras formas
de solucionar conflitos, que não somente a sentença,
(NALINI, 2015, p. 159) de modo que o magistrado
deixa de ser visto apenas como aquele que julga a
demanda e passa a ser aquele que irá gerir o processo.
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Por tudo o que foi exposto, entende-se que
os métodos consensuais auxiliam no processo de
pacificação social, uma vez que favorecem a solução
efetiva da causa e também a prevenção dos conflitos
de interesses, pois agem de forma educativa para
aqueles que se submetem ao método, reduzindo,
portanto, a litigiosidade e convergindo para o
desenvolvimento de uma Cultura de Paz.
2.3 DESBUROCRATIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO
PROCESSUAL

O entendimento mais adequado acerca do
direito fundamental do acesso à justiça indica que
o Poder Judiciário não deve se preocupar em apenas
“dizer o direito” e sim em efetivá-lo, em tempo hábil
e de forma apropriada (VIEIRA, 2012, p. 38). Para
tanto, faz- se necessário buscar por novas perspectivas,
analisando-se a Justiça sob um viés contextualizado,
tendo por base uma análise globalizada dos conflitos
de interesses com fundamento na democratização
processual.
Relativamente ao processo, não é apropriado,
que os “tribunais ‘populares’ se tornem órgãos nos
quais as regras técnicas, mais que a ‘Justiça’, sejam
o centro dos debates” (CAPPELLETTI; GARTH,
1988, p. 35). Sobrevém que tal postura contribui
para o aumento das críticas que são direcionadas
ao Poder Judiciário, em grande parte ocasionadas
pela inversão de valores em razão da prevalência
do processo, do apego aos ritos e ao tecnicismo
(BARBOSA; SILVA, 2017, p. 26).
Portanto, deve-se privilegiar a pacificação
social e a garantia dos direitos dos jurisdicionados
não se apegando a formalismos técnicos, nem mesmo
partindo da visão de que a sentença é o único ou
o meio mais adequado para solucionar contendas,
simplesmente em razão de ter um magistrado
proferindo um julgamento.
Logicamente, existem causas que necessitam
da intervenção de um juiz togado, mas isso não pode
ser visto como uma máxima, de que todo e qualquer
conflito necessita findar em uma sentença. Apesar
da generalização que se tem, mostra-se evidente que
tal entendimento não condiz com o que ocorre na
prática, pois se assim fosse, não haveria um número
tão exacerbado de cumprimentos de sentença ou de
recursos interpostos.
Por fim, a democratização do processo se dá no
sentido de ter os litigantes participando da solução
do conflito. Ora, se o processo existe para garantir a
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pacificação social, nada melhor do que proporcionar
a participação dos jurisdicionados na formação da
solução que afetará as suas próprias vidas.
3 MUDANÇA DE PARADIGMA INSTITUÍDA
A PARTIR DA RESOLUÇÃO N.º 125/2010 DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
A existência de conflitos de interesses se mostra
inerente à condição de ser humano como integrante
de um meio social e que se desenvolve através de
relações intersubjetivas. Nesse sentido, conforme
amplamente demonstrado anteriormente, há que
ser estimulado o efetivo acesso à justiça e, apesar
da existência de conflitos, faz-se necessário adotar
práticas que evidenciem um tratamento adequado
destes, alcançando- se a Justiça em sua verdadeira
essência (CINTRA, et al., 2012, p. 26).
Desta premência, o Conselho Nacional de
Justiça editou a Resolução nº 125 de 2010 que dispõe
sobre a Política Judiciária Nacional de Tratamento
Adequado dos Conflitos de Interesses no âmbito
do Poder Judiciário (CONSELHO NACIONAL
DE JUSTIÇA, 2018). Em outras palavras, a
supramencionada resolução foi extremamente
relevante para inaugurar uma nova fase para o
Direito Processual Civil brasileiro, tendo em vista
o propósito de regulamentar a adoção dos métodos
consensuais de solução de conflitos.
Ao implementar referida política pública,
o Conselho Nacional de Justiça desencadeou um
processo de mudança cultural, com o escopo de
reduzir a judicialização exacerbada e promover
o desenvolvimento de uma Cultura de Paz
(WATANABE, 2012). Em resumo, tem-se como
supedâneo a participatividade dos litigantes e
a redução da litigiosidade, tanto com relação à
pacificação social quanto relativamente à prevenção
de conflitos. (SCHRODER; PAGLIONE, 2018).
Oportuno frisar que a noção tradicionalista de
solução adjudicada estatal, através da sentença como
única ou melhor opção, abriu espaço para novas
possibilidades, as quais, segundo disposto no Guia
de Conciliação e mediação elaborado pelo Conselho
Nacional de Justiça, fazem do Poder Judiciário “um
centro de harmonização social” (CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019).
Desta feita, a expansão da litigiosidade em
razão de vários fatores, dentre eles o advento da
sociedade moderna e a sua complexidade, evidencia
a necessidade de modificar padrões pré-estabelecidos
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(MORAIS, 2008, p. 113). O objetivo primordial é
garantir a organização do Poder Judiciário a partir do
planejamento de ações que privilegiem a composição
amigável e a prestação de métodos conciliativos
de qualidade (CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA, 2019).
3.1 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

Ao contrário do Código anterior, em que a
possibilidade de conciliação se dava majoritariamente
após a fase de saneamento do feito, o Novo Código
de Processo Civil adotou procedimento em que se
realiza audiência de conciliação ou mediação antes
mesmo da apresentação de resposta pelo polo
passivo, limitando a instauração de adversariedade
entre os litigantes.
Sendo assim, entende-se que o Novo Código
de Processo Civil conduz a uma compreensão
distinta sobre a aplicação dos métodos consensuais.
Consoante disposto no § 2º do Art. 3º, “o Estado
promoverá a autocomposição como meio preferencial
para a solução dos conflitos”.
Em sentido semelhante, o § 3º do referido
artigo aponta o dever dos operadores do direito, sejam
juízes, advogados, defensores públicos e membros
do Ministério Público de sempre incentivarem os
meios consensuais de solução de conflitos, como a
conciliação e a mediação. Posto isso, salienta-se que
o supramencionado dispositivo se encontra inserido
no título que trata sobre os preceitos fundamentais e
que servem de respaldo para a aplicação das normas
processuais, o que revela a importância da solução
consensual.
Além disso, o art. 165 reproduziu conteúdo
já previsto no art. 8º da Resolução nº 125/2010
do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de
vislumbrar a criação dos Centros Judiciários de
Solução de Conflitos e Cidadania pelos tribunais
estaduais. Dando seguimento, destaca-se o conteúdo
do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Civil,
que apresenta como requisito da exordial a indicação
pelo autor do interesse na realização de audiência de
conciliação ou mediação, sob pena de indeferimento
por inépcia.
Tratando acerca da realização da audiência
de conciliação e mediação, verifica-se que o § 8º do
art. 334, registra a possibilidade de fixação de multa
pelo juiz em decorrência do não comparecimento
injustificado das partes, seja autor ou réu, à audiência
de conciliação ou mediação designada, tendo em
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vista a caracterização de ato atentatório à dignidade
da justiça.
Sobreleva, ainda, relevante prerrogativa
concedida às partes, conforme preconiza o art. 90,
§ 3º do Código de Processo Civil. Em resumo,
a legislação tanto privilegia a solução consensual
que incentiva às partes a formularem acordo no
decorrer da demanda, a partir da dispensa das custas
remanescentes.
De qualquer forma, a realização de acordo
demonstra-se benéfica, uma vez que possui os
mesmos efeitos da sentença. Assim, a homologação
do termo elaborado a partir
da audiência de conciliação ou mediação
extingue o processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de
Processo Civil e constitui título executivo.
3.2 SISTEMA MULTIPORTAS

Os
dispositivos
supramencionados
corroboram com a ideia de que o Novo Código
de Processo Civil instituiu o Sistema Multiportas,
segundo o qual é disponibilizado ao cidadão uma
multiplicidade de “portas”, ou seja, métodos para
a solução de contendas. Dessa forma, a sentença, a
mediação, a conciliação e outros métodos, compõem
um sistema formado para atender adequadamente às
necessidades dos jurisdicionados.
O sistema Multiportas (Multidoor Courthouse
System) pode ser definido como um procedimento
pelo qual se aplicam os meios negociais a conflitos
de interesses indicados para serem resolvidos através
do consenso. Por meio da referida sistemática, a
partir do momento em que as partes apresentam um
conflito capaz de passar por uma negociação, são
disponibilizados uma série de meios ou “portas” para
que seja escolhida a que for mais adequada a cada
situação fática (LUCHIARI, 2011, p.308-309).
Desta Feita, verifica-se que o supracitado
sistema é privilegiado pelo Código de Processo
Civil de 2015, sendo que sua aplicação se dá sob
o fundamento, principalmente, da litigiosidade
exacerbada, a qual ocasiona a morosidade processual
e, consequentemente, a crise judiciária que conta
com um aumento insuflado do número de processos
em trâmite (GUERRERO, 2015, p. 20).
Fazendo uma analogia, o Sistema Multiportas
pode ser comparado a um jogo de xadrez, tendo
em vista a grande possibilidade de caminhos ou
“movimentos” para solucionar conflitos. Dessa
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forma, entende-se que o caminho a ser seguido
dependerá das particularidades de cada situação,
responsáveis para encaminhar as partes para um ou
outro método (GUERRERO, 2015, p. 22).
Partindo dessas premissas, o código de
Processo Civil, impelido pelas alterações promovidas
pela Resolução nº 125/2010, denota que as
relações desenvolvidas pelos seres humanos devem
ser analisadas sob o viés de sua complexidade, de
modo que nem sempre a sentença será o meio mais
adequado. Esclarecendo o assunto, entende-se que
o Poder Judiciário deve ser visto como “(...) um
centro de resolução de disputas, proporcionando
a escolha de diferentes processos para cada caso”
(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2018).
A esta linha de argumentação, observa-se que
o implemento do Sistema Multiportas consolida
a imprescindibilidade da modificação cultural já
sinalizada pela Resolução nº 125/2010 do Conselho
Nacional de Justiça, tendo como finalidade permitir
que os Cidadãos influenciem na formação da
resolução de seus próprios dissídios.
Por fim, ressalta-se que a adoção de soluções
negociadas, demanda uma mudança cultural por
parte dos operadores do direito. De fato, essa
mudança será realizada paulatinamente e demandará
certo tempo até que a estrutura do Poder Judiciário
venha a se adequar aos novos moldes e até mesmo
para que os cidadãos se familiarizem com as novas
formas de solução de conflitos.
Não obstante a questão temporal envolvida,
entende-se que tais modificações já vêm acontecendo,
uma vez que a adoção de soluções negociadas é uma
tendência no Direito brasileiro contemporâneo e
têm sido cada vez mais incentivado dentro e fora do
Poder Judiciário.
Isso se dá em razão dos benefícios da aplicação
de meios como a negociação, conciliação e mediação,
que se mostram ser extremamente benéficos para
a sociedade, pois promovem a pacificação social e
indicam um caminho para o desenvolvimento de
uma Cultura de Paz.
CONCLUSÃO
Tendo em vista as considerações elaboradas ao
longo deste artigo, verifica-se que o alto número de
processos em trâmite confirma a existência de uma
Cultura Demandista, que, por vezes, privilegia a
solução de conflitos através da sentença do que por
meio da aplicação de um método autocompositivo.
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Sendo assim, um investimento apenas estrutural para
comportar a demanda, revela uma falsa percepção
de que o acesso à justiça seria, equivocadamente,
sinônimo de acesso ao Poder Judiciário.
Sob essa perspectiva, tem-se um Poder
Judiciário saturado, com elevado tempo de
tramitação dos processos, o que, de fato, não condiz
com o legítimo significado do direito fundamental
de acesso à justiça. Portanto, entende-se que a
verdadeira consecução do direito em debate, se
relaciona não apenas com a possibilidade de obter a
tutela jurisdicional, mas sim de obter uma resposta de
qualidade, seja por meio da sentença ou da aplicação
de um método conciliativo.
Nesse sentido, advém a importância da
Resolução n.º 125/2010 do Conselho Nacional
de Justiça que inaugura a Política Nacional de
Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses.
Além disso, a partir do Sistema Multiportas,
instituído pelo Código de Processo Civil de 2015,
reiterou-se a natureza do processo como instrumento
da jurisdição, tendo como finalidade a busca pela
efetivação do direito fundamental de acesso à justiça
e a obtenção da pacificação social.
Assim, tem-se como uma excelente alternativa
o emprego dos métodos conciliativos. Alternativa
não como uma segunda opção, mas como mais uma
opção para solucionar dissídios. Assim deve ser visto
o Poder Judiciário, como uma forma de atender
aos anseios da população, mas não como a única e
exclusiva forma.
Visando isso é que o Conselho Nacional de
Justiça vem empregando medidas para reforçar a
importância da adoção de técnicas conciliativas.
O grande questionamento que surge é o que
busca verificar se a sociedade está preparada para
acompanhar estas alterações.
Portanto, em que pese as inovações legais
a respeito do tema, torna-se indispensável a
conscientização e verificação da aplicação de métodos
consensuais como forma positiva para os litigantes e
a sociedade como um todo, prevenindo conflitos, ao
invés de apenas tratar uma questão numérica. Isto
é, obter uma modificação cultural que acompanhe a
modificação do Direito.
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RESUMO
O presente artigo, realizado por meio de
pesquisa bibliográfica, tem como escopo principal a
justiça gratuita para as pessoas jurídicas no instituto da
recuperação judicial nos termos da lei, apresentando
de forma preliminar os conceitos para a devida
compreensão do assunto. Tal tema abrange o direito
processual civil, o direito constitucional e o direito
empresarial, expondo ainda a figura da pessoa jurídica
e do instituto da recuperação judicial, com seus devidos
conceitos, historicidade e características principais,
objetivando a melhor compreensão sobre a disposição
do benefício à estas pessoas. A exposição de tal tema
traz enorme relevância, tendo em vista o acesso à
justiça como direito fundamental e a amplitude da
benesse para pessoas economicamente instáveis.
PALAVRAS-CHAVE

Recuperação empresarial. Acesso à justiça. Benefícios assistenciais.

ABSTRACT
This article, conducted through bibliographic
research, has as its main scope free justice for legal
entities in the institute of judicial recovery under the
law, presenting in a preliminary way the concepts for
proper understanding of the subject. This theme covers
civil procedural law, constitutional law and corporate
law, exposing the figure of the legal entity and the

judicial recovery institute, with their due concepts,
historicity and main characteristics, aiming at a better
understanding about the disposition of the benefit to the
Company. These people. The exposition of this theme is
extremely important, considering the access to justice
as a fundamental right and the breadth of benefit for
economically unstable people
KEYWORDS

Business recovery. Access to justice. Social benefits.

INTRODUÇÃO
O presente artigo irá abordar matérias de
direito processual, direito empresarial e direito
constitucional, na medida em que tratará de pessoas
jurídicas em recuperação judicial e seu acesso à
justiça, inclusive, à sua gratuidade.
Será demonstrado que a justiça gratuita trata
de um direito fundamental, exposto na Constituição
Federal, e por isso deve abranger também as pessoas
jurídicas que, em razão de sua função social, também
fazem jus aos benefícios fundamentais baseados em
lei.
Para que se desenvolva de maneira essencial, será
demonstrado o conceito e diferença de gratuidade da
justiça e assistência judiciária para as pessoas comuns
e jurídicas, abordando suas bases fundamentais
e posições doutrinárias. Por conseguinte, será
explanado sobre as pessoas jurídicas em si, abordando
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de maneira sucinta e conceitual suas características
principais e diferenças. Da mesma forma, será
tratado a respeito do instituto da recuperação
judicial, abordando brevemente a historicidade e
demonstrando as características principais da lei
atual, com suas devidas diferenciações.
Por fim, será demonstrado após a abordagem
dos tópicos citados de maneira sucinta, a gratuidade
para as pessoas jurídicas, apresentando julgados e
posições doutrinárias, que demonstram o acesso à
justiça destas pessoas que vislumbram, de maneira
momentânea, cenário de crise.
1 JUSTIÇA GRATUITA

1.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS

Define-se justiça gratuita como o direito
a ficar isento das despesas da relação processual,
perante juízo que promove tal prestação, tratando-se
de instituto de direito pré- processual (MIRANDA,
1967, p. 384).
Pode-se ainda mencionar que este instituto está
condicionado ao agente que utilizar de comprovar
que realmente necessita do mesmo, devido a fins
econômicos (CAHALI, 2004, p.777) como se expõe
também no Art. 5º, LXXIV da Constituição Federal
(BRASIL, 1988) - o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos
O intuito da comprovação de necessidade,
faz-se que utilizem quem realmente necessite, para
que possibilite o acesso à justiça a quem realmente
não possui meio de efetuar o pagamento das custas
por exemplo, tendo como foco o acesso à justiça,
qual é assegurado constitucionalmente, qual busca
equilibrar as relações pela prestação jurisdicional no
desfecho das lides (NASCIMENTO, 2015, p.01).
Conclui-se que a justiça gratuita se
desempenha como instituto processual, qual viabiliza
o acesso à justiça, oportunizando a quem consiga
comprovar que necessite de carência nas custas
processuais, tendo em vista sua situação econômica
que impossibilite arcar com as mesmas.
1.2 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA X JUSTIÇA GRATUITA

Tratando de assunto rotineiro no mundo
jurídico, tem-se que o benefício da justiça gratuita
será concedido mediante necessidade, não levando60

se em conta a qualificação da parte. Já nos casos
da assistência judiciária, vem a ser as pessoas que
não possuem condições de encontrar um respaldo
judicial de maneira privada, sendo assim, o estado
encarrega de disponibilizar de maneira gratuita para
conseguirem a devida assistência, como é o caso da
defensoria pública (BRAGA, 2008, p.01).
O instituto da justiça gratuita em sua
existência e deferimento engloba não somente as
custas processuais, mas também as despesas para o
devido andamento, como taxas, custas finais e até
mesmo honorários sucumbências, sendo protegido
o devido andamento processual sem que a parte
que utilize tal benefício tenha que fazer dispêndios
(CUSTÓDIO, 2018, p.01). Dependendo de
fatores comprobatórios, não sendo definido de
fato um padrão nacional de salários mínimos para
considerar o uso de tal benefício, apenas as condições
momentâneas do interessado (CUSTÓDIO, 2018,
p.01).
Já para aqueles que venham a se utilizar da
assistência judiciária gratuita, terão como base a
utilização e um advogado qual não conseguem arcar
com seus honorários, sendo respaldado pelo estado
(BASTOS, 1989, p.377) o qual estabelece no Art.
134 da Constituição Federal (BRASIL, 1988).
A Defensoria Pública é instituição
permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe, como expressão
e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a
promoção dos direitos humanos e a defesa,
em todos os graus, judicial e extrajudicial,
dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados[...]
(BRASIL, 1988).

Tem-se, portanto, o acesso à justiça garantido
para ambos os casos, não deixando que as pessoas
tenham suas lides não apreciadas pelo judiciário,
mas concedendo meios para que possam ter uma
boa prestação jurisdicional, via assistência judiciária
gratuita para pessoas sem condições de arcar com
advogados e o benefício da justiça gratuita para
pessoas que não consigam arcar com despesas
processuais inerentes as lides apresentadas.
2 PESSOA JURÍDICA
2.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS

Trata-se de entidade comumente constituída
por várias pessoas a quem lhe é conferida
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personalidade para atuar, obtendo obrigações e
direitos como pessoa (GONÇALVES, 2012, p.179).
Mesmo sendo formada por pessoas, salienta-se
que possui sua própria personalidade, independendo
das pessoas que lhe formam, característica essa que
é exposta como principal (GONÇALVES, 2012,
p.180).
O autor Tarcísio Teixeira conceitua pessoa
jurídica como
entidade legalizada; um ente criado pela
técnica jurídica como uma unidade orgânica
e estável de pessoas para fins de natureza
pública ou privada. É completamente distinta
dos indivíduos que a compõem, tendo
personalidade jurídica, como a pessoa física,
visando obter direitos e contrair obrigações
(TEIXEIRA, 2018. p.150).

No ordenamento pátrio, temos que as pessoas
jurídicas se subdividem em direito público (união,
estados, distrito federal, territórios, municípios,
autarquias) como as de direito privado (associações,
sociedades, fundações, organizações religiosas,
partidos políticos, e empresas de responsabilidade
limitada) diferenciando-se apenas pelo regime
submetido a cada uma (COELHO, 2011, p.135).
Seguindo como base o mesmo diapasão, Fabio
Ulhoa Coelho diferencia as subdivisões
De um lado, as chamadas estatais, cujo capital
social é formado, majoritária ou totalmente,
por recursos provenientes do poder público,
que compreende a sociedade de economia
mista, da qual particulares também
participam, embora minoritariamente, e a já
lembrada empresa pública. De outro lado,
as pessoas jurídicas de direito privado não
estatais, que compreendem a fundação, a
associação e as sociedades. As sociedades,
por sua vez, se distinguem da associação e da
fundação em virtude de seu escopo negocial,
e se subdividem em sociedades simples e
empresárias (COELHO, 2011, p. 136).

Vê-se um certo disparate, qual a pessoa de
direito público se blinda de posição diferenciada
tendo por base a supremacia dos interesses, sendo,
portanto, um privilégio qual desiguala a comunicação
de pessoa jurídica de direito público com pessoas
jurídicas de direito (COELHO, 2011, p.136).
O surgimento das pessoas jurídicas de direito
privado se dá com suas devidas inscrições, como
expõe o Art.45 do Código Civil
Começa a existência legal das pessoas jurídicas
de direito privado com a inscrição do ato
constitutivo no respectivo registro, precedida,
quando necessário, de autorização ou
aprovação do Poder Executivo, averbando-se
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no registro todas as alterações por que passar o
ato constitutivo (BRASIL. Lei 10.406, 2002).

Já para as pessoas jurídicas de direito público,
faz-se necessário que o estado providencie por lei
específica sua devida criação por ato que contenha
estatuto ou ainda constitutivos da entidade para
inscrição de registro próprio, como por exemplo a
criação de uma autarquia (GONÇALVES, 2012,
p.189).
Ou seja, tem-se que a pessoa jurídica vem a
ser o ente formado por uma ou mais pessoas que
vem a adquirir sua própria personalidade jurídica,
adquirindo obrigações e deveres como todo cidadão
e se subdivide em dois grupos sendo por direito
público qual o capital é de origem pública, devendo
ser moldada por lei ou privado que compreendem as
sociedades empresariais limitadas registradas.
3 RECUPERAÇÃO JUDICIAL
3.1 BREVE HISTÓRICO

Na idade média a falência era compreendida
como um delito, qual se estendia tanto a comerciantes
ou não, levando a sanções de prisão ou até mesmo a
mutilação do devedor (TEIXEIRA, 2018, p. 516).
No Brasil, o importante marco para o instituto
do direito falimentar, qual também cuidava da antiga
concordata, foi o Decreto-Lei 7.661/75 (TEIXEIRA,
2018, p. 516), que regia em seu primeiro artigo que
“considera-se falido o comerciante que, sem relevante
razão de direito, não paga no vencimento obrigação
líquida, constante de título que legitime a ação
executiva” (BRASIL. Decreto-Lei 7661 de 1945).
Ou seja, corria o processo falimentar quando
deixava-se em estado de insolvência ou não pagando
em datas do vencimento, tornando-se comerciante
falido por não ter arcado com seus pagamentos
(TEIXEIRA, 2018, p. 518).
No mesmo diapasão, surge-se no mesmo
decreto a figura da concordata, qual possuía natureza
de dilatar os prazos quais não eram cumpridos, ou
seja, via novo pacto com os credores e com a devida
concordância dos mesmos, era de caráter legal
estipular o tal (TEIXEIRA, 2018, p.519).
Evitando o encerramento das atividades
comerciais, a concordata também se subdividia,
sendo a concordata suspensiva, qual o comerciante
poderia requerer a suspensão do processo, conforme
rege-se pelo Art.177 do Decreto-Lei 7661/1945
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O falido pode obter[...] a suspensão da
falência, requerendo ao juiz lhe seja concedida
concordata suspensiva.
Parágrafo único. O devedor, no seu pedido,
deve oferecer aos credores quirografários, por
saldo de seus créditos, o pagamento mínimo
de:
I35%, se fôr a vista;
II 50%, se fôr a prazo, o qual não poderá
exceder de dois anos, devendo ser
pagos pelo menos dois quintos no
primeiro ano.

E ainda dispõe o Decreto-Lei 7.661/45 previa
a concordata preventiva, qual dava a possibilidade de
evitar a falência de maneira antecipada, requerendo
ao juízo o uso desta, que era estritamente para que
nenhum credor pudesse requerer a falência, surgindo
assim uma prevenção, deis de respeitado os devidos
requisitos (TEIXEIRA, 2018, p.518).
De maneira geral, o antigo decreto tentou
evitar a extinção de fato das atividades comerciais
qual era realizada via falência, tendo em vista que fora
desenvolvido figuras como a concordata suspensiva
e preventiva, com intuito de evitar a paralisação
econômica e social que desencadearia diversas crises
não somente para uma única pessoa jurídica, mas
também para diversas jurídicas e físicas, evitando
portanto que se gere catástrofes maiores no âmbito
econômico e social.
3.2 LEI DE RECUPERAÇÃO E FALÊNCIA (11.101/2005)

A presente lei revogou o Decreto-Lei
anteriormente citado (7.661/45), substituindo a
concordata por recuperação judicial e mantendo a
falência (TEIXEIRA, 2018, p.519).
O autor Fábio Ulhoa Coelho define o instituto
da Recuperação Judicial como
processo peculiar, em que o objetivo buscado
— a reorganização da empresa explora da pela
sociedade empresária devedora, em benefício
desta, de seus credores e empregados e da
economia (local, regional ou nacional) —
pressupõe a prática de atos judiciais não
somente pelo juiz, Ministério Público e partes,
como também de alguns órgãos específicos
previstos em lei (COELHO, 2011. p.414).

Trata-se do equilíbrio empresarial, com intuito
de desenvolvimento de novos padrões e readequações
para que se evite a falência, estabelecendo de maneira
tal que permita a pessoa jurídica voltar ao seu status,
eliminando dívidas com credores e se recuperando
utilizando-se da lei com suas devidas características e
requisitos processuais.
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A nova legislação que veio a substituir o antigo
decreto, tem como finalidade não apenas extinguir
a pessoa jurídica do mercado, mas de propor a
devida recuperação para que possam superar as crises
(TEIXEIRA, 2018, p.519).
De acordo com Tarcisio Teixeira a crise de uma
empresa pode-se dividir em econômica, financeira e
patrimonial, conforme definição
Crise econômica ocorre quando as vendas
dos produtos ou a prestação de serviços não
são realizadas em quantidade suficiente à
manutenção do negócio. A crise financeira
acontece quando o empresário tem falta de
fluxo de caixa, dinheiro ou recursos disponíveis
para pagar suas prestações obrigacionais. Já a
crise patrimonial se faz sentir quando o ativo
do empresário é menor do que o seu passivo
e seus débitos superam os seus bens e direitos
(TEIXEIRA, 2018. 520).

Ainda sim existem as atividades que não serão
abrangidas pela lei de recuperação judicial, conforme
expõe
Art. 2º Esta Lei não se aplica a:
Iempresa pública e sociedade de
economia mista;
II instituição financeira pública ou
privada, cooperativa de crédito,
consórcio, entidade de previdência
complementar, sociedade operadora
de plano de assistência à saúde,
sociedade seguradora, sociedade
de capitalização e outras entidades
legalmente equiparadas às anteriores
(BRASIL, Lei 11.101 de 2005).

Assim, observa-se que a recuperação segue a
linha de estabilidade de crise econômica, antecipando,
portanto, que um mal maior ocorra, desencadeando
de maneira desenfreada um efeito dominó na crise,
conceituando-se como uma manutenção financeira
tendo em vista a atividade exercida, ou seja,
empresarial, qual em grande importância no cenário
social , direcionando aos administradores da pessoa
jurídica em recuperação a soluções para que se evite
a destemida falência, que adveio do Decreto-Lei e
que prossegue até os dias atuais com a vigência da
Lei 11.101/2005.
3.3 ORGÃOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Ressalta-se ainda que a Recuperação Judicial
é composta por sistemas que fazem a mesma
funcionar em seu devido processo, entre os quais
estão a assembleia geral de credores, o comitê e o
administrador judicial (COELHO, 2011, p.414).
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O autor Tarcísio Teixeira, define Assembleia
Geral de Credores como - órgão máximo da sociedade,
funcionando para deliberar sobre a constituição
da companhia e para tomar decisões relativas ao
objeto da sociedade - (TEIXEIRA, 2018, p.232).
Tal órgão pode-se instalar sob ordem do magistrado
no processo ou dos credores que detenham pelo
menos 25% do passivo da recuperanda, tendo como
mecanismo de anúncio de sua instauração o diário
oficial, qual deverá ser publicado até 15 dias antes da
realização de fato (COELHO, 2011, p.416).
Enquadra como atribuições da Assembleia
Geral de Credores na recuperação judicial, conforme
roga o Art.35 da Lei 11.101/2005
a)
b)
c)
d)
e)
f)

aprovação, rejeição ou modificação
do plano de recuperação judicial
apresentado pelo devedor;
a constituição do Comitê de Credores,
a escolha de seus membros e sua
substituição;
(VETADO)
o pedido de desistência do devedor, nos
termos do § 4º do art. 52 desta Lei;
o nome do gestor judicial, quando do
afastamento do devedor;
qualquer outra matéria que possa afetar
os interesses dos credores

Já o comitê vem a ser órgão facultativo, qual
será decidido sua devida instauração via a assembleia
geral de credores, utilizando-se como base a
fiscalização, porém não é impedido de desenvolver
meios alternativos para o cumprimento do objeto
do instituto da recuperação, qual entende-se por se
recuperar da crise (TEIXEIRA, 2018, p.237).
O comitê portanto, tendo acesso aos
documentos da recuperação judicial, pode em
qualquer momento em suas analises encontrar fatos
que considere irregular para o processo ou para a
empresa, com isso, este órgão por voto majoritário
de seus membros, deve encaminhar ao juízo da
recuperação um requerimento fundamentando tal
irregularidade, apontado as devidas providências
(COELHO, 2011, p.421).
A figura do administrador judicial, trata-se
de auxiliar do juízo, sob a supervisão do magistrado,
sendo nomeado no despacho de processamento
da recuperação, ressaltando-se, portanto, que não
trata-se de representante dos credores ou da empresa
recuperanda (TEIXEIRA, 2018, p.533).
Entendendo ainda com base na Lei
11.101/2005 em seu Art.21 que o Administrador
Judicial deverá ser o administrador judicial será
profissional idôneo, preferencialmente advogado,
GT 10 – ACESSO À JUSTIÇA E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE

economista, administrador de empresas ou contador,
ou pessoa jurídica especializada.
Ressalta-se ainda que a figura do administrador
judicial, não poderá ser pessoa que exerceu tal
função e fora destituído, deixando de prestar contas
ou tendo reprovação das que fora prestadas, sendo
também impedido pessoas que possuam vínculos
ou afinidades com a recuperanda, enquadrando
como amigos, inimigos, dependente ou até mesmo
parentes dos administradores da mesma (COELHO,
2011, p.418).
Caberá, portanto, ao qual for eleito para o
auxílio da recuperação judicial os deveres expostos
no Art. 22, I e II da Lei 11.101/2005
a)

enviar correspondência aos credores
constantes na relação de que trata o
inciso III do caput do art. 51, o inciso
III do caput do art. 99 ou o inciso II do
caput do art. 105 desta Lei, comunicando
a data do pedido de recuperação judicial
ou da decretação da falência, a natureza,
o valor e a classificação dada ao crédito;
b) fornecer, com presteza, todas as
informações pedidas pelos credores
interessados;
c) dar extratos dos livros do devedor, que
merecerão fé de ofício, a fim de servirem
de fundamento nas habilitações e
impugnações de créditos;
d) exigir dos credores, do devedor ou seus
administradores quaisquer informações;
e) elaborar a relação de credores de que
trata o § 2º do art. 7º desta Lei;
f ) consolidar o quadro-geral de credores
nos termos do art. 18 desta Lei;
g) requerer ao juiz convocação da
assembleia-geral de credores nos casos
previstos nesta Lei ou quando entender
necessária sua ouvida para a tomada de
decisões;
h) contratar, mediante autorização judicial,
profissionais ou empresas especializadas
para, quando necessário, auxiliá-lo no
exercício de suas funções;
i) manifestar-se nos casos previstos nesta
Lei; II – na recuperação judicial:
j) fiscalizar as atividades do devedor e o
cumprimento do plano de recuperação
judicial;
k) requerer a falência no caso de
descumprimento de obrigação assumida
no plano de recuperação;
l) apresentar ao juiz, para juntada aos
autos, relatório mensal das atividades do
devedor;
m) apresentar o relatório sobre a execução
do plano de recuperação, de que trata o
inciso III do caput do art. 63 desta Lei;

Destaca-se ainda que tal figura qual se qualifica
como um dos órgãos da recuperação judicial, recebe
remuneração tendo em vista a prestação do auxílio
na recuperação, qual será fixada pelo magistrado,
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tendo em vista que não poderá passar de 5% do valor
do passivo qual está a recuperanda no processo de
recuperação (TEIXEIRA, 2018, p.535). Ressaltando,
portanto, como expõe o Art.25 da Lei 11.101/2005
que - Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com
as despesas relativas à remuneração do administrador
judicial e das pessoas eventualmente contratadas
para auxiliá-lo.
Tendo em vista os órgãos da recuperação
judicial, ressalta-se que tal conjunto desenvolve
uma métrica processual, qual possibilita o pleno
desenvolvimento do instituto, evitando portanto
vícios, utilizando do auxílio de assembleia que
constituíra a ordem, podendo haver um comitê
especializado de fiscalização para os atos e ainda
por cima se utilizando da figura do administrador
judicial, qual atuará como braço processual do
juízo para efetivar os movimentos para a devida
recuperação econômica da recuperanda.
3.4 RECUPERAÇÃO JUDICIAL X RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

A Lei 11.101/2005 traz duas modalidades
para que se evite o instituto da falência, qual
venha a ser por meio judicial, ou seja, obedecendo
a lei já mencionada no processo, cumprindo seus
devidos requisitos, como a apresentação do plano
de recuperação no prazo de 60 dias, a partir da
publicação da decisão judicial que confere o início
da Recuperação Judicial (COELHO, 2011, p. 421).
A pessoa jurídica ficará em recuperação até o
fim de suas obrigações previstas no plano havendo
descumprimento de qualquer obrigação exposta no
plano, a recuperação é cancelada e podendo passar
para o tão inesperado instituto da falência (MELO,
2015 p.01).
Já a recuperação de maneira extrajudicial,
trata-se de procedimento alternativo, pois os pactos
para a volta da estabilidade são feita de maneira
privada e apenas homologada em âmbito judicial
(TEIXEIRA, 2018, p.562).
Ressalta-se ainda que tendo em vista se tratar
de modalidade que foge do âmbito processual, o
devedor precisará preencher os requisitos dispostos
em lei, assim como a judicial (TEIXEIRA, 2018,
p.563), que se dispõe no Art.48 da Lei 11.101/2005
Poderá requerer recuperação judicial o
devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais
de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes
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requisitos, cumulativamente:
Inão ser falido e, se o foi, estejam
declaradas extintas, por sentença
transitada
em
julgado,
as
responsabilidades daí decorrentes;
II não ter, há menos de 5 (cinco) anos,
obtido concessão de recuperação
judicial;
III - não ter, há menos de 8 (oito) anos,
obtido concessão de recuperação
judicial com base no plano especial de
que trata a Seção V deste Capítulo;
IV - - não ter, há menos de 5 (cinco) anos,
obtido concessão de recuperação
judicial com base no plano especial
de que trata a Seção V deste Capítulo;
(Redação dada pela Lei Complementar
nº 147, de 2014)
Vnão ter sido condenado ou não
ter, como administrador ou sócio
controlador, pessoa condenada por
qualquer dos crimes previstos nesta
Lei (BRASIL, 2005).

Conclui-se que a recuperação para a
estabilidade financeira da pessoa jurídica pode
correr tanto pela via processual judicial, como pela
extrajudicial, devendo-se em ambos os casos, serem
respeitados o disposto na lei 11.101/2005, sendo
apresentado as devidas características requeridas
em lei, juntando os credores e rogando um pacto,
o qual terá como resultado de descumprimento do
pactuado após a homologação a falência.
4 JUSTIÇA GRATUITA ÀS PESSOAS JURÍDICAS
Muito se fala nos tribunais sobre as pessoas
jurídicas poderem gozar dos benefícios da justiça
gratuita, porém, de maneira respeitosa, entendese de maneira majoritária que apresentando provas
declarando a impossibilidade de arcar com as custas
processuais não existe óbice quanto a recusa (STJ,
2005, p.365) como podemos ver no entendimento
do STJ
RECURSO
ESPECIAL
–
PESSOA
JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS
JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM
OS ENCARGOS PROCESSUAIS SEM
COMPROMETER
A
EXISTÊNCIA
DA
PRÓPRIA
SOCIEDADE
–
COMPROVAÇÃO
RECONHECIDA
PELA CORTE A QUO – ENTENDER DE
MANEIRA DIVERSA IMPLICA REEXAME
DE PROVA – MATÉRIA PACIFICADA
SÚMULA 83 DESTA CORTE. 1 – Para
a concessão da justiça gratuita às pessoas
jurídicas com fins lucrativos é imprescindível
a comprovação minuciosa e exaustiva da
impossibilidade de arcar com os encargos
processuais, sem comprometer a existência da
própria sociedade[...] (STJ, REsp 715.048/
RS, 2005)
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Ou seja, não existe óbice para que o estado
impeça, tendo em vista que se trata da volta a
estabilidade econômica de uma pessoa jurídica
(BUDNHAK, 2010, p.01), tendo ainda em vista
o princípio da preservação da empresa, qual roga
a proteção da mesma com intuito de manter seu
funcionamento evitando que se amplie a crise e que
leve a falência (DALSENTER, 2018, p. 1)
No presente caso, tema deste trabalho ao
prestar assistência na recuperação da pessoa jurídica
em dificuldade(crise) via a concessão da gratuidade
de justiça, ou seja, das custas processuais o estado,
além de se utilizar do princípio da preservação da
empresa, estaria elevando as possibilidades desse
ente se recuperar com mais facilidade cumprindo
com o plano de recuperação que se dispôs a fim de
evitar o processo falimentar que pode advir como
consequência.
CONCLUSÃO
Fica evidentemente no presente, que a
importância econômica e de cunho social do tema
trata-se de direito fundamental, e com isso possibilitou
uma visão ligeira e sucinta que pudesse compreender
a facilidade para as pessoas jurídicas interporem seu
direito fundamental ao acesso à justiça
Sendo de maneira clara onde o estado e a
sociedade rogam pela concessão do benefício, tendo
em vista diversos fatores e ainda que tais empresas
em cenário de crise, devem utilizar os mecanismos
dispostos em lei, como supra mencionados,
assim como a recuperação judicial disposta na
Lei 11.101/2005, com o intuito de se reerguer de
maneira econômica para evitar maiores catástrofes
no cenário social, quais poderiam ser deis da falência
da mesma, resultando em desemprego em massa,
tendo em vista que fora exposto a preservação da
empresa como princípio.
Assim, tem-se demonstrado com este artigo
que o benefício aqui exposto, justiça gratuita não visa
retirar o ônus do pagamento as custas processuais,
que tem como beneficiário o estado, mas a incentivar
o acesso à justiça para os que demonstrarem não
possuir condições momentâneas para arcar com os
devidos fins sendo no âmbito assistencial judiciário
ou na justiça gratuita, como é o caso de empresas em
recuperação judicial, que clamam por tal aparato por
não terem maneiras de renegociações,
Observado a importância do tema da gratuita
da justiça, como direito fundamental, previsto
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em nossa constituição federal, concluindo-se que
não pode o estado criar barreiras ou travas para a
concessão de tal benefício, tendo em vista que não
afeta somente a pessoa jurídica em si mas também
as pessoas que estão por traz da mesma, não apenas
de maneira administrativa, mas as que trabalham
para o devido funcionamento em todas as funções,
abordando assim uma coletividade, prejudicando
diretamente princípios e direitos fundamentais
descrito em nossa constituição federal, qual vem a
ser a lei maior de nosso estado, que visa não só o bem
estar, mas a devida estrutura socioeconômica para os
cidadãos terem meios para sobrevivência.
REFERÊNCIAS
BRAGA, Fernanda. Qual a diferença entre gratuidade
da justiça e assistência judiciária gratuita? Jusbrasil.
Disponível: https://lfg.jusbrasil.com.br/ noticias/
77278/ qual -a -diferenca -entre -gratuidade -da -justica
-e -assistencia -judiciaria -gratuita -fernanda -braga/ .
Acesso em: 14 ago. 2019.
BRASIL. [Constituição (1988)] Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF:
Presidência da República, [2016]. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/ constituicao/
constituicao.htm. Acesso em: 15 ago. 2019.
BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui
o Código Civil. Diário Oficial da República Federativa
do Brasil. Brasília, DF, 2002. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ ccivil_03/ leis/ 2002/ l10406.
htm. Acesso em: 15 ago. 2019.
BRASIL. Decreto-Lei 7661de 1945. Decretada pelo
Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da
República. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro
em 21 de junho de 1945. Disponível em http://www.
planalto.gov.br/ ccivil_03/ Decreto-Lei/ Del7661.htm/
Acesso em 15 ago. 2019.
BRASIL. Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.
Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência
do empresário e da sociedade empresária. Brasília, DF,
2019. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/ _Ato2004-2006/ 2005/ Lei/ L11101.htm/
Acesso: em 15 ago. 2019.
BUDNHAK, Gerson Odacir. Princípio da preservação da
empresa: um enfoque jurisprudencial. Disponível: https://
jus.com.br/ artigos/ 17291/ principio -da -preservacaoda -empresa -um -enfoque -jurisprudencial/. Acesso em
14 ago. 2019.
CAHALI, Yussef Said. Constituição Federal, Código
Civil e Código de Processo Civil. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2004.
65

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial.
São Paulo: Saraiva, 2011
CUSTÓDIO, Lana Alberta da Silva. Diferença entre
justiça gratuita e assistência judiciária gratuita. Jusbrasil.
Disponível:
https://custodiogoes.jusbrasil.com.br/
artigos/ 602482127/ qual-a -diferenca -entre -justica
- gratuita -e -assistencia -judiciaria -gratuita/ . Acesso
em: 14 ago. 2019.
DALSENTER, Thiago. Breves considerações acerca do
princípio da preservação da empresa como limitação ao
poder de tributar e seus reflexos na legislação tributária.
Migalhas. Disponível: https://www.migalhas.com.br/
dePeso/ 16,MI140719,21048 Breves +considerações
+acerca +do +principio +da +preservação +da
+empresa)/. Acesso em: 14 ago. 2019.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Sinopses Jurídicas
Direito Civil: Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2012.
MELO, Jairo. Entenda a diferença entre recuperação
judicial e extrajudicial. Jusbrasil. Disponível: https://
jairoegeorgemeloadvogados.jusbrasil.com.br/ noticias/
223806568/ entenda -a -diferenca - entre -recuperacao
-judicial -e -extrajudicial/. Acesso em: 14 ago. 2019.
NASCIMENTO, Meirilane Santana. Acesso à Justiça:
Abismo, população e Judiciário. Âmbito Jurídico.
2015. Disponível em: https://ambitojuridico.com.
br/ edicoes/ revista -74/ acesso -a -justica -abismo
-populacao -e -judiciario/ . Acesso em: 13 set. 2015.
PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição
de 1967. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. Tomo
V.
TEIXEIRA, Tarcisio. Direito Empresarial Sistematizado.
São Paulo: Saraiva 2018.
STJ. REsp 715.048/RS. Relator: Jorge Scartezzini. 4ª
Turma. Data de Julgamento: 26/04/2005, Publicado
no DJ: 16/05/2005. Disponível em https://stj.jusbrasil.
com.br/ jurisprudencia/ 12944301/ recurso -especial
-resp -445665 -rj -2002 – 0079423 -0 -stj/ relatorio-evoto-12944301/ Acesso em: 15 ago. 2019.

66

GT 10 – ACESSO À JUSTIÇA E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE

GT 10 – ACESSO À JUSTIÇA E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE

O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O ACESSO À JUSTIÇA:
REPERCUSSÃO GERAL E SEUS REFLEXOS NO CENÁRIO JUDICIAL
ATUAL
EXTRAORDINARY RESOURCE AND ACCESS TO JUSTICE: GENERAL REPERCUSSION AND ITS
REFLECTIONS IN THE CURRENT JUDICIAL SCENARIO
Rodrigo Valente Giublin Teixeira
Orientador, Prof. Dr. Do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas, UNICESUMAR, Maringá/PR

Sara Beatriz de Oliveira Amorim
Acadêmica do curso de Direito, UNICESUMAR, Maringá/PR, Bolsista do PIBIC/Unicesumar, e-mail:sara_oliveira_beatriz@hotmail.
com.

RESUMO
Esta pesquisa se propõe a analisar o requisito
da repercussão geral, criado com o ensejo de
impedir a supressão de instâncias, “filtrando” assim
os recursos extraordinários interpostos junto ao
Supremo Tribunal Federal. Utilizando-se do método
hipotético-dedutivo, concretizado através da coleta
de dados e estudos acerca do tema, adentrando no
conceito e evolução histórica do acesso à justiça, bem
como, sua aplicação nos casos levados ao judiciário.
Analisando ainda os aspectos basilares da evolução
histórica do recurso extraordinário, adentrando,
por conseguinte no requisito de admissibilidade
em pauta, pormenorizando seu funcionamento e
verificando sua concretização por meio de dados
extraídos do STF.
PALAVRAS-CHAVE

Acesso à Justiça; Recurso Extraordinário; Repercussão Geral;

ABSTRACT
This research goal is to analyze the general
repercussion created in a way to prevent the suppression
of instances, sifting the extraordinary resources this
research uses the hypothetical deductive method, noticed

by the data collection and studies on the subject,
bringing further studies on the concept and the historical
evolution of justice access, as well os its application in
cases brought to the judiciary. From this perspective,
will be presented the concept and the basic aspects of the
historical evolution of the extraordinary resource, thus
entering the requirement of admissibility on agenda,
detailing its operation and verifying its concretization
by the data extracted from the Supreme Court.
KEYWORDS

Access to justice; Extraordinary recourse; General repercussion.

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa possui o escopo de
analisar os reflexos da repercussão geral no recurso
extraordinário como requisito para o acesso recursal
ao Supremo Tribunal Federal, visando manter
o caráter paradigmático das decisões da corte
constitucional, restringindo ou filtrando as matérias
de competência do STF, propondo viabilizar ao órgão
de cúpula o exame apenas de grandes questões do país
discutidas no judiciário, ou seja, questões que sejam
expressivamente relevantes a todo cidadão brasileiro
em detrimento da massificação e multiplicidade dos
recursos.
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Verifica-se que com a evolução da sociedade,
as concepções anteriormente individuais passaram
a adotar uma concepção mais social, viabilizando a
conquista e efetivação de inúmeros direitos sociais,
dentre eles o acesso formal e material a justiça.
Contudo, com a ampliação do acesso ao poder
judiciário e em decorrência do número exorbitante
de demandas ajuizadas nas instâncias ordinárias e
extraordinárias do sistema judicial brasileiro, verificase que houve um abarrotamento dos Tribunais cujo
número expressivo de recursos e ações tornam-se
cada dia mais difíceis de serem analisados.
Diante deste contexto vê-se que tem crescido
substancialmente o número de interposição de
recursos, criados com o fito de impugnar as decisões
proferidas originariamente que estejam eivadas de
vícios processuais ou mesmo materiais.
Neste estudo analisa-se o recurso
extraordinário, cuja finalidade precípua é uniformizar
o entendimento normativo constitucional nacional,
o que vêm sendo obstaculizado pelo acúmulo
injustificado de ações, mesmo diante da devida
rigidez quanto aos critérios de admissibilidade e
cabimento do recurso extraordinário.
Dentre os requisitos de cabimento e
admissibilidade do Recurso extraordinário, destacase a repercussão geral, como filtro para a apreciação
de demandas metaindividuais, sob pena de não
ser possível responder às demandas sociais que
ultrapassam interesses individuais, mas que afetam
toda a coletividade.
1 DO ACESSO À JUSTIÇA
1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ACESSO À JUSTIÇA

Os estados liberais burgueses em meados
do século XVIII restringia-se a uma concepção
essencialmente
individualista
do
direito
principalmente quanto ao acesso ao poder judiciário,
deixando de observar aspectos imprescindíveis para a
efetivação da justiça, como por exemplo a disparidade
econômica e técnica entre as partes demandantes,
dentre outros aspectos que acarretavam a falta de
efetividade da justiça, sob o prisma da igualdade
formal dos litigantes.
Neste momento histórico o judiciário restringiase a bases “tipicamente formalistas, dogmáticas
e indiferente aos problemas reais do foro cível”.
(CAPPELLETTI, 1988) Com o desenvolvimento
social, passou-se a desenvolver uma concepção mais
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social referente a aspectos da sociedade inclusive no
que diz respeito ao acesso à justiça, reconhecendo os
direitos e deveres sociais básicos de todos os cidadãos,
sem olvidar, que neste contexto social passou- se
também a verificar a necessidade de atuação estatal
no âmbito dos conflitos havidos socialmente, visando
assegurar o gozo efetivo de todos os direitos sociais
alcançados, bem como, viabilizar o almejado acesso
material e formal à justiça.
Com o crescimento e o aumento da
complexidade das sociedades, o pensamento do
direito e a ideia de o pensamento jurídico tradicional
passou a mostrar-se insuficiente, ao ponto de exigirse dos julgadores uma decisão justa e funcional
para resolver problemas cuja solução não está
expressamente prevista na legislação posta. Por vezes,
o Juiz deve concretizar uma escolha a partir da ideia
de justiça que esteja inserida no sistema jurídico,
que não seja arbitrária, mas calcada no papel que o
direito exerce na sociedade.
A diversificação da sociedade, exige a
solução de conflitos de grupos diversos que são
frequentemente conflitantes e reciprocamente
excludentes, sejam por casos rotineiros, em que a
aplicação da lei expressa resolve o impasse ou nos
casos cada vez mais complexos, em que o conflito
atinge dimensões relevantes.
No Brasil, em decorrência de toda a evolução
supracitada, verifica-se que atualmente, a prerrogativa
do acesso à justiça, passou a ser reconhecida como
direito fundamental, insculpido no artigo 5°, inciso
XXXV, da vigente Constituição Federal, garantindo
irrestrito acesso ao Poder Judiciário para apreciar a
lesão ou a ameaça a direito, assegurando o acesso à
Justiça e a universalidade da jurisdição.
Neste contexto, “o acesso à justiça adquire
um destaque especial, podendo ser compreendido
como o requisito fundamental – o mais básico
dos direitos humanos – de um sistema jurídico
moderno e igualitário que pretenda garantir,
e não apenas proclamar os direitos de todos”.
(CAPPELLETTI,1988).
Ocorre que a massificação das demandas
judiciais vai em desencontro com o acesso à justiça,
visto que acarretam a morosidade no conhecimento
e julgamento de causas individuais, sendo
humanamente e institucionalmente impossível
atender a toda demanda que bate às portas do poder
judiciário.
Com a promulgação da Constituição cidadã,
vê-se que vários mecanismos foram inseridos
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visando o acesso à justiça, representando grande
evolução legislativa, todavia nosso sistema jurídico
ainda carece de mecanismos para disponibilizar
adequado funcionamento a garantia constitucional
conquistada.
1.2 DO CONCEITO DO ACESSO À JUSTIÇA:

O acesso à justiça consiste na faculdade de
exigir a atuação estatal na solução da lide, mediante
uma decisão justa em um prazo adequado. Aliás
é este o entendimento exposto por Teori Albino
Zavascki leciona que:
O direito a efetividade da jurisdição – que se
denomina também, genericamente, direito
de acesso à justiça ou direito a ordem jurídica
justa – consiste no direito de provocar a
atuação do Estado, detentor do monopólio
da função jurisdicional, no sentido de obter,
em prazo adequado, não apenas uma decisão
justa, mas uma decisão com potencial de atuar
eficazmente no plano dos fatos. (ZAVASCKI,
1997).

Assim, é possível verificar que a “concepção
de acesso à justiça está relacionado à viabilização dos
meios apropriados pelos quais sejam assegurados a
satisfatória defesa dos direitos e resolução das lides
existentes” (CAPPELLETTI, 1988).
Resta claro que referido direito, encontrase pautado no acesso irrestrito da jurisdição,
sendo respectiva faculdade alcançada por meio
do instrumento denominado processo, que nada
mais é do que “o método pelo qual se opera a
jurisdição, com vistas à composição dos litígios”.(
DONIZETTI,2014).
Deste modo, o acesso à justiça está atrelado
não somente na provocação do Estado- juiz, mas
também na prestação jurisdicional de qualidade em
decorrência de um “conflito de interesses qualificado
por uma pretensão resistida” (CARNELUTTI,
2006), de modo a promover ao cidadão uma
tutela jurisdicional justa, mediante mecanismos
assecuratórios da apreciação quanto ao seu direito
existente.
Cabe ressaltar que o acesso à justiça diferese e muito da justiça propriamente dita, isto
porque, quando se fala em justiça, sua concepção
é eminentemente subjetiva, ou seja, decorre do
depende exclusivamente do olhar da parte sobre os
autos, bem como, do efetivo resultado alcançado
com o processo, seja ele favorável ou não, enquanto
que o acesso à justiça consubstancia-se na tutela
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jurisdicional, ou seja, na análise da matéria pelo
judiciário, na possibilidade de reaver as decisões
proferidas em primeira instância e afins.
Desta forma, pode-se concluir pela
efetividade do acesso à justiça quando a matéria
levada ao judiciário é analisada de forma adequada,
observando para tanto os princípios processuais e
não apenas quando se obtém o resultado favorável as
expectativas dos sujeitos da lide.
1.3 DO DESDOBRAMENTO PRÁTICO E ATUAL DO
ACESSO À JUSTIÇA

O direito de ação garantido pelo acesso à
justiça, nem sempre repercute na satisfação do direito
almejado, isso porque, a massificação das demandas
judiciais, sejam elas repetitivas, corriqueiras, ou
aquelas que demandam maior exegese da norma
jurídica reivindicada, promove o atulhamento do
poder judiciário, que se encontra com um número
de demandas muito maior do que aquele que seria
humanamente possível solucionar.
Tal situação, contribui para a dificuldade de
se efetivar o acesso à justiça constitucionalmente
garantido pela disposição do artigo 5°, além do mais,
verifica-se que o acesso à justiça transcendendo o
direito de ação se perfectibiliza na processualística
adotada pelo Brasil, por intermédio do direito a
prazos razoáveis da ação ou recurso, ao direito de
um pronunciamento judicial sem a presença de
dilações injustificadas e indevidas, o direito de um
processo justo baseado nos princípios da prioridade e
celeridade, ainda o direito a um processo de execução
com o fito de efetivar o trabalho jurisdicional entregue
por meio do procedimento inicial de conhecimento.
(MANCUSO, 2011).
Diante das inúmeras demandas protocoladas
atualmente o tempo torna óbice ao processo, uma
vez que, “a justiça atrasada não é justiça, senão
injustiça qualificada e manifesta. Porque a dilação
ilegal nas mãos do julgador contraria o direito das
partes, e, assim, as lesa no patrimônio, honra e
liberdade” (BARBOSA, 1967). Este conceito vai
totalmente em desencontro com o número de
ações e recursos interpostos perante o judiciário
cresceram exorbitantemente ao longo dos dias,
o que possivelmente vêm colocando em xeque a
efetividade de tal prerrogativa, motivo pelo qual,
muito se questionou e ainda se menciona em crise
do judiciário, não só nas instâncias ordinárias, mais
exclusivamente nas instâncias extraordinárias, ainda
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que as mesmas destinem-se a analisar matérias
de extrema complexidade e relevância social para
toda a coletividade ou grupos sociais, que ensejam
a interposição do apelo extremo, ou Recurso
Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.
Justamente a massificação das demandas
impõe a criação de mecanismos de filtragem para
o atingimento do maior número de pessoas cuja
controvérsia esteja sendo decidida em um recurso
representativo das demandas repetitivas. Dentre
os mecanismos estabelecidos pela lei processual,
encontram-se os requisitos de admissibilidade, as
hipóteses de cabimento e a repercussão geral.

potencialmente existentes, garantindo a parte a
reavaliação de sua causa quando há equívocos na
garantia do devido processo legal, na garantia da
segurança jurídica, e na devida aplicação da norma
ao caso concreto.
Acerca do tema, Araken de Assis, leciona que:

2 DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Veja-se que além dos recursos possuírem a
função de correção do procedimento e revisão dos
julgados, há recursos específicos com o condão de
exigir a observância dos preceitos constitucionais
perante o Supremo Tribunal Federal e garantir a
vigência da lei federal mediante a interpretação
da mesma, unificando a jurisprudência junto ao
Superior Tribunal de Justiça.
Há que se observar que no sistema jurídico
brasileiro, as normas de cunho constitucionais e
federais são aplicadas por todos os tribunais de
instâncias ordinárias, reclamando a existência de
recursos cuja finalidade precípua seja de uniformizar
a inteligência acerca do direito, como ocorre com
os recursos especial e extraordinário. (MEDINA,
2017).
Uma vez compreendida a abrangência e
a necessidade de garantir a melhor aplicação ao
direito decorrente de norma constitucional seja em
lides repetitivas da controvérsia, seja para reapreciar
julgados que contrariem dispositivo constitucional
ou ainda declarar a inconstitucionalidade de tratado
ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local
contestado em face desta Constituição e julgar válida
lei local contestada em face de Lei federal, exsurge o
recurso extraordinário da competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal para atender estas lides.

2.1 DO CONCEITO DE RECURSO

Quando fala-se em recurso, faz-se imperioso
esclarecer que referido instrumento foi criado com
o fito de evitar defeitos ou vícios na aplicação do
direito, de modo que, os atos do judiciário nem
sempre encontram-se isentos de deformidades,
assim, o recurso é o utilizado para permitir a revisão
do julgado pelo Estado visando aplicar de maneira
correta o direito, seja ele processual ou material,
além do mais, “o indispensável serviço de resolver
lides abrange a faculdade de promover o reexame
dos elementos do processo, no todo ou em parte,
incutindo confiança no público.”(ASSIS, 2007).
Diante disso, constata-se que os recursos
não dão origem a uma ação autônoma, o oposto,
inserem-se na relação jurídica já existente, ou seja,
aquela da qual, originou-se a decisão que se visa
recorrer. (JORGE, 2017).
Sem olvidar que os recursos advêm do
inconformismo da parte, capaz de esbulhar os
seres humanos, sendo também instrumento apto
a perfectibilizar o acesso à justiça impugnando
os
pronunciamentos
judiciais
proferidos
originariamente, sejam eles pautados na inobservância
das normas, ou desfavoráveis as partes.
Há recursos com a finalidade de corrigir error
in procedendo, ou seja, corrigir o vício procedimental
dos atos praticados pelo magistrado, bem como, há
recursos visando tem-se recursos consubstanciados
no error in judicando, cujo inconformismo da
parte fundamenta-se no erro de julgamento fático
probatório. (TEIXEIRA, 2017), Decorre daí a
necessidade da existência de um duplo grau de
jurisdição com a finalidade de extinguir injustiças
70

O escoadouro do inconformismo insopitável
e, ao mesmo tempo, meio para reparar,
tanto quanto possível, os erros inerentes
a falibilidade, porque a base desses
pronunciamentos, originários do marco
civilizatório chamado processo, assenta
num juízo singular ou coletivo de homens
e mulheres, só pode ser impugnação do ato
estatal. (ASSIS, 2007).

2.2 DA INSTITUIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO

Com o advento do Decreto n. 848, de 11 de
outubro de 1890, que organizou a Justiça Federal,
estabeleceu-se a competência do Supremo Tribunal
Federal para julgar em grau de recurso e em última
instância, as sentenças definitivas proferidas pelos
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tribunais e juízos dos Estados da Federação (BRASIL,
1890).
O art. 59 da Constituição da República dos
Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro de
1891, de igual modo manteve o recurso até então
inominado endereçado para o Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
Art 59 - Ao Supremo Tribunal Federal
compete:
§ 1º - Das sentenças das Justiças dos Estados,
em última instância, haverá recurso para o
Supremo Tribunal Federal:
a) quando se questionar sobre a validade,
ou a aplicação de tratados e leis federais,
e a decisão do Tribunal do Estado for
contra ela;
b) quando se contestar a validade de leis ou
de atos dos Governos dos Estados em
face da Constituição, ou das leis federais,
e a decisão do Tribunal do Estado
considerar válidos esses atos, ou essas leis
impugnadas.

Ademais,
a
denominação
Recurso
Extraordinário, tal qual, tem-se atualmente,
originou-se do art. 33, parágrafo 4° do RISTF
de 08 de agosto de 1.891, sendo imprescindível
consignar que a partir da Constituição de 1.934
referida nomenclatura apareceu expressamente no
texto constitucional, bem como, a partir deste marco
constitucional passou-se então a assegurar ao recurso
extraordinário uma maior abrangência de matérias
de cunho constitucional.
Com a publicação do Código de Processo
Civil de 1.939, as regras atinentes ao recurso
extraordinário estabeleciam que referido recurso
deveria ser interposto junto ao Supremo no prazo
impreterível de cinco dias a contar da intimação do
acórdão ou da publicação da decisão em órgão oficial.
Contudo, em 1.942 incorporam-se ao Código de
Processo Civil mudanças significativas quanto ao
prazo de interposição do recurso, que se estendeu
de cinco para dez dias, e posteriormente para quinze
dias.
A lei n. Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de
2006, acrescentou os arts. 543-A e 543- B, exigindo
a demonstração de repercussão geral, devendo as
questões levadas até o Supremo Tribunal Federal
serem relevantes do ponto de vista, econômico, social,
político ou jurídico, transcendendo os interesses
individuais da causa e repercutindo de maneira geral
sobre toda a sociedade.
Com o advento da Constituição Federal de
1.988 houve a manutenção integral das disposições
gerais acerca do recurso extraordinário, inclusive
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quanto a prazos e demais regras, realizando, contudo,
grande modificação quando da retirada de matérias
infraconstitucionais do crivo do tribunal de cúpula,
criando para tal, o Superior Tribunal de Justiça,
bem como, o Recurso Especial para tal finalidade,
conforme a regra do art. 102, inciso III CF/881.
Note-se que embora imprescindível o duplo
grau de jurisdição, quando trata-se de recurso
manejado junto ao Supremo Tribunal Federal essa
prerrogativa não se reveste de natureza absoluta,
podendo concluir dessa afirmação que a interposição
de recurso extraordinário ao STF reveste-se de
discricionariedade e prerrogativa do próprio órgão
de cúpula , em razão da fundamentação vinculada
do recurso, bem como, do cabimento restrito que
lhe é atribuído, não sendo manejado com o fito de
obter justiça subjetiva, mas sim de alcançar a devida
e uniforme aplicação da legislação pátria.
Desta feita, nota-se que o Supremo Tribunal
Federal quando da sua criação, bem como, quando
da implementação do Recurso Extraordinário,
restou conhecido como corte de revisão, uma vez que
havendo o desrespeito à Constituição deveria ocorrer
o provimento do Recurso Extraordinário com a
finalidade de restabelecer a norma desrespeitada pela
instância ordinária. (TEIXEIRA, 2017).
2.3 DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

A previsão legal do Recurso extraordinário
e suas hipóteses de cabimento estão previstas no
art. 102, inciso III da Constituição Federal, que
estabelece a competência do STF para julgar as causas
decididas em única ou última instância, manejando
recurso extraordinário se restringem as hipóteses de:
a) contrariar dispositivo da Constituição; b) declarar
a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c)
julgar válida lei ou ato de governo local contestado
em face da Constituição; d) julgar válida lei local
contestada em face de lei federal.
Da hipótese disposta na alínea “a” do
dispositivo legal apresentado, extrai-se que referida
exigência é conveniente para restringir a interposição
do recurso extraordinário apenas quando
caracterizado a contrariedade direta a constituição,
1.

Art. 102 – Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a
guarda da constituição, cabendo- lhe: [...] III - III - julgar, mediante recurso
extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a
decisão recorrida; a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de
governo local contestado em face desta Constituição; d) julgar válida lei local
contestada em face de lei federal. (BRASIL, 1988)
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ou seja, quando a decisão originária se afastar do
espírito constitucional, desrespeitando os preceitos
disciplinados no referido diploma legal.
Já, a possibilidade de interposição recursal
exposta na alínea “b” encontra-se diretamente ligada
ao controle difuso de constitucionalidade, que
embora não deságue em efeito erga omnes é capaz de
quando suscitada em sede de recurso extraordinário
submeter-se a apreciação do tribunal pleno incidente
de inconstitucionalidade.
Diferente
da
hipótese
consignada
anteriormente, a alínea “c” foi instituída no
ordenamento com a finalidade de assegurar a
observância da hierarquia das normas, precipuamente
a sobreposição da Constituição Federal diante das
demais leis, enquanto fonte originária de todos os
outros preceitos atinentes ao ordenamento jurídico.
A hipótese de cabimento prevista na alínea
“d”, foi implementada no ordenamento por meio
da Emenda Constitucional n° 45/04, estendendo
as hipóteses de cabimento do recurso, se referindo
exclusivamente ao conflito de competência legislativa
para a criação ou alteração de normas federais e locais.
Desta maneira, vislumbra-se que a hipótese
concebida na alínea a) do supracitado artigo é
o respaldo fundamental do cabimento taxativo
do recurso em questão, sendo as demais alíneas
aqui abordadas mero desdobramento da hipótese
inicial, indicada evidentemente como principal.
(TEIXEIRA, 2017).
Embora
restritamente
condicionada
a subsunção do fato a alguma das hipóteses
de cabimento do recurso extraordinário, a
multiplicidade de recursos conduziu o Supremo
Tribunal Federal a uma crescente edição de súmulas
visando uma maior rigidez quanto a admissibilidade
recursal. (TEIXEIRA, 2017).
Ainda que tenha havido inicialmente uma
maior austeridade no que concerne a admissibilidade
de recursos extraordinários interpostos perante
o Supremo Tribunal Federal, ainda sim, em
decorrência da crescente demanda recursal, bem
como, do exorbitante número de ações propostas
originariamente no órgão de cúpula, verifica-se que
tem havido desde a sua criação um afogamento
processual, isto porque, ainda que inflexível o
Supremo Tribunal Federal vem julgando inúmeras
matérias, referente a praticamente todos os assuntos,
sob a falácia de haver desvirtuamentos constitucionais
em quase todos os âmbitos legais.
Tendo em vista que todo o ordenamento
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jurídico brasileiro é pautado na Constituição
Federal, é natural que a ofensa a alguma norma
local ou federal possa acarretar a afronta reflexa à
constituição, o que não enseja o conhecimento do
recurso extraordinário, tendo em vista que a afronta
à constituição federal deve ser direta.
Desta maneira, diante do volume intenso de
causas associado ao fato de haver apenas 11 ministros
para julgá-las, resta evidente a escassez de tempo e
esforço que referidos ministros encontram para
dedicar-se a matérias mais importantes e difíceis, bem
como, para aprofundar- se em teses amadurecidas
com o fito de oferecer uma prestação jurisdicional de
qualidade. (CARMONA, 2007).
Resultando na temida supressão de instâncias,
uma vez que, todas essas questões tornam os
tribunais extraordinários quase que em uma terceira
instância, demonstrando que com base no duplo
grau de jurisdição as pessoas tendem a achar que as
matérias merecem serem reanalisadas ad eternum até
que sejam capazes de delas se extraírem resultados
positivos as aspirações das partes demandantes, o que
não há razão de ser, principalmente quando se trata
de um tribunal extraordinário.
Além do mais, faz-se imperioso realçar que
a função maior do Supremo Tribunal Federal, de
resguardar a Constituição Federal e uniformizar
a sua interpretação, resta obstada pela obscura
tarefa de servir como terceira instância e julgar
quase todas as matérias à custa de supostas decisões
“inconstitucionais”. (CARMONA, 2007).
2.4 DOS REQUISITOS DE CONHECIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Levando em consideração o exorbitante
número de ações que abarrotam o Supremo Tribunal
Federal desde a sua criação, a limitação da matéria
constitucional não foi suficiente para evitar o acúmulo
recursal que torna inviável a prestação jurisdicional,
sendo necessária a criação de requisitos pelos quais os
recursos devem ser submetidos para posteriormente
serem analisados pelo Supremo, subordinando-se ao
crivo discricionário do respectivo órgão.
Dentre estes requisitos há a análise da causa
decidida, muito embora haja divergência doutrinária
acerca do requisito em questão, se verifica que
ao tratar de causa decidida o Supremo Tribunal
Federal fez referência àquelas demandas onde
ocorreu decisão definitiva, ou seja, houve um juízo
de valor originário, do qual, foi objeto de recurso
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para a segunda instância, exaurindo assim o caráter
permanente de referida decisão, não importando
para tal se a decisão processual é oriunda de jurisdição
contenciosa ou voluntária, contanto que não se trate
de ânimo administrativo ainda que decidido pelo
órgão judiciário e observando desde logo a preclusão
da decisão em discussão. (TEIXEIRA, 2017).
Inobstante a causa decidida, deve-se observar o
esgotamento das estâncias inferiores, como requisito
de última instância. Este requisito encontra-se
diretamente associado ao requisito anterior, isto
porque, só é possível vislumbrar a presença de causa
decidida se houver sido esgotado os meios recursais
para modificar a decisão nas instâncias inferiores,
exaurindo a instância ordinária e demonstrando,
por conseguinte o caráter permanente da sentença
proferida anteriormente, para evitar um salto
antecipado de instâncias recursais. (TEIXEIRA,
2017).
Há ainda o requisito intrínseco do interesse
recursal, inerente a todos os recursos e derivado
do próprio direito de ação da parte interligado
com a sucumbência caracterizando-se como o
desatendimento da pretensão do recorrente, uma vez
que, não havendo sucumbência em qualquer parte,
apta a ensejar a modificação da decisão não há que se
falar em interesse recursal.
Ainda, ilustrando de forma clara e concisa
o referido requisito, Rodrigo Valente Giublin
Teixeira, demonstra ser necessário a apresentação da
necessidade e adequação recursal, in verbis:
Em se entendendo que interesse em recorrer
pode ser mais bem explicado pelo binômio
necessidade e adequação, tem-se que aquela
é a exigência de se socorrer ao Estado para
satisfazer sua pretensão, ou seja, demonstrar
em suas razões recursais que a decisão recorrida
não espelhou a melhor interpretação fática ou
aplicação adequada do direito. A adequação
por sua vez é interpor junto ao Poder Judiciário
o recurso correto para o pronunciamento
judicial que se busca reformar ou anular.
(TEIXEIRA, 2017).

Desta feita, resta evidente que o interesse
recursal está atrelado ao resultado obtido da cognição
originária, assim, havendo resultado desfavorável,
bem como, o exaurimento das instâncias inferiores,
capazes de transformar a decisão proferida
originariamente em definitiva, verifica-se então
presente o interesse recursal.
Não obstante a ligação havida entre todos
os requisitos anteriormente expostos nota- se que
a legitimidade recursal é um desdobramento do
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interesse de recorrer, uma vez que, só é verdadeiro
detentor da prerrogativa de recorrer a parte que
demandou originariamente e se deu por vencida,
vindo a sucumbir no todo ou em parte a sua
pretensão.
Sem olvidar, que em casos de atuação
do Ministério Público, este também detém
referida legitimidade, cabendo frisar que ainda
que excepcionalmente, há possibilidade de se ter
reconhecido a legitimidade recursal de um terceiro
interessado na demanda, mas que por motivos alheios
não figurou no curso do processo de conhecimento,
assim no caso de demonstrada o liame entre o
interesse de intervir e a relação jurídica existente,
também lhe é devida à conferência de legitimidade
recursal.
Ainda, há de se esclarecer que observar os
requisitos aqui dispostos importa também em
verificar a existência ou não de fato impeditivo ou
extintivo do poder de recorrer, dado que, havendo
renúncia do direito cuja ação é pautada, a desistência
ou reconhecimento jurídico do pedido importa em
impedimento ao direito de recorrer, enquanto que
a existência de renúncia ao direito de recorrer ou
aceitação da decisão proferida importa em extinção
da prerrogativa recursal, não havendo mais que se
falar em recurso para as vias extraordinárias.
Não obstante, a observação da existência
de fatos impeditivos ou extintivos do atributo de
recorrer, importa também observar que para a
interposição de recurso extraordinário junto ao STF
é importante verificar a tempestividade recursal que
em linhas gerais nada mais é que a interposição
do recurso manejado dentro do prazo conferido
pela legislação para tal, qual seja, quinze dias úteis
contados da intimação do acórdão a que se pretende
recorrer, conforme estabelece o art. 1.003, §°5, do
Novo Código de Processo Civil2, sendo requisito
inerente a todos os recursos. (TEIXEIRA, 2017).
Diante de todos os rígidos critérios para a
interposição do recurso extraordinário é também
importante verificar a regularidade formal do
instrumento de impugnação, requisito responsável
por determinar a observância de critérios objetivos,
ou seja, as formalidades atinentes a interposição do
recurso, devendo ser observado o endereçamento
para onde ou para o responsável pela análise recursal,
2.

Art. 1.003 O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que
os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria
Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] §5° Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e
para responder-lhes é de 15 (quinze dias) (BRASIL, 2015)
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no caso do recurso extraordinário o presidente ou
vice- presidente do tribunal.
Na estrutura recursal as razões devem ser
expostas de forma clara e concisa, trazendo à baila
devida exposição de fatos e direitos aptos a respaldar
o pedido de reforma ou anulação da decisão proferida
anteriormente. (TEIXEIRA, 2017).
Frise-se que os recursos em sua maioria estão
condicionados ao pagamento de custas judiciárias
consistentes no porte de remessa e retorno dos autos,
devendo referido pagamento, também conhecido
como preparo ser realizado e confirmado no
momento da interposição do recurso, com exceção
de quando tratar-se de recurso extraordinário
interposto por pessoas que gozam de isenção de
referidas taxas, quais sejam, órgãos públicos, como
Ministério Público, União, Estados, Municípios
e suas respectivas autarquias, ou mesmo, quando
tratar-se de beneficiário da justiça gratuita.
Realçando que na ausência de referida
exigência pode o supracitado recurso ser inadmitido
em decorrência de deserção, denominação atribuída
a recursos carentes destes pagamentos. (TEIXEIRA,
2017).
Faz-se imperioso verificar ainda o requisito
do prequestionamento que decorre simplesmente
de pronunciamento judicial na instância originária
quanto ao tema constitucional de arguição posterior
no tribunal de cúpula, visando tornar incontroverso
o ponto de aplicação equivocada da norma
constitucional, ventilando as questões pertinentes ao
caso, viabilizando a discussão da matéria no tribunal.
(TEIXEIRA, 2017).
Além de todos estes requisitos, não se pode
olvidar a necessidade de demonstração da repercussão
geral, que será abordado adiante.
3 DOS REFLEXOS DA REPERCUSSÃO GERAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
3.1 DA INSTITUIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL COMO
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A repercussão geral foi instituída no
ordenamento jurídico por intermédio da Emenda
Constitucional n° 45, de 30 de dezembro de 2004
que incluiu o § 3°ao art. 102, da CF/883, possuindo
3.
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Art. 102 - Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda
da Constituição, cabendo- lhe: [...]§ 3º No recurso extraordinário o recorrente
deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais
discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a
admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois
terços de seus membros. (BRASIL, 1988)
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a finalidade exclusiva de restringir o cabimento do
recurso extraordinário, reservando a atuação do
Supremo Tribunal Federal às questões de cunho
constitucionais relevantes a toda a sociedade, se
distinguindo neste aspecto do instituto que a
precedeu, qual seja a arguição de relevância incluída
no ordenamento com a Emenda Constitucional n°
07, de 13 de abril de 1977 que funcionava como
mecanismo de inclusão, tornando admissíveis
matérias originariamente fora da seara de atuação do
órgão de cúpula.
Nota-se pelas análises doutrinárias que a
repercussão geral adveio da mola propulsora da
segurança jurídica perseguida por toda a sociedade,
exigindo neste sentido uma gama de atitudes
positivas do Estado necessárias à efetivação de uma
prestação jurisdicional de qualidade, dispondo de
atitudes mais complexas para disponibilizar assim a
concretização daquela garantia constitucional.
Espelhando-se no writ of certiorari americano,
ou seja, na restrição das matérias cuja revisão seja de
competência do Supremo, o recurso extraordinário
continuava sendo demasiadamente utilizado para
indiretamente reanalisar matéria fático probatória,
causando uma disfunção no sistema judiciário
brasileiro, motivo pelo qual se optou pela criação
do filtro qualitativo da repercussão, possibilitando a
filtragem das matérias de ordem constitucional.
Taís Schilling Ferraz leciona que:
As modificações trazidas pela repercussão geral,
a par de constituírem ferramentas necessárias
para que o STF possa priorizar seu papel de
Corte Constitucional frente as costumeiras
competências revisionais, introduziram forte
componente modernizador no processo civil
brasileiro e na jurisdição constitucional, exigindo
de todos os operadores do direito espírito
aberto para a compreensão da extensão das
modificações e das suas razões, todas voltadas
a efetividade plena da prestação da Justiça, em
um paradigma não individualista, que tem
como nortes a igualdade e a segurança jurídica
na interpretação das normas. (FERRAZ. 2011).

Neste contexto, nota-se que a repercussão se fez
imprescindível para a efetivação concreta da função
jurisdicional atribuída ao recurso extraordinário,
atribuindo assim a competência que lhe é devida.
3.2 DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS

Em meados de 2004, quando da
implementação da repercussão geral no ordenamento
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verifica-se que o número de recursos distribuídos
aos Ministros que compõe o referido órgão chegava
a 26.5344, o que invariavelmente corrobora com a
exposição inicial despendida acerca do requisito,
motivo pelo qual, visando estancar referido acervo
de maneira cautelosa e pertinente, estabeleceu-se o
filtro da importância associado a transcendência, sob
o aspecto político, social, econômico ou jurídico,
ultrapassando o interesse das partes.
O aspecto político da repercussão geral existirá
quando houver discussões referente a uniformização
da norma nacional capaz de emergir ao ponto de
influenciar relações entre estados ou organizações
internacionais. No aspecto social quando o
entendimento aplicado sobre o texto constitucional
incute no esteio social, como, por exemplo, quanto
a disponibilização de vagas em estabelecimentos de
ensino municipais, ou mesmo, verifica-se repercussão
econômica quando da existência de ações capazes de
versar acerca do sistema financeiro e afins, finalmente,
tratando-se de matéria de relevância jurídica tem-se a
discussão referente a aplicação de instituto básico do
direito, onde sua aplicação equivocada seja capaz de
acarretar a sociedade relevante precedente.
Outrossim, conforme estabelecido pelo
art. 102, da Constituição Federal, vislumbra- se
presumidamente presente a repercussão geral todas as
vezes que restar proferida decisão contrária a súmula
ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal, uma vez que, tal conduta reflete diretamente
na inobservância da norma constitucional.
Submetido ainda o recurso extraordinário
ao Supremo Tribunal Federal, vislumbra-se que
seu processamento devidamente disciplinado no
art. 1.030 do CPC, estabelece que para todas as
matérias levadas ao supremo será eleito um recurso
representativo da controvérsia, apto a passar pelo
crivo do Supremo, sendo que, na hipótese de o
recurso ser inadmitido pelo órgão de cúpula por
ausência de repercussão geral os demais recursos que
versarem acerca daquela matéria serão devolvidos a
origem para que sejam a estes negados seguimento.
Enquanto que sendo reconhecida a repercussão
geral no recurso representativo da controvérsia levado
ao órgão de cúpula os demais recursos referentes à
mesma matéria serão devolvidos a origem para serem
sobrestados e aguardarem o julgamento de mérito
do representativo pelo Supremo Tribunal Federal,
assim, após o supramencionado julgamento far4.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Porcentagem de AI, ARE e RE em relação
aos processos distribuídos e registrados à presidência, online.
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se-á imprescindível a aplicação do entendimento
esboçado pela instância extraordinária aos demais
recursos.
Em que pese haja discussões acerca da
irrecorribilidade da decisão que não reconhece a
repercussão geral nos recursos levados ao Supremo
Tribunal Federal, verifica-se que esta pode ser
reanalisada pela impetração de Mandado de
Segurança, dirimindo assim, qualquer crítica acerca
da efetivação quanto ao acesso à justiça ou mesmo
do duplo grau de jurisdição, isto porque, ainda que
não se permita recorrer ad eternum, tal matéria não
deixa de ser devida e minuciosamente analisada,
garantindo assim, a apreciação do judiciário acerca
da questão discutida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se com o presente estudo que o
acesso à justiça se consubstancia não só na invocação
do poder judiciário para análise de lesão ou ameaça
de direito, mas pauta-se na entrega de uma prestação
jurisdicional de qualidade concretizada em razão do
minucioso exame de todas as questões existentes no
caso concreto.
Justamente visando evitar defeitos ou vícios
na aplicação do direito, exsurgem os recursos como
mecanismos que permitem a revisão dos julgados
visando a aplicação correta da norma ao caso
concreto.
Diante deste cenário, é natural a multiplicidade
de recursos e a massificação de demandas recursais
nos tribunais, todavia isso não pode ser argumento
para deixar de apreciar o caso concreto.
Especialmente em relação ao recurso
extraordinário, que afeta especialmente a manutenção
da higidez da constituição e a sua não violação,
verificou-se a existência de vários requisitos, seja
em relação ao seu cabimento ou em relação à sua
admissibilidade, ganhando destaque o critério legal
da repercussão geral, que atua como filtro para evitar o
acumulo de demandas de interesses individuais, para
que a causa representativa da controvérsia consiga
atingir o maior número de pessoas da sociedade,
permitindo dizer o direito ao caso concreto nos casos
semelhantes.
Além do mais, em razão das inúmeras matérias
onde equivocadamente suscita-se a existência de
violação constitucional com o pretexto de se obter
reanalise fático probatória, tem-se atualmente o
judiciário em crise, incapaz de realizar com êxito a
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atividade precipuamente designada, sendo possível
observar com clareza tal afirmação nos números
atinentes ao Supremo Tribunal Federal, em razão do
recurso extraordinário.
Assim, diante de todo o cenário, verifica-se
que foi de grande valia a instituição da repercussão
geral no ordenamento jurídico brasileiro, isto porque
referido filtro permite que haja a devida restrição
quanto as matérias de competência do Supremo
Tribunal Federal, permitindo que os 11 Ministros
que integram o órgão de cúpula disponham de tempo
hábil para a detida análise das questões relevantes a
toda a coletividade, contudo, denota-se que embora
tenha havido uma diminuição gradativa no número
de recursos extraordinários interpostos junto ao
Supremo Tribunal Federal, a repercussão geral por si
só não se mostra suficiente para a extinção da crise
judiciária atual.
Convém registrar que a solução oportuna
para estas questões seja a utilização das técnicas
alternativas de solução dos conflitos.
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RESUMO
O acesso à justiça é imprescindível para
a garantia do exercício dos demais direitos
fundamentais e personalíssimos. Assim, o presente
trabalho pretende analisar o instituto dos meios
consensuais de solução de conflitos, partindo das
diretrizes instituídas pelo Conselho Nacional de
Justiça que levaram a publicação do novo Código
de Processo Civil e da Lei de Mediação, visando a
criação de um sistema multiportas, pautado nas
técnicas autocompositivas, que busca uma ordem
jurídica mais justa e adequada, efetivando, assim,
o direito constitucionalmente previsto de acesso à
justiça. Para tanto, utilizou-se o método hipotéticodedutivo com análise doutrinária e legislativa acerca
do tema.
PALAVRAS-CHAVE

Meios consensuais. Pacificação social. Direitos de Personalidade.

ABSTRACT
Access to justice is essential to guarantee the
exercise of the other fundamental and personal rights.
Thus, the present work intends to analyze the institute
of consensual means of conflict resolution, starting from

the guidelines established by the National Council of
Justice that led to the publication of the new Code
of Civil Procedure and the Mediation Law, aiming
at the creation of a multidoor system, based on selfcompositional techniques, which seeks a fairer and
more adequate legal order, therefore enforcing the
constitutionally foreseen right of access to justice. For
this, we used the hypothetical-deductive method with
doctrinal and legislative analysis on the theme.
KEYWORDS

Consensual means. Social pacification. Personality rights.

INTRODUÇÃO
O acesso à justiça na condição de direito
constitucionalmente previsto no artigo 5°, XXXV
da CF/88, deve ser entendido não como simples
acesso aos órgãos do judiciário, mas sim como acesso
a uma ordem jurídica justa que permita o alcance e a
garantia dos direitos fundamentais e personalíssimos
de cada indivíduo.
Entretanto, verifica-se que o Poder Judiciário
na condição de tradicional porta de acesso a todos
os indivíduos na busca pela garantia de seus direitos,
enfrenta uma grave crise de esgotamento. As novas
demandas acumulam-se aos milhões a cada ano, o
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que reflete diretamente na efetividade das decisões
proferidas por esse órgão.
A partir disso, estuda-se o novo panorama dos
meios consensuais, ou não adversarias, de resolução
de conflitos, os quais fazem parte do conceito
chamado de justiça multiportas. Esse sistema,
como o nome retrata, busca proporcionar a toda a
sociedade uma diversidade de métodos passíveis de
solução de conflitos de interesse, ao passo que os
envolvidos em um conflito tenham a oportunidade
de optar pelo meio mais adequado para resolução de
seu caso concreto.
Desse modo, destaca-se que os métodos
consensuais, principalmente a mediação e a
conciliação, tiveram maior visibilidade a partir da
Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça
publicada em 2010, que instituiu, em todas as
esferas do poder uma política pública voltada para a
pacificação social, em detrimento a chamada “cultura
da sentença” que impera no panorama nacional desde
os primórdios da redemocratização. Além disso, em
2015 houve um grande marco no direito brasileiro
com a publicação do novo Código de Processo Civil
e a Lei de Medição (Lei 13.140/2015), os quais, em
atendimento as diretrizes do Conselho Nacional
de Justiça, consolidaram as técnicas não adversarias
como meio hábeis de solução de conflitos, bem
como regulamentaram a sua utilização das dentro e
fora do Poder Judiciário.
A partir disso, o presente trabalho busca
analisar a atuação dos métodos consensuais de
resolução de conflito e a sua utilização como
efetivação do acesso à justiça, entendido como acesso
a uma ordem jurídica justa, a fim de possibilitar a
garantia dos direitos personalíssimos.
Para alcançar esse objetivo, realizou-se, por
meio do método hipotético dedutivo, um estudo
doutrinário e legislativo a fim de buscar dados e
conteúdo jurídico para embasar a referida análise.
1 OS MEIOS CONSENSUAIS DE COMPOSIÇÃO
DE CONFLITOS E SUAS ESPECIFICIDADES NO
CONTEXTO JURÍDICO NACIONAL
O conflito é algo inerente ao ser humano,
assim como a busca pela resolução do impasse com
vistas à criação de um meio social equilibrado que
permita a sobrevivência pacífica em sociedade.
A transformação da autotutela mediante uso de
força física para técnicas heterocompositivas e
autocompositivas são marcas da sociedade moderna,
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caracterizada pela complexidade dos relacionamentos
interpessoais.
Para a gestão e resolução de conflitos no
panorama jurídico nacional destacam-se duas
possibilidades, a primeira delas se refere aos métodos
tradicionais, compreendidos como métodos
adversariais ou heterocompositivos, no qual um
terceiro, imparcial e independente, depois de
desenvolvido o processo legal proferirá uma decisão
impositiva a ambos os polos do processo. (JORGE;
SOUZA; JAYME; CARVALHO, 2016).
Esse modelo se refere ao próprio Poder
Judiciário, no qual as partes buscam o Estado,
na figura dos juízes togados, para a pacificação
da controvérsia gerada entre elas, ou também, a
Arbitragem, regida pela Lei 9.307/96, modalidade
extrajudicial que permite a resolução de conflitos de
ordem patrimonial, na qual as partes se submetem
a decisão imposta por terceiro, independente e
imparcial, chamado de árbitro.
Enquanto isso, a outra hipótese a ser
alcançada é pela via da autocomposição, a qual
compreende os chamados métodos consensuais de
resolução de conflitos, os quais, diferentemente do
modelo adversarial, privilegiam o protagonismo
das partes ao reconhecer a capacidade de que os
próprios interessados, por meio do diálogo assistido
e do consenso, podem chegar a uma solução para
o conflito instaurado (JORGE; SOUZA; JAYME;
CARVALHO, 2016).
Os métodos consensuais, neste sentido,
concedem maior visibilidade e autonomia às partes
na tentativa de descontruir a ideia de polos contrários
que advenham do binômio ganhador e perdedor,
sendo que o foco principal é o real interesse dos
conflitantes. Para tanto, há a figura de um terceiro
facilitador que, por meio do uso de técnicas de
comunicação, busca possibilitar um ambiente seguro
para que as próprias partes possam, por meio do
diálogo, chegar a uma saída para seu conflito, seja
por meio de acordo ou até mesmo por uma mudança
de atitude e comportamento que beneficie a ambos.
(RODRIGUES; ALVARENGA, 2018).
A atuação dos facilitadores, objetivando a
autocomposição, deve observar uma série de princípios
basilares, dentre eles, a imparcialidade do facilitador
em relação a qualquer uma das partes preconizando
a isonomia entre elas, a oralidade, a informalidade
dos atos praticados, a confidencialidade, a boa-fé e,
principalmente, a autonomia de vontade das partes
na busca do consenso. (RAMOS, 2018).
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Assim, dentre os métodos consensuais,
destacam-se a conciliação e a mediação, as quais
podem ser realizadas dentro do próprio processo
judicial ou também de maneira extrajudicial, que
antecede a lide jurisdicionada. Ambas as medidas
consensuais são regidas pelos princípios acima
delineados, sendo que o objetivo é o consenso das
partes na busca da resolução de controvérsia que os
envolve.
Embora semelhantes a conciliação e a
mediação possuem diferenças claras para realização
do procedimento, principalmente quanto ao objeto e
o limite de atuação do terceiro facilitador. A primeira
será regida pela figura do conciliador, o qual tem a
intenção de facilitar a comunicação entre as partes,
retirando do problema apresentado as opiniões
pessoais e animosidades dos conflitantes, orientandoos sobre o direito pertinente e indicando possíveis
soluções, a fim de que os sujeitos possam ponderar
as vantagens da composição e a oportunidade de um
acordo que beneficiará a ambos.
A conciliação, neste passo, é indicada
preferencialmente aos casos em que não haja
envolvimento emocional ou afetivo profundo entre
as partes anteriormente, relacionando-se geralmente
com os conflitos de menor complexidade, em que os
conflitantes pretendem o desfecho célere e eficaz para
o conflito instaurado.
É neste sentido que, valendo-se das lições de
Dinamarco (2005, p. 142), o Ministro do Superior
Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Buzzi, conceitua
a conciliação:
conciliação é acordo de vontades que
resulta de concessões mútuas, em que um
terceiro imparcial ajuda, orienta e facilita
a composição. O conciliador, além de
orientar pode sugerir soluções, desenvolve
atividade de modo imparcial, avalia a situação
litigiosa propondo uma solução ao conflito,
enunciando as vantagens e desvantagens que
a transação acarreta aos litigantes (BUZZI,
2014, p. 465).

Enquanto isso, a mediação é entendida como
um método interdisciplinar, que utiliza técnicas
advindas do direito, da psicologia, da sociologia e
da administração de empresas (COMISSÃO DE
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA OAB/MG,
2009, p. 8), a qual visa, além do fim do litígio, a
manutenção do vínculo entre as partes por meio da
reestruturação da comunicação entre elas a fim de
dificultar nova discussão sobre o mesmo problema
futuramente. A figura do mediador, portanto, é
80
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de extrema importância, uma vez que este atua
neutralizando toda a carga emocional conferida ao
problema, auxiliando as partes a compreenderem
quais os elementos que motivaram o surgimento do
conflito e qual o interesse em comum existente para
além da controvérsia.
Observa-se que a interação do mediador
com os conflitantes é maior, no entanto ele fica
limitado a apenas facilitar a solução da controvérsia
pelas próprias partes, sem que interfira no mérito
da decisão tomada pelos envolvidos (SCAVONE
JUNIOR, 2018, p. 275). Por esse motivo, essa
medida se mostra mais exitosa nos conflitos em que
as partes são comprometidas por laços anteriores,
afetivos e emocionais, que extrapolam o contexto
do próprio conflito, a exemplo, o direito de família
em que as disputas abrangem questões de pensão
alimentícia e guarda de incapazes, que de forma
oculta, podem apresentar contextos mais complexos,
como dependência financeira, violência familiar e
abandono afetivo.
Verifica-se que no ambiente familiar, os
desentendimentos geralmente estão ligados a
dificuldade de comunicação entre os indivíduos,
que não conseguem compreender seus próprios
sentimentos dentro do papel que cada um
desempenha na relação familiar. Dessa forma, atua
a mediação na restauração do diálogo e do vínculo
familiar perdido entre as partes, a fim de que
compreendam, por exemplo, que mesmo diante da
dissolução de uma relação conjugal, ambos deverão
se fortalecer como casal parental em nome dos filhos.
(BARBOSA, 2015, p. 72).
Do mesmo modo, leciona o doutrinador Luis
Alberto Warat:
a mediação não se preocupa com o litígio,
ou seja, com a verdade formal contida
nos autos. Tampouco tem como única
finalidade a obtenção de uni acordo. Mas,
visa, principalmente, ajudar as partes a
redimensionar o conflito, aqui entendido
como conjunto de condições psicológicas,
culturais e sociais que determinam uni choques
de atitudes e interesses no relacionamento
das pessoas envolvidas. O mediador exerce
a função de ajudar as partes a reconstruírem
simbolicamente a relação conflituosa (2004,
p. 60).

A partir do exposto, registra-se que os
métodos autocompositivos passaram a ter mais
enfoque no cenário nacional com a publicação em
2010 da Resolução 125 do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), que instituiu no âmbito do
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Poder Judiciário, a política pública de tratamento
adequado dos conflitos de interesses privilegiando
as medidas consensuais de solução de controvérsias,
como a conciliação e a mediação1. Após isso, outros
diplomas legais, como o novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015) e a Lei de Mediação (Lei
13.140/2015), trouxeram avanço e fomentaram os
instrumentos instituídos pelo CNJ.
2 ANÁLISE DO INSTITUTO DA MEDIAÇÃO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO. DESTAQUES DA LEI
DE MEDIAÇÃO E O CPC/2015
Antes da publicação do novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015) a mediação,
diferentemente da conciliação e da arbitragem
não possuía previsão legal em nenhum código ou
lei especial. Em um breve histórico, afere-se que a
primeira proposta apresentada para regulamentação
da mediação no cenário nacional se deu pelo projeto
de lei n˚ 4.822/1998 de autoria da deputada Zulaiê
Cobra, o qual foi incorporado a outro projeto de
lei apresentado pelo Instituto de Direito Processual
(IBDP), sendo aprovado pelo Senado o texto
substitutivo (PLC 94/2002). Após o envio da
proposta à Câmara, houve a aprovação do parecer
apresentado pelo Deputado Relator, sendo que o
projeto foi encaminhado para publicação em 04 de
março 2013, no entanto, sem nova movimentação
legislativa até este momento (CABRAL, 2016, p.
465).
Assim, a fim de suprir a lacuna até então
existente, em 2011 o Senador Ricardo Ferraço (ES)
apresentou novo projeto de lei, que, após o tramite
legal foi aprovado resultando na publicação em 29
de junho de 2015, da Lei 13.140/2015, a chamada
Lei de Mediação, apenas três meses após a publicação
do novo Código de Processo Civil (16 de março
de 2015). Salienta-se que a inclusão do instituto
da medição no Código de Processo Civil como
instrumento apto para solução de conflitos, bem
como a edição de lei específica para regulamentar
a sua aplicação no cenário nacional representaram
marcos no direito nacional e importante avanço
no atendimento à política pública de tratamento
adequado de conflitos lançada pelo Concelho
Nacional de Justiça (Resolução 125/2010) e
1.

“Cabe ao Judiciário estabelecer política pública de tratamento adequado
dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga
e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional,
não somente os serviços prestados nos processos judiciais, como também os
que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em
especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação.”
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contribuíram para ampla visibilidade do tema, além
de favorecerem a sua utilização.
2.1 A MEDIAÇÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Necessário ressalvar, no entanto, que o
instituto da mediação vai além do apresentado e
organizado pelo Código de Processo Civil, conforme
expõe Carlos Eduardo de Vasconcelos:
o que passou a constar do texto do novo
CPC foi o marco regulatório da mediação
no âmbito judicial. Portanto, um programa
normativo que estimula a priorização das
soluções consensuais. Pois a mediação é
uma prática e seu método, modelos e estilos,
com o apoio de um terceiro, o mediador ou
conciliador, sendo retórica material, vivência
transdisciplinar, arte, algo construído nos
campos da experiência e da compreensão
dialogal. Mediação é, como já destacamos
neste livro, um meio de assegurar o diálogo
aberto em suas alternâncias, que enseja as
condições de possibilidade de construção de
novos significados, transformando as (pré)
compreensões do próprio conflito e integrando
os horizontes dos mediandos. Com ela vai-se
concretizando o princípio do consensualismo
(VASCONCELOS, 2017, p. 88).

Apesar das ressalvas feitas, o novo código
processual é um marco de extrema importância para
a apresentação e estímulo do sistema multiportas,
principalmente quanto aos meios não adversariais,
posto que o CPC estabeleceu como princípio basilar
o dever de incentivo à utilização dos métodos de
solução consensual de conflitos, inclusive no curso
do processo judicial (art. 3˚, § 3˚). Este novo
paradigma visa que os advogados, as partes e os
demais operadores do direito atuem na busca pelo
efetivo cumprimento dos princípios da duração
razoável do processo, da boa-fé e da cooperação (arts.
4˚, 5˚ e 6˚).
Observa-se que os procedimentos no novo
Código foram organizados em duas fases, sendo
que a primeira é destinada a promover a resolução
consensual da controvérsia e caso não haja a
autocomposição o processo segue para a segunda
fase, a qual é voltada para a instrução e julgamento
do litígio pelo magistrado. Além disso, a Lei
13.105/2015 tratou dos conciliadores e mediadores
judiciais atribuindo a eles a qualidade de auxiliares
da justiça, submetidos, inclusive, às regras de
impedimento e suspeição (CABRAL, 2016, p.
469), o que assegura maior segurança jurídica ao
instituto. Também, destinou o Capítulo III da
Seção V a regular toda a atividade dos conciliadores
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e mediadores e a criação dos Centros Judiciários de
Solução Consensual de Conflitos.
Além disso, observa-se que o legislador
para reafirmar o estímulo à autocomposição, fez
constar incentivos para utilização desta, como
exemplo a dispensa das custas processuais em caso
de composição antes da sentença (artigo 90, § 3˚).
Outro ponto a ser evidenciado é instituição da
audiência de conciliação ou mediação, em regra,
obrigatória (artigo 334 e seguintes), uma vez que esta
apenas não ocorrerá se ambas as partes manifestarem
expressamente o desinteresse na autocomposição,
sendo que o não comparecimento injustificado por
qualquer das partes é considerado ato atentatório
à dignidade da justiça, para o qual será arbitrada
penalidade de multa de até dois por cento do valor
da causa ou da vantagem pretendida, revertida em
favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8˚).
Ademais, o referido diploma legal possibilitou
a suspensão dos prazos processuais para a realização
de medidas que promovam a autocomposição
(artigo 221, parágrafo único), o que incentiva a
busca das partes pelo consenso. Por fim, destaca-se
que, consoante ao direto de família, o novo Código
determinou que todos os esforços devem ser tomados
para que as controvérsias familiares possuam
soluções consensuais, devendo o juiz, inclusive,
proporcionar o auxílio de profissionais de outras
áreas do conhecimento para promover a mediação e
conciliação (BRASIL, 2015)2.
A disposição dessa medida é e extrema
importância, principalmente em razão da repercussão
que as ações familiares proporcionam nos envolvidos,
nos filhos e nos parentes próximos. É neste mesmo
sentido que discorre Carlos Eduardo de Vasconcelos:
compreender que a conjugalidade pode haver
terminado, mas não a parentalidade; perceber
que a alienação parental pode acarretar a
“morte inventada” de um pai ou de uma
mãe, com sérias consequências para os filhos;
assegurar o apoio que empodere esses pais
na superação dos sofrimentos e maus-tratos
recíprocos, é o que se espera de um Estado
que compreende a importância da família e da
educação. De nada importam as regras jurídicas
sem a compreensão de que ali, para muito além
dos belos arrazoados, há dramas humanos, há
sofrimentos, há dificuldades em lidar com
mudanças e perdas. As próprias partes poderão
requerer a suspensão do processo para fins de
mediação extrajudicial, com mediadores de
2.
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“Art. 694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para
a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de
profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação.
Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a
suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem a mediação
extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar.” (BRASIL, 2015)

livre escolha, ou atendimento multidisciplinar,
que pode englobar, por exemplo, vários
modelos ou alternativas de terapia familiar
(VASCONCELOS, 2017, p. 88).

Igualmente, determina o Enunciado 55 da
I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de
Litígios, que para a resolução de conflitos na área
do direito de família, os advogados deverão buscar a
atuação conjunta e colaborativa voltada para solução
viável, criativa, e que beneficie a todos os envolvidos3.
2.2 A MEDIAÇÃO: COMENTÁRIOS DA LEI 13.140/2015

A Lei de Mediação e o Código de Processo Civil
concretizam a utilização dos métodos consensuais
em todo âmbito nacional (CABRAL, 2016, p. 469470), porém, destaca-se que no caso de contradição
entre eles, o sistema hermenêutico determina que,
em regra, aplica-se o princípio da especialidade,
prevalecendo, portanto, a Lei 13.140/2015.
A referida lei dispõe não apenas sobre a
mediação entre particulares, mas também no âmbito
da Administração Pública, alterando dispositivos
anteriores que proibiam tal prática. Nos primeiros
artigos apresenta o conceito de mediação, aplicando-a
a todos os conflitos que versarem sobre direitos
disponíveis e os indisponíveis transigíveis, exigindo
para este último a oitiva do Ministério público e
homologação judicial em caso de autocomposição
(art. 3˚, § 2˚). Indica também os princípios que
regem o instituto e os requisitos para a figura do
mediador, judicial e extrajudicial.
Salienta-se que o mediador extrajudicial,
não previsto no CPC/2015, não depende de
cadastramento ou mesmo graduação em nível
superior, devendo, no entanto, possuir capacitação
para realização do ato e ter a confiança dos envolvidos
(BRASIL, 2015, art. 9˚). Além disso, a lei especial
acrescentou mais um requisito aos mediadores
judiciais, dispondo que devem ser graduados há pelo
menos dois anos em curso superior reconhecido pelo
Ministério da Educação (BRASIL, 2015, art. 11).
Ademais, a Lei de Mediação possibilitou a
previsão contratual de cláusula de mediação, em
sintonia com a cláusula compromissória prevista na
Lei de Arbitragem (art. 3˚ da Lei 9.307/96), sendo
que as partes que pactuarem a referida cláusula
3.

“O Poder Judiciário e a sociedade civil deverão fomentar a adoção da
advocacia colaborativa como prática pública de resolução de conflitos na
área do direito de família, de modo a que os advogados das partes busquem
sempre a atuação conjunta voltada para encontrar um ajuste viável, criativo
e que beneficie a todos os envolvidos.” (CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS
DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, online)
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deverão comparecer obrigatoriamente pelo menos
a uma reunião de mediação (BRASIL, 2015, art.
2˚, §1˚). Ainda, dispôs que a celebração de acordo
pelas partes constitui título executivo extrajudicial,
ou judicial, se homologado em juízo, o que confere
segurança e efetividade a este instituto.
Quanto à mediação no âmbito da
Administração Pública, a Lei de Mediação detalha
toda a aplicação do instituto, desde as hipóteses
de cabimento, a criação de órgãos específicos para
realização do ato, os aspectos procedimentais, bem
como as questões tributárias e de responsabilidade
dos servidores e empregados que participe da
composição, o que confere maior segurança jurídica
para aplicação dessa medida. (CABRAL, 2016, p.
480).
Outrossim, aplica as disposições contidas na
lei especial à outras formas de resolução consensual
de conflitos, a exemplo da mediação comunitária, a
escolar e a realizada nas serventias extrajudiciais (art.
42). Por fim, a referida lei prevê a possibilidade de
estando às partes de acordo, realizarem a mediação
via internet ou por outro meio de comunicação que
permita a composição a distância (art. 46), o que se
revela um instrumento de notória importância em
razão da facilitação que o meio virtual emprega para
a difusão desta prática.
3 A POLÍTICA PÚBLICA DE TRATAMENTO
ADEQUADO DE CONFLITOS DE INTERESSE
COMO MÉTODO DE PACIFICAÇÃO SOCIAL
Conforme análise feita por Fernanda Rocha
Ramos não é novidade que o direito pátrio sofreu
grande influência do direito romano, consolidando
fortemente ritos marcados pela solenidade e rígida
formalização dos atos processuais. Neste panorama,
arraigou-se no âmbito nacional a chamada cultura
do litígio, na qual prevalece à utilização do meio
tradicional de jurisdição, compreendido pelo
processo judicial, ante a crença que a solução para
a contenda apenas é precisa se proferida por um
modelo judicial. (RAMOS, 2018).
O retrato da litigiosidade pode ser verificado
pela análise dos dados obtidos pelo Conselho
Nacional de Justiça (Justiça em Números 2018 –
ano-base 2017), constata-se que o Judiciário Nacional
finalizou o ano de 2017 com 80,1 milhões de
processos que aguardam resolução definitiva, dentre
os quais, 29,1 milhões foram ajuizados somente no
ano de 2017. Ainda, para o mesmo ano de 2017, o
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CNJ projetou que o tempo médio de resolução de
um processo da Justiça Comum Estadual, ressalvados
os criminais com execução de pena (uma vez que os
processos ficam suspensos durante o cumprimento
da pena), é de 6 anos e 9 meses.
Nesse passo, analisa-se que o Poder
Judiciário, apesar de toda sua competência,
vem suportando diversos problemas funcionais,
principalmente com o elevado volume de processos
que aumentam a cada dia, o que afeta diretamente
a efetividade das decisões lançadas. Para o antigo
Secretário de Educação do estado de São Paulo,
José Renato Nalini (2016, p. 27-29), o processo
judicial foi a alternativa mais civilizada encontrada
para a composição de controvérsias, no entanto,
destaca que é necessário considerar a exaustão deste
modelo, uma vez que a busca pelo Poder Judiciário
inviabiliza o cumprimento do comando firmado
pela Constituição Federal, qual seja, a duração
razoável do processo. Além disso, afirma que as
respostas judiciais muitas vezes são meramente
técnicas, que põe fim ao processo, mas que não
solucionam, de fato, o conflito.
Neste cenário, então, cresce a busca por
novas perspectivas para a excessiva litigiosidade que
sobrecarrega o Poder Judiciário Nacional, bem como
a procura por meios de tratamento mais adequados
para solução de conflitos, estes baseados na chamada
justiça multiportas, a qual objetiva uma tutela de
direitos eficaz e tempestiva para cada disputa. Este
sistema confere autonomia às partes na escolha do
modelo processual mais adequado para atender
as particularidades do seu caso concreto (LESSA
NETO, 2015) e a que melhor potencialize a resolução
do conflito instalado, tornando o significado de
resolução mais do que o simples julgamento do
litígio.
Outrossim, no entendimento de Cesar Felipe
Cury (2016, p. 486), a previsão de outros meios de
solução de conflitos preferencialmente os consensuais
pelo direito processual, representam o “sentido
democrático do constitucionalismo moderno” e
repercute no próprio sentido da jurisdição, a fim
de alterar a perspectiva do processo adversarial
como único modelo de pacificação de conflitos e da
sociedade.
Igualmente, discorrem Caio Cesar Vieira
Rocha e Luis Felipe Salomão (2017, p. 219), que o
Poder Judiciário não deve ser visto como o caminho
natural para a resolução de conflitos, porquanto a
disseminação dos métodos de solução consensual de
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conflitos pode representar uma “tendência saudável”
para a maior eficiência do direito de acesso à justiça,
conforme o previsto no art. 5˚, XXXV, da CF/88,
que implica também ao direito de uma ordem
jurídica justa.
Vale ressaltar que uma das vantagens mais
expressivas dos métodos não adversariais é a efetiva
resolução da contenda, uma vez que pautados na
cooperação entre as partes. Assim, removido o
exagerado formalismo e a burocracia pertencente
ao processo judicial as decisões são tomadas pelos
próprios envolvidos, o que possibilita às partes
realizar concessões e assumir compromissos mais
facilmente, com acordos efetivos e cumpridos
espontaneamente, o que nprevine o surgimento
de novo litígio, mantendo, acima de tudo, o
relacionamento entre os envolvidos. De igual modo,
expõem os coordenadores da coleção Grandes Temas
do Novo CPC:
a potencialidade de se resolver um conflito por
outras formas que não à judicial estatal traz
muito mais benefícios do que problemas. E o
mais importante deles consiste na adequação
que os mecanismos não adversariais e
extraestatais podem proporcionar à solução
da controvérsia, resultando, acima de
tudo, na satisfação do jurisdicionado e na
restauração da convivência social entre os
envolvidos no conflito, tendo ainda como
efeitos reflexos, entre outros, a diminuição
dos recursos, a facilitação da execução, muitas
vezes com adimplemento espontâneo, e
execução imediatas das medidas adotadas, e
a possibilidade de diminuição de demandas
judiciais com advento de uma cultura de
pacificação a ser fomentada na sociedade,
atingindo empresas, o Estado e o cidadão
(DIDIER, 2016, p. 8).

Assim, verifica-se que a maior propagação
das técnicas da autocomposição pode repercutir em
uma mudança considerável e significante não só na
morosidade do Judiciário, como também na própria
redução da litigiosidade e a efetivação de uma ordem
jurídica mais justa.
4 A GARANTIA DOS DIREITOS DE
PERSONALIDADE POR MEIO DA EFETIVAÇÃO
DO ACESSO À JUSTIÇA E OS MÉTODOS
CONSENSUAIS DE COMPOSIÇÃO DE CONFLITOS
Atualmente, pode-se indicar que cada
indivíduo possui dois grandes grupos de direitos,
os de propriedade e os de personalidade. Os
primeiros, como o próprio nome traduz, remetemse ao patrimônio do sujeito, ou seja, aquilo que
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pode ser adquirido e alienado se traduzindo em
valor econômico. Enquanto isso, os direitos de
personalidade são próprios do indivíduo, pois
decorrem da condição de ser humano, por isso são
pressupostos de existência do ser e de sua dignidade.
Esses direitos são considerados bens inerentes à
pessoa, sendo eles o direito à vida, à privacidade, à
integridade física, psíquica e intelectual, à liberdade,
à honra, à imagem, e ao nome. (RUIZ; NUNES,
2014, p. 41).
Aponta-se que o conceito de pessoa,
personalidade e dignidade da pessoa humana resulta
de uma evolução de cunho filosófico, sociológico,
teológico e jurídico que remonta há vários séculos.
No entanto, um grande marco no direito brasileiro
foi à promulgação da Constituição Federal de 1988,
que elencou em seu artigo primeiro o princípio da
dignidade da pessoa humana como pressuposto do
Estado Democrático de Direito, garantindo, assim,
ao cidadão a titularidade de direitos básicos inerentes
à condição de ser humano, fundamentados na
cidadania, nos direitos sociais, do trabalho e da livre
iniciativa, os quais estão previstos principalmente
nos artigos 5° e 6° da Carta Magna.
Observa-se que, em complemento a
previsão constitucional, o Código Civil destinou
o Capítulo II do Livro I (Das Pessoas) ao instituto
dos direitos de personalidade, os quais, em regra,
têm caráter irrevogável e irrenunciável (BRASIL,
2002a)4, garantindo, inclusive, a cada indivíduo, a
possibilidade de tutela preventiva ou repressiva dos
direitos personalíssimos, as quais se traduzem na
capacidade de demandar a cessação de qualquer tipo
de ameaça ou lesão a estes direitos ou de reclamar
perdas e danos que venham a suportar (BRASIL,
2002b)5.
Importante ressaltar que cada direito de
personalidade está diretamente ligado a um ‘valor
fundamental’ (REALE, 2004), pois se caracterizam
como direitos inerentes à condição de ser humano.
Assim, incluído neste rol se encontra o direito
de acesso à justiça, com previsão no art. 5°, inciso
XXXV da Constituição Federal, o qual representa a
concretização do princípio fundamental da dignidade
de cada indivíduo, uma vez que não há como se falar
em dignidade sem a efetivação de direitos ao homem.
(PAULICHI; SALDANHA, 2016).
4.

5.

“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.” (BRASIL, 2002)
“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.” (BRASIL, 2002)
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Desse modo, analisa-se que a garantia dos
direitos personalíssimos, filia-se irremediavelmente
ao direito de acesso à justiça e a uma ordem jurídica
justa que propicie instrumentos capazes de gerar
decisões adequadas, principalmente na resolução
de conflitos de interesse que agreguem os valores
contemplados pela ordem constitucional. (RAMOS,
2018). É neste sentido que Rabenhorst conceitua o
acesso à ordem jurídica justa:
enfim, por acesso à ordem jurídica justa
entende-se acesso a um processo justo, ou seja,
a garantia de acesso a uma justiça imparcial,
que não só possibilite a participação efetiva e
adequada das partes no processo jurisdicional,
mas que também permita a efetividade da
tutela dos direitos, consideradas as diferentes
posições sociais e as especificas situações
de direito substancial. O processo que não
produza um resultado justo, assim considerado
aquele que não atinge seus objetivos éticos ou
que repele, direta ou indiretamente, os influxos
axiológicos da sociedade, é, na verdade, um
processo injusto e, por isso, inibidor do acesso
à justiça (RABENHORS, 2001, p. 11).

Partindo dessa premissa, tem-se que o acesso à
justiça não se limita ao alcance do Poder Judiciário para
o julgamento de contendas, e sim deve compreender
uma ordem jurídica justa pautada em uma política
pública de atuação judicial e extrajudicial que resulte
no devido atendimento aos conflitos de interesse de
toda a sociedade. Entretanto, como demonstrado,
o sistema judiciário nacional acumula processos
acima de sua capacidade, fato este que influencia
diretamente na qualidade e efetividade das decisões
lançadas. No mesmo sentido, Rocha, Borges e Silva
apontam que:
se, portanto, é reconhecida a boa qualidade do
ordenamento jurídico brasileiro, no que tange à
garantia abstrata de direitos, mas tem-se sempre
presente um clamor da sociedade reclamando
da ineficiência da justiça, a conclusão a que
se chega é a de tão-só́ garantia dos direitos
materiais ao cidadão se torna inócua se não
se verificar a garantia da efetividade de tais
direitos, de sorte que os cidadãos – ou nem
todos os cidadãos – não estão tendo acesso
pleno à ordem jurídica. (2016, p. 5).

Assim, observa-se que a insuficiência de
recursos, tanto estrutural como de pessoal, acaba por
tornar o método tradicional de justiça um modelo
excludente (ROCHA; BORGES; SILVA, 2016). Sob
esta temática, Bezerra aponta que um dos fatores para
a desigualdade de acesso à justiça entre os brasileiros
é a escolha via de regra pelo Poder Judiciário,
considerando que o processo judicial pode acarretar
altos custos, indica que:
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ao decidir pela via judicial e acesso à justiça,
que deliberadamente chamamos de “acesso
ao processo”, por considerarmos o acesso à
justiça um valor superior e mais amplo do
que a simples oportunidade de ajuizar ações, o
agora litigante enfrenta um significativo custo
econômico. Seguramente, o custo econômico,
embora exista nas formas extrajudiciais de
solução de conflitos, encontra maior eco na via
processual. (BEZERRA, 2008, p. 187).

É neste sentido que os meios não adversariais
de composição de conflito devem ser entendidos
como auxiliares na busca pela ampliação do acesso à
justiça e a criação de uma ordem jurídica mais justa,
pautada na efetiva pacificação dos conflitos sociais e
de interesse. Nesta toada, Hess (2004, p. 165) retrata
que:
[...] a extensão do acesso à justiça deve
ser repensada em outras bases, meios ou
instrumentos alternativos, os quais cooperem
e aliviem a carga excessiva do Poder Judiciário
estadual e que tenham o mesmo nível de
idoneidade e praticidade na ordenação social
e pacificação de conflitos,
[...]
a modificação da mentalidade dos operadores
do direito e da cultura jurídica, para buscar
novas bases de cooperação com a sociedade
civil, organizações e instituições modernas,
voltadas à pesquisa e investigação social, a
fim de apresentar sistemas alternativos viáveis
para a solução de conflitos, que servirão
de complemento útil à reforma do Poder
Judiciário.

Desse modo, evidencia-se que o acesso à justiça,
como direito fundamental constitucionalmente
previsto, é enormemente importante para a garantia
e concretização dos demais direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, e com eles os direitos
de personalidade. (WEISSTUB, 2002). Portanto,
a implementação dos meios consensuais de solução
de conflitos, amplia a possibilidade de acesso à
justiça pelos indivíduos, ressaltando-se que estes
métodos não pretendem substituir a via do processo
jurisdicionado, e sim, têm o condão de expandir a
própria atuação do Poder Judiciário na busca pela
efetividade dos direitos garantidos de forma abstrata
aos cidadãos, posto que, inclusive, torna mais
democrática a atividade judiciária na pacificação dos
conflitos. (ROCHA; BORGES; SILVA, 2016).
Desse modo, considerando que os meios
consensuais de resolução de disputas analisam
mais amplamente o conflito e o real interesse
dos envolvidos, o foco para a implantação
desses mecanismos é a construção de uma nova
concepção de acesso à justiça que visa à aplicação
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do tratamento mais adequado para pacificação de
disputas, garantindo, assim, a efetivação dos direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana.
CONCLUSÃO
Todo cidadão possui direitos inerentes
à própria condição de ser humano, os quais
são tratados pelo ordenamento nacional como
direitos personalíssimos, sendo que estes são
elevados ao patamar de direitos fundamentais
pela ordem constitucional. No entanto, embora
constitucionalmente previstos, a efetivação dos
direitos de forma abstrata na legislação passa pelo
obstáculo do devido acesso à justiça.
Assim, considerando que o acesso à justiça é
mais do que o próprio acesso ao sistema judiciário,
deve ser entendido como o alcance a uma ordem
jurídica justa e adequada que possibilite a efetividade
nas soluções de contendas. É neste sentido que os
meios consensuais de resolução de controvérsias,
principalmente a mediação e a conciliação,
desempenham um importante papel no auxílio ao
cumprimento do direito de acesso à justiça em larga
escala, ao passo que colaboram para a criação de um
panorama que busca a redução da cultura do litígio
em privilégio de uma cultura de pacificação social.
Neste cenário, o Conselho Nacional de Justiça,
dentro de suas atribuições, com a Resolução 125/2010,
instituiu uma política pública voltada para a resolução
adequada de conflitos de interesse, buscando, assim,
promover aos cidadãos o acesso a uma ordem jurídica
mais justa. Além disso, após a elaboração das diretrizes
pelo CNJ, um importante marco para o direito
brasileiro na trilha dos métodos não adversariais foi
a publicação do Código de Processo Civil e a Lei de
Mediação, ambos em 2015, os quais consolidaram
efetivamente as técnicas autocompositivas como
instrumentos hábeis de resolução de disputas, bem
como apontaram para o dever do Poder Judiciário em
estimular e incentivar a utilização desses meios para a
busca da pacificação social.
Por fim, destaca-se, que apesar do progresso
legislativo, para o fortalecimento dos mecanismos de
resolução consensual de conflitos é necessário, ainda,
o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para
a devida implementação e disseminação desse novo
paradigma em todo o território nacional, bem como
a correta formação dos profissionais facilitadores
e dos operadores do direito, a fim de que possam
propagar a cultura pacificadora.
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RESUMO
Considerando as arbitrariedades cometidas
por alguns empregadores, faz-se necessário repelir
as faltas graves cometidas por estes contra os seus
empregados, como forma de proteger os direitos da
personalidade, mediante o pleito (judicial) de rescisão
indireta do contrato de trabalho, com amparo na
Consolidação das Leis do Trabalho, Constituição
Federal e Código Civil. Utilizaremos do método de
abordagem hipotético-dedutivo, no qual esposaremos
hipóteses, formuladas na condição de respostas
provisórias aos problemas acostados, confrontandoas ao processo de verificação, com espeque de falseálas, corroborando-as ou contestando-as. Quanto
à metodologia de procedimento, baseia-se em
pesquisa teórica, ancorada em legislações, doutrinas
e entendimentos jurisprudenciais.

committed by them against their employees, as a way
of protecting the rights of the personality, through
the (judicial) claim of indirect termination of the
employment contract, supported by the Consolidation of
Labor Laws, Federal Constitution and Civil Code. We
will use the hypothetical-deductive approach method,
in which we will formulate hypotheses, formulated
as provisional answers to the problems encountered,
confronting them with the verification process, with
the aim of falsifying, corroborating or contesting them.
As for the methodology of procedure, it is based on
theoretical research, anchored in laws, doctrines and
jurisprudential understandings.
KEYWORDS

Bullying; Sexual harassment; Principles; Protection of Personality
Rights; Indirect termination of employment.
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ABSTRACT
Considering the arbitrariness committed by some
employers, it is necessary to repel the serious misconduct

O presente tema tem o escopo de delinear
situações de rescisão indireta da relação contratual
estabelecido entre empregado e empregador, cuja
conduta culposa deste enseja sua justa causa.
Nesse
diapasão,
importante
tecer,
preliminarmente, que a rescisão indireta do vínculo
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empregatício é uma forma de rescindi-lo, ante a
uma falta grave perpetrada pelo empregador dentro
do mesmo contra o empregado, ocasião pela qual
faculta-se a este perceber as verbas devidas dentro do
contrato, além da multa fundiária de 40% (quarenta
por cento) do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), bem como receber o SeguroDesemprego.
Nesse sentido, ocorrendo a violação dos
direitos da personalidade do trabalhador, entendidos
como direitos subjetivos ligados à realização de
valores existenciais do ser humano – a integridade
física, o direito à vida; noutro campo, integridade
moral: direito à honra, à imagem e ao nome; direito
à intimidade e à liberdade, dentre outros resultantes
da dignidade da pessoa humana; tudo na seara da
relação do contratual, constitui, portanto, direito à
rescisão indireta (artigo 483, BRASIL, 1943).
Sob essa perspectiva de análise, far-se-á um
esboço dos direitos da personalidade na relação
trabalhista, suas particularidades e aos princípios
protetivos dos trabalhadores. Em seguida, através
de exame de determinados direitos da personalidade
sob a ótica trabalhista, consubstanciado por alguns
julgados dos tribunais trabalhistas, verificar-se-á se
os direitos fundamentais dos trabalhadores estão
sendo protegidos adequadamente, assegurando ao
empregado o pleito de rescisão indireta.
1 DIREITOS DA PERSONALIDADE NA RELAÇÃO
TRABALHISTA
Introdutoriamente, cabe destacar que,
quando abordamos direitos da personalidade, estes
podem ser definidos como direitos subjetivos, os
quais possuem como objeto bens da personalidade
do indivíduo que estremecem aspectos diretamente
ligados ao ser humano: biológico – vida, saúde,
integridade física; morais – integridade moral, nome,
imagem e intimidade; e sociais: família, reputação e
respeito (MIRANDA, 2012, p. 62).
Cumpre observar, pois, que os direitos
em análise objetivam à concretização de valores
existenciais, de caráter não patrimonial, conexos
à dignidade da pessoa humana, e que denota a
realização deste imensurável valor no âmbito civil.
Conforme leciona Pires e Silva (2017, p. 07):
Pautado na dignidade da pessoa humana, os
direitos da personalidade resguardam direitos
físicos, psíquicos e morais homem, tutelando
o ente individual, com seu patrimônio físico
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e intelectual, sua posição perante outros seres
na sociedade, seu modo de ser e suas projeções
na coletividade, garantindo a todos uma vida
digna com respeito a atributos essenciais ao ser
humano.

É imperioso ponderar que a Constituição
Federal de 1988 (artigo 5º, X) regulamenta os
direitos da personalidade consubstanciada pela sua
conjuntura de dignidade.
No tocante a relação trabalhista, a
Consolidação das Leis do Trabalho dispõe, no seu
artigo 373-A, VI (BRASIL, 1943), a proibição
a revista íntima nas trabalhadoras, com o fim de
proteger os direitos da personalidade, seja por meio
do empregador ou preposto.
Outrossim, a legislação trabalhista também
exterioriza no artigo 29, § 4º, a vedação de o
empregador de perpetrar a qualquer espécie de
anotação desabonadora acerca da conduta do
empregado em sua CTPS (Carteira de Trabalho e
Previdência Social) (BRASIL, 1943).
Ademais, a Lei nº 9.029/1995, artigo 1º, ainda
repugna a adoção de qualquer prática discriminatória
e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho
(BRASIL, 1995). Para Garcia (2011. p. 39), “a
discriminação, na realidade, envolve preconceito
exteriorizado pela pessoa, grupo, comunidade ou
sociedade, representando uma distinção, exclusão ou
preferência infundada, ou seja, não justificável.”
Importante trazer à baila, ainda, a regra do
artigo 216-A, do Código Penal, dispositivo este
qualificador do delito de assédio sexual (no trabalho),
pois é vedada o constrangimento de outrem com o
intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual,
prevalecendo-se o agente da sua condição de superior
hierárquico ou ascendência ao exercício de emprego,
cargo ou função (BRASI, 1940). Sobre o artigo
supracitado, Greco (2017, p. 1.178) entende que:
O núcleo constranger, utilizado pelo tipo
penal que prevê o delito de assédio sexual,
deve ter outra conotação que não a utilização
do emprego de violência ou grave ameaça.
No delito de assédio sexual, partindo do
pressuposto de que seu núcleo prevê uma
modalidade especial de constrangimento,
devemos entendê-lo praticado com ações por
parte do sujeito ativo que, na ausência de
receptividade pelo sujeito passivo, farão com
que este se veja prejudicado em seu trabalho,
havendo, assim, expressa ou implicitamente,
uma ameaça. No entanto, essa ameaça deverá
sempre estar ligada ao exercício de emprego,
cargo ou função, seja rebaixando a vítima de
posto, colocando-a em lugar pior de trabalho,
enfim, deverá sempre estar vinculada a essa
relação hierárquica ou de ascendência, como
determina a redação legal.
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Com efeito, considerando a lacuna da
legislação trabalhista acerca da aplicação dos direitos
da personalidade, o Código Civil deve ser aplicado na
relação laborativa, à luz do disposto no artigo 8º, §
1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL,
1943). A guisa do exposto incide, portanto, no
âmbito trabalhista, a legislação comum, com
incidência subsidiária dos artigos 11 a 21, do Código
Civil, que regulamentam os direitos da personalidade
(BRASIL, 2002). Nesse sentido, entendem Oliveira
e Camargo Cavalcanti (2016, p. 02):
Os direitos da personalidade, os quais
desempenham papel primordial na estrutura
do Estado Democrático de Direito, valendose inclusive como forma de legitimação deste,
são normatizados pelo Código Civil brasileiro
de 2002, o qual dedica todo um capítulo
específico a estes, refletindo uma mudança
paradigmática no direito civil que passa a se
reconhecer como parte de um ordenamento
cujo valor máximo é a proteção da dignidade
da pessoa humana, esta constitucionalmente
protegida.

Após essa análise geral da definição dos
direitos da personalidade na seara trabalhista, com
base em entendimentos doutrinários, Consolidação
das Leis do Trabalho, Código Civil e Constituição
Federal, analisaremos o estudo das particularidades
dos direitos da personalidade.
2 PARTICULARIDADES DOS DIREITOS DA
PERSONALIDADE
Prefacialmente cumpre salientar que as
particularidades dos direitos da personalidade estão
amparadas no artigo 11, do Código Civil, nessa
vereda, é imperioso asseverar que tais características
não são taxativas, porque o rol previsto no diploma
legal retro não abarca todas as particularidades
intrínsecas da personalidade do cidadão. Assim,
devem ser observados os entendimentos doutrinários
sobre a discussão com espeque para a emanação dos
direitos adstritos da personalidade. Para Alberto
(2013, p. 15):
(...) a proteção da personalidade passa por uma
axiologia constitucional, está intimamente
ligado aos direitos fundamentais assegurados
justamente para permitir o desenvolvimento
completo e saudável da pessoa humana, ou
seja, que ela possa ser e que ele possa ser tornar
o que deve ser, de forma efetivamente digna.

Já para Andrade e Gudde (2013, p. 22):
(...) são muitas as hipóteses em que não
admitida a flexibilização dos direitos da
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personalidade no âmbito das relações de
trabalho, especialmente quando sua renúncia
estiver calcada na natural desigualdade de
poder entre as partes e quando seu fundamento
não for legítimo ou fundado em outro direito
de igual estatura constitucional (como o
direito à saúde e segurança no ambiente
laboral e o direito à propriedade, exercido de
acordo com os limites de sua função social).

Feito essas considerações, impende destacar
que os direitos da personalidade possuem algumas
particularidades, as quais devem ser consignadas
logo abaixo.
Ilimitados: conforme outrora arguido, o
rol dos direitos da personalidade, não é taxativo,
apesar de o Código Civil (artigos 11 a 21) tenha
se referido expressamente a alguns, porém, o rol é
exemplificativo. Inatos: surge com o ato de nascer do
indivíduo, e é forçoso frisar que não é condicionado
a vontade do cidadão. Absolutos: é a consequência
lógica de sua oponibilidade erga omnes, ou seja,
insurge-se a todos os indivíduos a obrigação de
respeitá-los. Imprescritíveis: resta induvidoso que não
há prescrição dos direitos da personalidade quando
são violados, nem mesmo pela inércia na pretensão
de defendê-los. Irrenunciáveis: são inerentes ao
nascimento com vida, consubstanciado na ideia de
também não dependerem da pretensão do titular.
Intransmissíveis: é forçoso constatar que tais direitos
são personalíssimos, sendo extintos, portanto, tão-só
através da morte do titular. Vitalícios: são adquiridos
no instante da concepção e acompanha o cidadão até
sua morte, isto quer dizer que são eternais enquanto
à vida durar.
Por consectário, argumentado algumas
particularidades dos direitos da personalidade,
veja-se que possui normatização constitucional,
trabalhista e civil.
3 PRINCÍPIOS PROTETIVOS DOS
TRABALHADORES
A legislação trabalhista (artigo 8º, da
Consolidação das Leis do Trabalho) cominou ao
princípio a função de unificar as lacunas da lei
(BRASIL, 1943). Com efeito, o princípio desempenha
funções imprescindíveis no ordenamento jurídico,
as quais devem ser delimitadas nesse artigo, com
o fim de ampliar sua importância na proteção dos
trabalhadores.
A primeira função do princípio é informadora,
ou seja, exprime o anseio do legislador, sendo base
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de fundamento para o ordenamento jurídico. A
segunda função principiológica é normativa, vez
que atua supletivamente, na falta de lei. Por fim,
a terceira função do princípio é interpretadora,
pois serve como critério orientador do juiz ou do
intérprete, conforme entendimento de Nascimento
(2011, p. 453):
De modo geral, a sua função é interpretativa
da qual são um elemento de apoio; todavia,
saber qual é sua exata função em nosso
ordenamento é tema controvertido diante do
disposto no art. 8º da CLT, que os equipara
a um meio de integração das lacunas da lei,
o que diverge do entendimento que dá aos
princípios a função retificadora da lei.

Noutro lado, segundo entendimento de
Romar (2018, p. 61):
Para cumprir a função integrativa do direito,
o intérprete conta com técnicas que são
indicadas pelo ordenamento jurídico, entre
elas a utilização dos princípios gerais de direito
e dos princípios específicos do Direito do
Trabalho. Nesse sentido, a Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (art. 4º), que
é uma lei de aplicação geral, e o Código de
Processo Civil (art. 126, CPC/73 e art. 140,
CPC/2015) autorizam o juiz, quando a lei for
omissa, a decidir de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito.
Da mesma forma, a CLT, em seu art. 8º,
estabelece que as autoridades administrativas
e a Justiça do Trabalho podem, para sanar
omissões, socorrerem -se dos princípios e
normas gerais de direito, principalmente do
Direito do Trabalho.

Explanada as considerações e as funções
principiológicas, examinaremos, a seguir, 03 (três)
princípios protetivos dos empregados no anseio de
preservar os direitos da personalidade.
3.1 PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE

Segundo este princípio, a relação contratual
deve objetivar a maior duração possível, visto que há
presunção de que a subsistência do trabalhador e de
sua família é decorrente de seu emprego. Acerca do
exposto, Delgado (2017, p. 1.253) avalia que:
A leitura que o princípio da continuidade da
relação de emprego faz da ordem jurídica é
que a extinção contratual transcende o mero
interesse individual das partes, em vista de
seus impactos comunitários mais amplos.
Nessa direção, o Direito do Trabalho, por
seus institutos e normas, tende a privilegiar
a permanência da relação empregatícia,
contingenciando as modalidades de ruptura
do contrato de trabalho que não se fundem
em causa jurídica tida como relevante.
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Na definição de Romar (2018, p. 70):
A continuidade da relação de emprego como
princípio do Direito do Trabalho fundamenta
-se no fato de que nela está a fonte de
subsistência e de sustento do empregado e de
sua família, tendo nítida natureza alimentar.
Assim, as normas trabalhistas devem tomar
como base a continuidade da relação de
emprego e estabelecer mecanismos eficazes
para sua preservação pelo maior tempo
possível.

Em suma, referido princípio revela-se não
somente ao consignar segurança ao funcionário
durante seu contrato, mas, sobretudo, de sua
integração à empresa, oportunizando a prontidão do
serviço prestado.
Portanto, caso o empregador cometer justa
causa no contrato de trabalho ferindo os direitos da
personalidade, estará ofendendo a principiológica da
continuidade laboral.
3.2 PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE

Os atos e decisões tomadas pelo empregador
devem ser condizentes com o princípio da
razoabilidade, vez que o respeito à integridade física
e moral, à liberdade de pensamento e à honra,
preponderam no seio social.
Segundo Romar (2018, p. 72):
(...) o princípio da razoabilidade não é exclusivo
do Direito do Trabalho, mas próprio de todos
os ramos do Direito, e se baseia em critérios
de razão e de justiça. Tal constatação, no
entanto, não afasta a aplicação e a importância
deste princípio no âmbito trabalhista, pois
um determinado princípio não precisa ser
exclusivo do Direito do Trabalho para ser
considerado como uma das linhas diretrizes
que inspiram o sentido de suas normas.

Portanto, caso o empregador violar os direitos
da personalidade garantidos pela Constituição
Federal, cujo desentranhamento ocasionará a
oportunidade de o trabalhador ingressar em juízo e
postular a rescisão indireta de seu contrato.
3.3 PRINCÍPIO DA BOA-FÉ

A relação contratual estabelecida entre as
partes deve primar desde a admissão do empregado,
no decorrer do contrato de trabalho e até a demissão
deste, pela boa-fé.
O princípio em apreço consubstancia-se pela
idoneidade moral e pelo caráter das partes, devendo
estas observá-lo durante toda a relação de emprego.
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Nesse sentido, Romar (2018, p. 72) preceitua
que “(...) a boa-fé é elemento que deve estar presente
não só no momento da celebração do contrato de
trabalho, mas, principalmente, na sua execução
(...).” Noutras palavras, o comprometimento do
trabalhador e do empregador no ambiente de trabalho,
sem dúvida torna o vínculo empregatício promissor
e duradouro, haja vista a postura profissional das
partes. Contudo, a partir do momento em que uma
das partes da relação contratual deixa de observar os
parâmetros da boa-fé, praticando atos desabonadores
em face de outrem, incide, por consequência, quebra
de confiança.
Se a quebra de confiança decorreu da violação
dos direitos da personalidade, indubitavelmente
o estímulo profissional do empregado ficará
prejudicado. Assim, adverte-se que, se o empregador
não cumprir suas obrigações contratuais, infringindo
umas das hipóteses do artigo 483, da Consolidação
das Leis do Trabalho, especialmente os direitos da
personalidade, restará configurado sua justa causa,
surgindo para o empregado, portanto, o direito à
rescisão indireta.
4 DA PROTEÇÃO À REVISTAS ÍNTIMAS
VEXATÓRIAS, DO ASSÉDIO MORAL E DO
ASSÉDIO SEXUAL NA RELAÇÃO LABORATIVA
Impende destacar que a proteção aos direitos
fundamentais da personalidade é concretizada por
normais constitucionais, trabalhista e civilistas. Neste
raciocínio, destaca-se abaixo a proteção à intimidade
e o direito da personalidade do trabalhador sob a
égide de revistas íntimas vexatórias, assédio moral e
sexual no vínculo empregatício.
4.1 REVISTAS ÍNTIMAS VEXATÓRIAS

No tocante à revista dos empregados na
entrada e na saída do ambiente laboral, destaca-se,
preliminarmente, que tal prática é decorrente de um
procedimento realizado pelo empregador originado
de seu denominado poder diretivo, com a finalidade
de resguardar os bens da empresa, inclusive, a
segurança dos trabalhadores.
Entretanto, insta ponderar que referido poder
é relativo, ou seja, não é absoluto, pois a revista
pessoal deve ser executada de forma razoável e
harmônica, em conformidade com a preservação à
intimidade do funcionário. E nesse sentido Occiuzzi,
Tassigny e Neto (2016, p. 09 e 10) argumentam que:
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(...) o poder diretivo não pode ser utilizado
como justificava para abusos por parte do
empregador, não pode albergar a prática
de atitudes que persigam ou humilhem
empregados, seja por intromissões em suas
vidas pessoais, como também no âmbito das
atividades na empresa, cuja gestão não pode
discriminar, humilhar ou perseguir.

E ainda, segundo Ferreira Nascimento e da
Silva Nunes (2015, p. 22):
O Poder de direção é um direito fundamental
do empregador, mas os empregados também
possuem direitos fundamentais que devem
ser protegidos. Por este motivo, diante da
possibilidade de colisão entre os direitos
fundamentais do empregado e do direito
fundamental do empregador, qual seja o
poder diretivo, devem ser analisados com
razoabilidade tais direitos para que se chegue
a um ponto de equilíbrio.

Não obstante, no entendimento de Garcia
(2011, p. 167):
O poder de direção não é ilimitado, mas
deve ser exercido dentro dos limites previstos
na lei e no sistema jurídico, em consonância
com os direitos e garantias a que fazem jus os
empregados. O abuso no exercício do poder
de direção não deve ser aceito, o que faz com
que o empregado possa a ele se opor, fazendo
jus à reparação ou prevenção da decorrente
lesão, na esfera material e moral.

Sendo assim, se a revista não for efetivada
da forma supracitada, ocorrerá, por consequência,
abuso de direito e constrangimento irregular causado
pelo empregador, caracterizando, portanto, excesso
do que se cognomina de poder diretivo.
Por este motivo, a revista íntima é vedada.
A propósito, é mister esclarecer que tal proibição
é disciplinada no artigo 5º, X, da Constituição
Federal, sendo assegurado à vítima indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação
(BRASIL, 1988). Igualmente, a Consolidação das
Leis do Trabalho, em seu artigo 373-A, VI, também
regulamenta a proibição em comento, seja praticado
pelo empregador ou por seu preposto (BRASIL,
1943). Sobreleva notar que não há por que recusarse a aplicabilidade da norma também em favor dos
homens, ante o critério isonômico assegurado as
partes (artigo 5º, I, da Constituição Federal).
O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região
possui entendimento a respeito da revista íntima,
apta a ensejar a justa causa do empregador. Vejamos:
(...) A revista íntima constitui ato abusivo
do empregador, ensejando reparação por
dano moral e a rescisão do contrato por
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culpa do empregador. O direito à proteção
da propriedade deve ser exercido de forma
razoável sem violar o direito à intimidade
e privacidade de terceiros. (TRT, RO:
00105291420145010009)

O Tribunal Superior do Trabalho também
entende que há incidência de dano moral, pois “(...)
a revista íntima abusiva não se encontra dentro do
poder direito do empregador, sendo repudiada pela
doutrina, pela jurisprudência e, principalmente, pelo
ordenamento jurídico brasileiro (...).” (TST, RR:
15611120115190005)
Analisando a situação em tela sob outro
parâmetro, há situações nas quais a proteção
patrimonial da empresa e dos funcionários sobre
entradas e saídas deve ser mais rígido. Nesses casos,
contudo, a revista deve ser a mais cautelosa possível,
com escopo de preservar o respeito ao colaborador
com a imperatividade fiscalizadora. Posto isto,
sugere-se a revista seja realizada apenas na saída do
ambiente laboral mediante um sistema de detecção
automática e através de acordo entre empregador e
a representatividade dos empregados, sob pena de
violação da intimidade do indivíduo.
4.2 ASSÉDIO MORAL: CARACTERIZAÇÃO NO
VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A submissão do trabalhador a abusos
psicológicos de maneira corriqueira é entendida
como um tipo de agressão pressuposta do assédio
moral, prejudicando a saúde do sujeito passivo e
deteriorando sua plenitude psicológica.
Cristiane de Souza e Montefusco (2016, p.
02) dispõem que:
O medo, a culpa e a vergonha que as vítimas
sentem quando são submetidas às práticas
abusivas e humilhantes determinam os
limites ao reconhecimento, à identificação
e ao enfrentamento do assédio moral. Essa
expressão da violência consiste em uma
conduta abusiva, intencional e frequente,
nas organizações capitalistas, que degrada
as condições de trabalho da pessoa e a sua
dignidade, pois visa humilhar, constranger
e desqualificar psiquicamente o indivíduo
ou o coletivo, desestabilizando a saúde e a
integridade pessoal e profissional das vítimas.

De outro lado, para Lopes (2015, p. 05):
(...) Percebe-se claramente que a definição
de assédio moral não significa apenas um
ato isolado, mas também uma sequência de
investidas por parte do assediador sobre a
vítima. São atos, sob a visão de um observador
externo, cuja conduta, pelo fato de ser
94

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

isolada, não comprometeria a dignidade do
trabalhador. Ocorre que, por uma constatação
evidente, a somatória desses atos isolados
constituiria um quadro psicológico em que a
convivência no ambiente de trabalho tornarse-ia insuportável e traria consequências
danosas ao trabalho.

Sublinhe-se, assim, que a ilicitude (assédio
moral) está prevista em inúmeras alíneas do artigo
483, da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo as
mais comuns as seguintes:
Art. 483 - O empregado poderá considerar
rescindido o contrato e pleitear a devida
indenização quando:
a) forem exigidos serviços superiores às suas
forças, defesos por lei, contrário aos bons
costumes, ou alheios ao contrato;
b) (...)
c) correr perigo manifesto de mal
considerável;
d) não cumprir o empregador as obrigações
do contrato;
e) praticar o empregador ou seus prepostos,
contra ele ou pessoas de sua família, ato
lesivo da honra e boa fama;
f ) o empregador ou seus prepostos
ofenderem-no fisicamente salvo em caso
de legítima defesa, própria ou de outrem.
(...)

Desta forma, a prática reiterada das hipóteses
supramencionadas, evidentemente que caracteriza
assédio moral em desfavor do trabalhador, este,
considerado a parte mais vulnerável na relação
contratual. E em virtude de o empregado ser
subordinado ao seu empregador, as perseguições ou
coações pelo seu superior hierárquico tende a ocorrer
continuamente, ocasião em que estará configurado
a humilhação a integridade física e/ou mental do
colaborador. Entretanto, Vasconcelos (2015, p. 26)
defende que:
O poder diretivo do empregador, polo da
assimetria do poder-dever, apesar de legalmente
reconhecido, não deve apresentar-se invasivo
em relação à liberdade, moral, honra, crença,
intimidade e demais valores subjetivos do
empregado, elementos que definem o que
se denomina de dignidade humana (bem
tutelado pelo direito). O exercício desse poder
prevê as funções de organização, coordenação,
delegação, regulamentação, disciplina e
fiscalização, uma vez que sobre o empregador
recai o risco do empreendimento. Assim, as
ações gerenciais circunscritas por esse escopo
são resguardadas pela Lei, adstringindo-se,
igualmente, às disposições contratuais.

Dito isto, um mero desentendimento entre
trabalhador e patrão acaba se consubstanciando em
um litígio. O assédio moral, portanto, são atos que
humilham o empregado, através de comportamentos
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agressivos, ilógicos e reprováveis no seio social, que
desmoralizam qualquer profissional, prejudicando-o
emocionalmente, ensejando violação moral. Sobre
o tema, o Tribunal Superior do Trabalho possui
entendimentos no seguinte teor:
Impõe-se confirmar a decisão agravada,
em que denegado seguimento ao recurso
de revista da reclamada, uma vez que as
razões expendidas pela parte não se mostram
suficientes a demonstrar o apontado equívoco
em relação a tal conclusão. (TST, Ag-RR:
1230620115090652, 2019)
O dano moral prescinde, para sua
configuração, de prova, bastando, para que
surja o dever de indenizar, a demonstração do
fato objetivo que revele a violação do direito de
personalidade. Evidenciado que o tratamento
abusivo dispensado ao autor extrapolou os
limites do aceitável, cabível a indenização
respectiva. (...) Diante da redação do inciso I
do § 1º do art. 896 da CLT, conferida pela Lei
nº 13.015/2014, não se conhece do recurso
de revista quando a parte não indicar o trecho
da decisão recorrida que consubstancia o
prequestionamento da controvérsia objeto do
apelo. (TST, AIRR: 21193920165120025,
2018)

Dessa forma, as consequências da violação
moral do indivíduo vão repercutir diretamente
sobre as vítimas, capaz de afetar até mesmo suas
relações familiares. Diante disso, dentre os efeitos
que surgirão, o empregado ficará mais estressado e
ansioso, inclusive, com grandes chances de entrar em
depressão. A imagem e a intimidade serão violadas,
pois o empregado será exposto na empresa como um
desserviço, sendo motivo de chacota entre os colegas
de trabalho nos intervalos para o almoço e o café, por
exemplo. Igualmente, o local da prestação de serviços
não será mais o mesmo, porque o trabalhador se
deslocará de sua casa e, ao chegar à empresa, ficará
com vergonha e entristecido perante os demais
colaboradores, afetando seriamente sua dignidade e
autoestima.
Sintetizando, a conduta ilícita ora em comento
deve ser clarividente quanto à intenção de prejudicar
o empregado, sofrendo, desse modo, assédio moral.
4.3 ASSÉDIO SEXUAL: CARACTERIZAÇÃO NO
VÍNCULO EMPREGATÍCIO

As considerações que aqui serão elucidadas
dão conta de que o assédio sexual é um ato lesivo
tanto à honra quanto à boa fama do cidadão.
Argumentam Brito e Pavelski (2015, p. 03) que o
referido assédio se caracteriza “(...) quando houver a
presença do assediador (agente) e assediado (vítima),
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com o propósito de obter alguma conduta sexual,
de forma reiterada. Para tanto, a vítima deve rejeitar
a conduta. E, por fim, deve existir uma relação de
emprego ou de hierarquia.”
Assim, o assédio sexual, ensejador da violação
da dignidade da pessoa humana, da intimidade e
da personalidade do trabalhador, causa inúmeros
prejuízos psicológicos e sequelas, dentre elas a
depressão, tensão, cansaço e a ansiedade.
O empregador ou equivalente (superior
hierárquico), para conceder uma vantagem ao
trabalhador (subordinado), condiciona à troca de
favores objetivando relação sexual do colaborador.
Caso o empregado não cumpra as obrigações
impostas pelo empregador, surge daí ameaças de
que não lhe será concedido benefício contratual ou
até mesmo chantagens de que irá perder o emprego.
Nesta situação, o trabalhador poderá rescindir a
relação contratual e pleitear a rescisão indireta quando
praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele
ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa
fama (artigo 483, alínea “e”, da Consolidação das
Leis do Trabalho).
Ademais, deve ser ressaltado ainda que o assédio
sexual poderá ocorrer ainda mediante ofensas físicas
praticada pelo empregador contra o empregado,
ressalvada a hipótese de legítima defesa, própria ou
de outrem, com esteio no artigo 483, alínea “f ”, da
Consolidação das Leis do Trabalho, que também
postula a possibilidade de o colaborador pleitear
a rescisão indireta do contrato de trabalho. Neste
caso, não é necessária a presença da subordinação
do empregado, pois se trata de intimidação,
compreendendo-se através de estímulos de ordem
sexual, sejam verbais ou físicas, denotando tal ato
prejudicial a atividade laborativa do colaborador,
inclusive, estremecendo circunstância hostil e abusiva
dentro do local da prestação de serviços.
Sobre o tema, Higa (2016, p. 19) disciplina
que:
(...) a incorporação de dois sentidos do
fenômeno – por chantagem e por intimidação
– favorece a conclusão acerca da necessidade
ou não de reiteração do comportamento do
ofensor, embora não seja capaz de solucionar
definitivamente a controvérsia.

Ante a proteção regulamentada pela legislação
trabalhista, o assédio sexual no local da prestação de
serviços é tipificado como crime no âmbito penal,
com previsão no artigo 216-A, do Código Penal
(BRASIL, 1940). E embora a legislação trabalhista
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passou por reforma recentemente, não disciplinou
em seu texto qualquer bossa nova sobre a temática.
Desse modo, atualmente, a sistemática do tema é
abordada apenas pela doutrina e jurisprudência dos
Tribunais Superiores, os quais vêm combatendo a
execução do assédio.
Além disso, não podemos deixar de
tecer que penalmente apenas o assediador será
responsabilizado. Sob a égide trabalhista, por
seu turno, a responsabilidade pelos atos ilícitos
perpetrados ao empregado é da empresa, com esteio
no inciso III, artigo 932, do Código Civil (BRASIL,
2002). Colaciona-se, portanto, o entendimento
do Tribunal Superior do Trabalho no tocante à
responsabilidade objetiva do empregador, o qual
sustenta que “(...) constado que os atos de assédio
sexual foram praticados por empregado da reclamada,
incide a responsabilidade objetiva do empregador,
com esteio nos artigos 932, III, do Código Civil
(...).” (TST, RR: 208669420155040251, 2018).
Igualmente, para Ferreira Nascimento e da
Silva Nunes (2015, p. 25):
Em relação à responsabilidade por ato de
terceiro, que é aquela prevista nas relações de
trabalho e regulamentada pelos artigos 932, III
e 933, ambos do Código Civil, o empregador
responde por eventual ato discriminatório de
seus prepostos, tratando-se de responsabilidade
objetiva, independente de culpa. Neste caso,
compete ao terceiro responsável, que não
ocasionou o dano, ajuizar a ação regressiva em
face do autor do dano, conforme o artigo 934
do Código Civil.

Com base na conduta de seu colaborador,
serviçais e prepostos, no exercício do trabalho, ou
razão dele, a empresa deve responder civilmente,
assegurando, portanto, a proteção integral da
liberdade sexual, da honra, da intimidade e da
dignidade da vítima.
Por todo o exposto, percebe-se que a legislação
pátria assegura a proteção dos trabalhadores que
eventualmente venham a sofrer atos desabonadores
de seus empregadores, uma vez que todo e qualquer
tipo de assédio deve ser reprimido da sociedade,
principalmente na relação de emprego, que é a
garantia de subsistência do trabalhador e de sua
família.
5 DO PLEITO DE RESCISÃO INDIRETA
Ocorrendo a violação dos direitos da
personalidade no âmbito laboral, especialmente
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à intimidade e o direito da personalidade do
trabalhador sob a égide de revistas íntimas vexatórias,
assédio moral ou sexual, cabe ao empregado, ante o
descumprimento do contrato de trabalho por culpa
do empregador, pleitear em juízo, de imediato, a
rescisão indireta, de natureza declaratória, observando
o artigo 483, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sob o viés da exposição, deve ser ressaltado
que o imediatismo mencionado, trata-se de aplicação
do princípio da imediatividade, segundo o qual
estabelece que a punição do empregador deve ser
imediata, contados da ciência do funcionário com
relação à falta grave, sob pena de ocorrer a aplicação
do princípio do perdão tácito, que é o oposto do
princípio anterior, muito embora a lei não define
qual é o prazo para que o princípio do imediatividade
se consuma.
Além disso, é ônus do empregado provar os
fatos constitutivos de seu direito (artigo 818, I, da
Consolidação das Leis do Trabalho c/c artigo 373,
I, do Código de Processo Civil), ou seja, que teve os
direitos da personalidade violados pelo empregador,
por meio de documentos ou testemunhas. Em
relação à constituição do conjunto probatório, o
empregado deve produzir em juízo, na Justiça do
Trabalho, através de reclamatória trabalhista, que
analisará e julgará a justa causa para o empregador. O
próprio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
assim entende:
Da exegese do artigo 483, da CLT, se
extrai que o empregado poderá considerar
rescindido o contrato na hipótese de falta
grave do empregador. Compete ao empregado
o ônus de provar as alegações que justificariam
a rescisão indireta, uma vez que se trata de fato
constitutivo de seu direito, a teor dos artigos
818 da CLT e 373, I, do CPC, o que não
ocorreu. Sentença que se mantém. (TRT-9,
RO: 00007626220135090041, 2018)

Já para o empregador, caberá provar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
do empregado (artigo 818, II, da Consolidação das
Leis do Trabalho c/c artigo 373, II, do Código de
Processo Civil).
O doutrinador Schiavi (2017, p. 103 e 104)
defende, entretanto, que deve ser observado alguns
parâmetros pelo juízo antes de atribuir o ônus da
prova:
(...) a moderna doutrina vem sustentando
que o ônus da prova, além de ser regra de
julgamento, é também uma regra de instrução
processual, devendo o juiz, antes de realizar os
atos instrutórios, analisar as teses da inicial e da
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defesa, bem como os fatos e as circunstâncias
do processo, e fixar o ônus da prova à parte
que esteja em melhores condições de produzila.

E ainda, de acordo com Theodoro Júnior
(2016, p. 1.008):
A maior evidência do caráter procedimental
da norma definidora da distribuição do ônus
probatório, encontra-se na possibilidade
legal conferida ao juiz para dinamizar esse
encargo, afastando-o do sistema estático da
lei (art. 373, § 1º). Essa alteração, porém,
exige o cumprimento do contraditório e só
pode acontecer mediante decisão judicial
fundamentada. Só se justifica, outrossim, com
o propósito de transferir o onus probandi à
parte que possua, de fato, melhores condições
de cumpri-lo. (grifo original)

Importante dispor que o empregado poderá,
em outras situações que não a declinada acima:
afastar-se das atividades laborativas e propor
reclamatória trabalhista ou, se for o caso, continuar
laborando e aforar o Poder Judiciário pleiteando o
reconhecimento da justa causa de seu empregador,
apta a caracterizar a rescisão indireta do contrato
de trabalho. Caso o empregado optar em continuar
laborando, além de correr o risco de se descaracterizar
a justa causa de seu empregador (princípio do perdão
tácito), a extinção contratual apenas se dará com o
trânsito em julgado da sentença. Nesse ponto, o
ilustre doutrinador Nascimento (2011, p. 1.224)
elucida que:
O afastamento imediato do emprego é exigível
por lei, de modo que a relação de emprego
finda-se nesse momento, sujeitando-se o
empregado aos riscos da ação judicial. Em
casos específicos a lei faculta a permanência
no emprego durante a ação judicial, caso em
que correm paralelamente as duas relações
jurídicas, a de emprego continuando o seu
desenvolvimento e a relação jurídica processual
desconstitutiva do vínculo empregatício.
Nesse caso, o contrato ficará rompido como
decorrência da sentença judicial, e desta é que
dependerá o seu termo final.

Desta feita, deve ser assegurado o princípio
do contraditório e ampla defesa, conforme descreve
muito bem o ilustre doutrinador Soares (2015, p.
15):
É o juiz que deve conduzir o processo de
maneira que as partes, pela bilateralidade
dialógica, possam alcançar uma maturidade
tal que os riscos de se prosseguir com o
processo sejam previamente vistos por elas e
queiram, em certa medida, ceder de parte a
parte, para chegarem a uma composição. O
contraditório torna mais real a possibilidade
de conciliação. O diálogo ajuda a estremar,
de modo construtivo, os pontos críticos do
andamento e prosseguimento do processo,
atuando o julgador em uma solução mais
rente à realidade, mesmo quando infrutífera
a transação, incutindo-lhe um senso de dever
cumprido.

Superada a discussão acerca do ônus
probatório, importa dizer que o Tribunal Superior
do Trabalho possui entendimento de que é possível
reverter o pedido de demissão em rescisão indireta,
observando o conjunto probatório do caso concreto:
O Tribunal Regional manteve a r. sentença
que acolheu o pleito de reversão da demissão
em rescisão indireta, ao constatar, mediante
análise da prova constante dos autos, feita
pelo juiz instrutor da causa, com cerne no
princípio da convicção motivada, inserto no
art. 373 do CPC/2015, que o depoimento
da única testemunha que presenciou os fatos
narrados na inicial quanto ao pedido de
demissão da autora comprovou suas assertivas.
Restou apurado que tal pedido foi fundado
em restrições ao exercício de suas funções
laborais, agressões físicas e morais cotidianas,
caracterizando-se duas causas de rescisão do
contrato por culpa do empregador, rigor
excessivo e descumprimento das obrigações
contratuais, conforme art. 483, b e d, da CLT.
(TST, AIRR: 112465720165090001, 2019)
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Por fim, os efeitos da rescisão indireta será
a desconstituição da relação de emprego entre
as partes, sendo direito do empregado receber as
seguintes verbas rescisórias: saldo de salário; aviso
prévio; décimo terceiro salário correspondente a
1/12 da remuneração do mês da rescisão, a fração
igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será
havida como um mês integral; férias proporcionais
e vencidas, ambas acrescidas de 1/3 (artigo 146
e 147, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c
Súmula 328, do Tribunal Superior do Trabalho)
saque do FGTS + multa de 40% (quarenta por
cento) paga pelo empregador sobre o valor do
FGTS; o empregado também poderá requerer o
seguro-desemprego.
CONCLUSÃO
Diante do conteúdo exposto, podemos
afirmar que o empregado é protegido em face da
violação dos direitos da personalidade, amplamente
debatido no presente artigo, pois o empregador não
pode obstar-se de suas responsabilidades. Assim,
uma vez constatada a justa causa de seu empregador
(artigo 483, da Consolidação das Leis do Trabalho),
o empregado deve buscar auxílio do Poder Judiciário,
97

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

com o fim de propor uma reclamatória trabalhista,
pleiteando a rescisão indireta de seu contrato de
trabalho.
Neste ponto, porém, concluímos que caberá
ao empregado provar os fatos constitutivos de seu
direito (artigo 818, I, da Consolidação das Leis do
Trabalho c/c artigo 373, I, do Código de Processo
Civil, bem como pelo entendimento jurisprudencial
- TRT-9, RO: 00007626220135090041, 2018),
isto é, que o empregador violou algum direito da
personalidade. De outro banda, ao empregador
lhe é assegurado o contraditório e a ampla defesa,
contudo, deverá provar em juízo os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do empregado
(artigo 818, II, da Consolidação das Leis do
Trabalho c/c artigo 373, II, do Código de Processo
Civil). Caso o empregador não se desincumbir do
seu ônus probatório, o juízo, por meio de sentença
declaratória, reconhecerá a justa causa daquele,
oportunidade em que será devido ao empregado
todas as verbas a que teria direito caso fosse demitido
sem justa causa.
Portanto, uma vez violado os direitos da
personalidade, em especial, nas hipóteses elucidadas
neste artigo (revistas íntimas vexatórias, assédio moral
e assédio sexual), a legislação pátria e os Tribunais
Superiores têm reconhecido a atitude contrária do
empregador, aplicando-lhe a pena de justa causa,
assegurando ao empregado a proteção integral dos
direitos fundamentais.
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RESUMO
Este trabalho aborda o estudo da evolução
do conceito de pessoa. Demonstra a ruptura da
ordem social, política e jurídica causada pela
Revolução Francesa, que ocasionou no afastamento
do Estado nas relações entre os particulares. Aponta
as consequências causadas na Revolução Industrial
pela soberania da vontade das partes, momento
histórico em que a ordem jurídica permitiu jornada
de trabalho desumanas, o que levou ao Estado a
intervir novamente na relação entre os particulares,
a fim de lhes assegurar os direitos fundamentais.
Aborda, ainda, a evolução na ordem jurídica causada
pela dicotomia ato ilícito e dano, que permitiu o
surgimento de instrumento de tutela preventiva
concedendo efetividade ao princípio do acesso à
justiça. Aborda, ainda, a tutela inibitória, tutela de
remoção de ilícito, tutela provisória de urgência e
tutela provisória de evidência.

of the concept of person. It demonstrates the rupture
of the social, political and juridical order caused by
the French Revolution, that caused in the distance of
the State in the relations between the individuals. It
points to the consequences caused by the Industrial
Revolution for the sovereignty of the parties, a historical
moment in which the legal system allowed an inhuman
working day, which led the State to intervene again
in the relationship between individuals, in order to
guarantee them fundamental rights. It also addresses
the evolution in the legal order caused by the dichotomy
of the wrongful act and damage, which allowed the
emergence of an instrument of preventive protection
granting effectiveness to the principle of access to justice.
It also deals with injunctive relief, guardianship of the
removal of illicit, provisional protection of urgency and
provisional protection of evidence.
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ABSTRACT
This work approaches the study of the evolution

O presente artigo abordará o conceito de
pessoa, dos direitos fundamentais e dos direitos
da personalidade, bem como analisará as tutelas
provisórias, inibitória e de remoção de ato ilícito
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como instrumentos de efetividade da proteção aos
direitos da personalidade.
Demonstrará a ruptura da ordem social,
política e jurídica causada pela Revolução Francesa,
que ocasionou no afastamento do Estado nas relações
entre os particulares. Aponta as consequências
causadas na Revolução Industrial pela soberania da
vontade das partes, que levou ao Estado a intervir
novamente na relação entre os particulares, com a
finalidade de assegurar os direitos fundamentais.
Abordará, ainda, a evolução na ordem
jurídica causada pela dicotomia ato ilícito e dano,
que permitiu o surgimento de instrumento de tutela
preventiva concedendo efetividade ao princípio do
acesso à justiça.
O presente estudo se justifica pela
contribuição acadêmica acerca do tema relevante que
possui vastas possibilidades para pesquisa dos seus
aspectos jurídicos e sociais, os quais, naturalmente,
não serão exauridos no presente trabalho, em geral,
para a reflexão de juristas que possuem interesse em
se aprofundar ao tema proposto, para tanto será
realizada pesquisa essencialmente bibliográfica.
Para fins didáticos, o artigo será dividido em
oito tópicos, os quais observarão e estão diretamente
relacionados aos objetivos específicos anteriormente
delineados. No presente trabalho será utilizado o
método hipotético dedutivo.
1 DIREITOS HUMANOS, FUNDAMENTAIS E DA
PERSONALIDADE
A Revolução Francesa foi um marco relevante
para a evolução do direito por ter rompido com a
estrutura estatal existente a época que servia como
instrumento de abusos de monarcas e de privilégios
para a nobreza, ela representada o marco inicial da
Idade Contemporânea fundada na influência do
liberalismo econômico.
A essência do direito liberal foi estampada no
art. 4º da Declaração dos Direito do Homem e do
Cidadão: ‘A liberdade consiste em poder fazer tudo
que não prejudique o próximo.’
A liberdade trazida pela Revolução Francesa
permitiu a exasperação da dicotomia entre o direito
público e o direito privado criando espaço de
autonomia para a livre realização da vontade dos
particulares, que podiam reger suas próprias vidas
sem a intromissão do Estado.
A liberdade conquistada permitiu a degradação
do homem pelo homem. Na Revolução Industrial,
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restou evidente essa degradação, momento histórico
em que as pessoas se sujeitavam a situações desumanas
de moradia e trabalho para suprir suas necessidades
básicas, tudo permitido pela ordem jurídica vigente,
que afastava o Estado das relações entre particulares.
Os abusos ocorridos demonstraram que não
bastava o homem ser protegido contra os desmandos
do Estado e das agressões de seus semelhantes, deveria
a ordem jurídica proteger o homem dele mesmo, ou
seja, “domado o Leviatã, o direito se propunha agora
a enfrentar o lobo.” (SCHREIBER, 2014, p.3)
As diversas transformações da humanidade
levaram a necessidade de se estudar a personalidade
humana. A primazia da pessoa não significa
subscrever os princípios do individualismo e
considerar cada homem como absoluto, ao contrário,
o reconhecimento da primazia da pessoa está
intimamente ligada à admissão da transcendência; o
homem é sempre mais do que ele é e sempre menos
do que deve ser. (MODIN, 1980, p. 174.)
A personalidade se resume no conjunto
de caracteres do próprio indivíduo, tratando-se
do primeiro bem pertencente à pessoa, através da
personalidade a pessoa poderá adquirir e defender os
demais bens (vida, liberdade e honra, entre outros).
Hubmann afirma que a personalidade humana
possui três elementos fundamentais a dignidade, a
individualidade e a pessoalidade. A dignidade humana
é o elemento indicador de valores éticos e de autoedificação. A individualidade trata-se de um caráter
próprio, que todo o indivíduo traz consigo ao nascer.
A pessoalidade se traduz pela relação do indivíduo
com o mundo exterior, com as outras pessoas, com
toda a sociedade e com os seus valores éticos, onde
o indivíduo se afirma como ser, defendendo sua
individualidade. (SZANIAWSKI, 2005, p. 115)
O citado jurista expõe que o estudo da
personalidade humana permitiu evidenciar a
existência de direitos da personalidade, os quais
a doutrina tradicional divide em direito geral de
personalidade e direitos de personalidade tipificados.
A primeira categoria jurídica analisa de modo
unitário, atípico, como um único direito que emana
da personalidade humana. Já a segunda afirma
que estes se originam a partir do fracionamento
da categoria em múltiplos tipos, de acordo com os
atributos da personalidade.
Consideram-se da personalidade os direitos
reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma
e em suas projeções na sociedade, previstos no
ordenamento jurídico para a defesa de valores inatos
101

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

ao homem, como a vida, a higidez física, a intimidade,
o segredo, o respeito, a honra, a intelectualidade e
outros tantos. (BITTAR, 2015, p. 29)
Os direitos de personalidade compreendem
os direitos personalíssimos e os direitos essenciais
ao desenvolvimento da pessoa humana, são eles
absolutos e indisponíveis. Destinam- se a resguardar
a dignidade da pessoa humana, preservando-a
dos atentados que pode sofrer por parte de outros
indivíduos. (GOMES, 1998, p. 131)
A dignidade da pessoa humana pode ser
verificada, em uma perspectiva ontológica, como
característica inerente a condição de pessoa;
intersubjetiva, dada a alteridade constatada na
natureza relacional do homem, histórico-cultural, em
razão da necessária (re)construção da personalidade
humana ao longo das eras; negativa e prestacional,
que confere as liberdades negativa e positiva, e,
por fim, promocional, ante a busca em superar os
próprios limites impostos pela relação tempo-espaço
e o aspecto transcendental a que todos os indivíduos
almejam (PERA JUNIOR, 2017, p. 44).
A dignidade da pessoa humana constitui-se
em uma conquista que o ser humano realizou no
decorrer dos tempos, em decorrência da crueldade e
das atrocidades praticadas pelos próprios humanos,
uns contra os outros.
Sob a denominação de “garantia dos direitos
individuais” é que se instalam no século XIX os
direitos de personalidade, gama dos direitos humanos.
Os atributos essenciais da pessoa humana
foram tratados, no decorrer dos últimos séculos,
sob diferentes enfoques e distintas denominações.
A Assembleia Constituinte Francesa, por exemplo,
referiu-se, em sua célebre declaração de 1789 como
Direitos do Homem e do Cidadão. Já a Declaração
das Nações Unidas de 1948 empregou a expressão
Direitos Humanos. A Constituição brasileira de 1988
tratou como Direitos e Garantias Fundamentais
e o Código Civil brasileiro como Direitos da
Personalidade. (SCHREIBER, 2014, p.13)
Dentre os direitos encontramos uma
determinada categoria que se constitui nos “direitos
primeiros”, os direitos fundamentais, que têm por
escopo tutelar a pessoa humana, individualmente,
de toda série de ataques. Situam-se como “direitos
primeiros”, os direitos da personalidade que se
constituem na proteção dos atributos da personalidade
humana. (SZANIAWSKI, 2005, p. 19)
Os direitos fundamentais devem ser
compreendidos sob a óptica dos condicionantes
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históricos, políticos, filosóficos e sociais que os
circundam e delimitam.
Para a existência dos direitos fundamentais é
necessária a coexistência de três elementos: Estado;
Individuo e Texto normativo regular de relação
entre Estado e Indivíduos. O Estado é necessário
por ser um aparelho de poder centralizado
que pode efetivamente controlar determinado
território e impor suas decisões por meio da
Administração Pública, do Tribunais, da Polícia,
das forças armadas, sendo que sem a sua existência
a declaração de direitos fundamentais carece de
relevância prática. O Indivíduo individualizado é
sujeito dos direitos fundamentais, individualização
que inexistia nas sociedades do passado, onde as
pessoas eram consideradas membros de grandes ou
pequenas coletividades (família, clã, aldeia, feudo,
reino), sendo subordinadas a elas e privadas de
direitos próprios. A existência de texto normativo
regular da relação entre Estado e indivíduos é
imprescindível por declarar e garante determinados
direitos fundamentais, permitindo ao indivíduo
conhecer sua esfera de atuação livre de interferências
estatais e, ao mesmo tempo, vincular o Estado a
determinadas regras que impeçam cerceamentos
injustificados das esferas garantidas da liberdade
individual, devendo o texto deve ter validade em
todo o território nacional e ter força vinculante
superior àquela das demais normas jurídicas.
(DIMOULIS, 2013, p. 10-12)
O citado jurista afirmar que estes três
elementos apenas se apresentaram de forma conjunta
a partir da segunda metade do século XVIII, período
da Declaração de Direitos (Bill of ritghs) nos Estados
Unidos da América em 1776 e na Declaração dos
Direito do Homem e do Cidadão na França em
1789 (Revolução Francesa).
Doutrinariamente, os direitos fundamentais
estão consolidados em três dimensões. Os direitos
fundamentais de primeira dimensão apareceram
ao longo do século XVIII, como produto de um
cenário histórico marcado pelo pensamento liberalburguês, pelo racionalismo iluminista e pelas
revoluções políticas. Tratam-se de direitos inerentes à
individualidade, vinculados à liberdade, à igualdade,
à propriedade, e à resistência às mais diversas formas
de opressão, nesta dimensão são afirmados direitos
do indivíduo frente ao Estado, mais especificamente
como direitos de defesa, preceituando a autonomia
individual ante o poder estatal, sendo tidos como
direitos negativos por determinarem abstenção do
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Estado em favor da garantia formal dos direitos
individuais fundados no princípio da liberdade.
A segunda dimensão traz direitos oriundos dos
impactos do processo de industrialização e dos graves
problemas socioeconômicos sofridos pela sociedade
ocidental no decorrer do século XIX e nas primeiras
décadas do século XX. Na contextualização histórica
dos direitos de segunda dimensão, como bem ensina
Antônio Carlos Wolkmer (1994, p. 8),
o capitalismo concorrencial evolui para a
dinâmica financeira e monopolista, e a crise
do modelo liberal de Estado possibilita o
nascimento do Estado de Bem-Estar Social,
que passa a arbitrar as relações entre o capital
e o trabalho.

Surgem nesse contexto, direitos de dimensão
positiva que exigem do Estado um comportamento
ativo, uma prestação.
Os direitos fundamentais de terceira dimensão
consistem nos chamados direitos transindividuais
fundados no princípio da fraternidade ou da
solidariedade. O titular dos direitos deixa de ser o
homem individualizado passando para as coletividades
(povo, nação, comunidades locais e internacionais),
caracterizando-se, por conta disso, como direitos de
titularidade coletiva ou difusa. Entre os principais
direitos fundamentais de terceira dimensão tem-se
os direitos à paz, à autodeterminação dos povos, ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito
à conservação do patrimônio histórico e cultural da
humanidade e o direito de comunicação.
A expressão “direitos fundamentais” não
é a única que serve para designar tais direitos,
há uma série de outras expressões, incluindo
liberdades individuais, liberdades públicas,
liberdades fundamentais, direitos humanos, direitos
constitucionais, direitos públicos subjetivos, direitos
da pessoa humana, direitos naturais e direitos
subjetivos. (DIMOULIS, 2013, p.39)
Na Constituição Federal de 1988 além
“Dos direitos e garantias fundamentais” que se
repete no §1º do art. 5º, podem ser encontradas as
seguintes expressões: “Direitos sociais e individuais”
(preâmbulo); “Direitos e deveres individuais e
coletivos” (Capítulo I do Título II); “Direitos
humanos” (art. 4º, II, art. 5º, §3º, art. 7º do
ADCT); “Direitos e liberdades fundamentais” (art.
5º, XLI); “Direitos e liberdades constitucionais)
(art.5º LXXI); “Direitos civis” (art 12, §4º, II, b);
“Direitos fundamentais da pessoa humana” (art.
17) “Direitos da pessoa humana” (art.34, VII, b);
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“Direitos e garantias individuais” (art. 60, §4º,
IV); “Direitos” (art. 136, §1º, I) “Direito público
subjetivo” (art.208, §1º)
Todas as variadas designações se destinam
a completar atributos da personalidade humana
merecedores de proteção jurídica, alternando tão
somente o plano em que a personalidade humana
se manifesta. Desta forma, a expressão “direitos
humanos” é mais utilizada no plano internacional.
Direitos fundamentais, em seu turno, é o termo
normalmente empregado para designar direitos
positivados numa constituição de um determinado
Estado. A expressão direitos da personalidade é
empregada na alusão aos atributos humanos que
exigem especial proteção no campo das relações
privadas, ou seja, na interação entre particulares,
sem embargo de encontrarem também fundamento
constitucional e proteção nos planos nacional e
internacional. (SCHREIBER, 2014, p. 13)
Mais adiante o citado autor assevera que
o valor tutelado é idêntico e unitário, qual seja
a dignidade humana. No plano internacional,
a regulação da proteção dos chamados direitos
humanos depende do consenso entre diferentes
culturas e pode apresentar variações em relação ao
direito interno de cada Estado. No plano interno,
embora também possa variar o tipo de proteção
oferecida pelo ordenamento conforme o ofensor seja
o particular ou o Poder Público, a proximidade entre
os dois terrenos é cada vez maior. A ciência jurídica
contemporânea vem aproximando a distância entre
o direito público e o direito privado para reunificar
as duas esferas em torno da unidade constitucional.
A compreensão da unidade da proteção jurídica
reservada à condição humana é imprescindível para
entender por que o rol e direitos da personalidade
contemplado no Código Civil brasileiro não é
taxativo ou fechado, sendo possível a averiguação de
ameaça a outros, além dos atributos ali indicados, na
análise de conflitos entre particulares.
A evolução do pensamento filosófico,
antropológico e da ciência jurídica permitiu a
proteção dos direitos do homem em face do Estado,
do homem em face de seu semelhante e do homem
em face dele mesmo.
2 NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS DA
PERSONALIDADE
A natureza jurídica dos direitos da
personalidade é de direitos subjetivos da pessoa
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de defender o que lhe é próprio, como a vida, a
integridade, a liberdade, a sociabilidade, a reputação,
a honra, a imagem, a privacidade, a autoria, entre
outros. Os direitos da personalidade são o conjunto
de caracteres da própria pessoa, sendo desta forma
objeto de direito. (MALUF, 2018, p. 178)
Os bens da personalidade representam o
poder de cada indivíduo sobre si mesmo, o que
conduz ao dever jurídico de respeito por parte
de terceiros, sendo que a vontade humana, mola
propulsora e pressuposto da personalidade jurídica,
opera não apenas sobre os direitos patrimoniais e
direitos familiares (mundo exterior), mas sobre a
próprio realidade antropológica do ser humano,
fazendo com que cada indivíduo seja guia de sua
vida, corpo, honra e demais atributos e energias que
emanam da personalidade (DE MATTIA, 1978, p
39-40).
Os direitos da personalidade são direitos
subjetivos inerentes à pessoa humana, são prerrogativas
concedidas ao indivíduo pelo ordenamento jurídico
para assegurar os meios de direito para fruir como
senhor dos atributos da sua própria personalidade.
Demonstram-se como aspectos individualíssimos da
pessoa humana, suas emanações e desdobramentos
decorrem da necessidade de preservação e resguardo
da integridade do ser humano no seu desenvolvimento
psicossocial (GOGLIANO, 2012, p. 163).
Os bens da personalidade são os diversos
aspectos que envolvem a pessoa natural, bem como
seus prolongamentos e projeções, os campos básicos
nos quais incidem as relações jurídicas: a própria
pessoa, a pessoa ampliada na família e o mundo
exterior, vale dizer, os bens patrimoniais (FRANÇA,
1992, p.5)
A denominação de direitos da personalidade
compreende os direitos personalíssimos e os direitos
sobre o próprio corpo. São direitos essenciais ao
desenvolvimento da pessoa humana que a doutrina
preconiza, como direitos absolutos, desprovidos de
disposição. Destinam-se a resguardar a eminente
dignidade da pessoa humana, preservando-a dos
atentados que pode sofrer por parte dos outros
indivíduos (GOMES, 1996, p. 131-132).
Os direitos da personalidade são os direitos
ínsitos na pessoa, em função de sua própria
estruturação física, mental e moral, deste modo,
são dotados de certas particularidades, que lhes
conferem posição singular no cenário dos direitos
privados, de que avultam, desde logo, as seguintes:
a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade, que se
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antepõem, inclusive como limites à própria ação do
titular (BITTAR, 2015, p. 35).
Mais adiante em sua obra, o citado jurista
afirma que “na perspectiva da doutrina tradicional,
o objeto desses direitos encontra-se nos bens
constituídos, conforme Tobeñas, por determinados
atributos ou qualidades físicas ou mais do homem,
individualizados pelo ordenamento jurídico e que
são alvo de especial atenção e proteção. Assim,
têm sido considerados, em todos os países, pela
doutrina, como na Itália: Ferrara Venzi, Ruggiero,
Pacifici-MAzzoni, Coviello, Gangi, Messineo, De
Cupis, Rotondi e Degni; na França: Planiol, Ripert,
Boulanger, Lindon; em Portugal: Pires de Lima e
Antunes Varela, além d, em estudos mais recentes,
José de Oliveira Ascenção , Pedro Pais de Vasconcelos
e Paulo Mota Pinto; na Espanha: Martin Ballestero;
no Brasil: Limongi França, Orlando Gomes, Milton
Fernandes, Maria Helena Diniz, Tereza Ancora
Lopes, Alvaro Villaça Azevedo, Silvio Salvo Venosa e
outros tantos autores.” (BITTAR, 2015, p. 35 e 36)
Desta forma, a natureza jurídica dos direitos
da personalidade é a de direitos subjetivos da pessoa
de defender o que lhe é próprio, compreende os
direitos personalíssimos e os direitos sobre o próprio
corpo, são os direitos ínsitos na pessoa, em função
de sua própria estruturação física, mental e moral,
sendo, portanto, os diversos aspectos que envolvem
a pessoa natural, bem como seus prolongamentos e
projeções.
3 MONOPÓLIO ESTATAL DA JURISDIÇÃO
Na obra Contrato Social, Rosseau1 afirma
que o homem chegou ao ponto de que sua força
como indivíduo era insuficiente para suplantar os
1

Suponho que os homens tenham chegado àquele ponto em que os
obstáculos prejudiciais à sua conservação no estado de natureza sobrepujam,
por sua resistência, as forças que cada indivíduo pode empregar para se
manter nesse estado. Então, esse estado primitivo já não pode subsistir, e o
gênero humano pereceria se não mudasse seu modo de ser.
Ora, como os homens não podem engendrar novas forças, mas apenas
unir e dirigir as existentes, não tem meio de conservar-se senão formando,
por agregação, um conjunto de forças que possa sobrepujar a resistência,
aplicando- se a um só móvel e fazendo-as agir em comum acordo.
(ROUSSEAU, 2006, p. 20)
Imediatamente, em vez da pessoa particular de cada contratante, esse ato de
associação produz um corpo moral e coletivo composto de tantos membros
quanto são os votos da assembleia, o qual recebe, por esse mesmo ato, sua
unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade. Essa pessoa pública, assim
formada pela união de todas as demais, tomava outrora o nome de Cidade,
e hoje o de República ou de corpo político, o qual é chamado por seus
membros de Estado quando passivo, soberano quanto ativo e de Potência
quando comparado aos seis semelhantes. Quanto aos associados, eles
recebem coletivamente o nome de povo e se chama, em particular, cidadãos,
enquanto participantes da autoridade soberana, e súditos, enquanto
submetidos às leis do Estado. Esses termos, porém, confundem-se amiúde
e são tomados um pelo outro; basta saber distingui-los quanto empregados
em toda a sua precisão. (ROUSSEAU, 2006, p. 22)
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obstáculos prejudiciais a sua conservação no estado
de natureza em que vivia, fazendo-se necessária a
união de forças para sobrevivência, o que levou ao
surgimento do Estado.
A criação do Estado rompeu com o estado de
natureza em que o originariamente o homem vivia,
em que todos os homens eram iguais e que cada
um possuía o direito de usar a força necessária para
defender seus próprios interesses. Este “estado de
natureza constitui um estado de anarquia permanente,
no qual todo homem luta contra os outros, no qual
– segundo a fórmula hobbesiana – existe um bellum
omnium contra omnes.” (BOBBIO, 2006, p. 35)
Na mesma obra, Bobbio afirma ainda que
a atribuição de toda força a uma só instituição: o
soberano, possibilitou o fim do estado de natureza
e a criação do Estado, a partir de então passou-se
a respeitar os pactos e as leis naturais, visto que há
alguém, cuja a força é indiscutível e irresistível (o
Estado), que constrange o respeito às leis.
Após seu surgimento o Estado passou
por inúmeras transformações, sendo em alguns
momentos geridos apenas por uma pessoa (soberano
ou monarca) ou por grupo de pessoas (República),
formas de governo que foram objeto de inúmeros
estudos na história humana.
Em 1748, Charles-Louis de Secondat, barão
de La Brède e de Montesquieu, conhecido como
Montesquieu, escreveu a revolucionária obra Do
Espirito das Leis, defendendo a ideia de tripartição
do Estado em três poderes (Legislativo, Executivo
e Judiciário), obra que influenciou a elaboração de
inúmeras constituições, sendo esta divisão ponto
primordial para a análise do monopólio estatal da
jurisdição.
A separação apresentada por Montesquieu
não deve ser entendida de maneira absoluta, deve
ser compreendida como separação de funções, sendo
a divisão formal e não substancial, mantendo-se o
poder uno, o que triparte em órgãos distintos é o seu
exercício (MALUF. 1999, p. 210).
A jurisdição é uma das três funções
classicamente atribuídas ao Estado, ao lado da
função legislativa e da função administrativa. Nessa
perspectiva, a jurisdição constitui um exercício do
poder estatal e é uma emanação da soberania estatal.
(RAATZ, 2018, p. 27)
O poder do Estado de julgar conflitos é
chamado de jurisdição2, caracterizado pela capacidade
que o Estado tem de decidir imperativamente
2.

Desse modo, a função jurisdicional estatal deve ser pensada com um
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e impor decisões sobre a aplicação do Direito,
substituindo os titulares dos interesses em conflito
para, imparcialmente, buscar a pacificação do
conflito que os envolve, com justiça.
A jurisdição é, ao mesmo tempo, poder, função
e atividade. Como poder, é a manifestação do poder
estatal, conceituado como capacidade de decidir
imperativamente e impor decisões. Como função,
expressa o encargo que têm os órgãos estatais de
promover a pacificação de conflitos interindividuais,
mediante a realização do direito justo e através do
processo. E como atividade ela é o complexo de atos
do juiz no processo, exercendo o poder e cumprindo
a função que a lei lhe comete (ARAÚJO CINTRA,
2003, p. 131).
A função jurisdicional, no Estado
contemporâneo, é uma consequência natural do
dever estatal de proteger os direitos. Sem a jurisdição
não seria possível garantir as formas de tutela do
direito material. (MARINONI, 2018, p. 75)
As inconveniências e arbitrariedades da
justiça privada mostraram, no advento do Estado
de direito e mesmo antes dele – no Estado Feudal,
na Grega e em Romana –, que o poder constituído
devia assumir, com total ou relativa exclusividade, a
função de distribuir justiça, declarando e realizando
o direito (ULHOA CINTRA, 1958, p. 13).
A função de julgar é tão antiga como a própria
sociedade. Em todo aglomerado humano, por
primitivo que seja, o choque de paixões e de interesses
provoca desavenças que hão de ser dirimidas por
alguém (GUIMARÃES, 1958, p. 19)
O Estado brasileiro avoca a distribuição da
justiça (e criminaliza a que é feita de mão própria
– CP, art. 345), assumindo o dever de ofertar uma
resposta de qualidade ao jurisdicionado.
A assunção do Estado do poder de julgar os
conflitos, permite que todos sejam tratados de forma
igual, independente da força física, financeira ou
do intelecto, devendo ser observado os fatos e seu
enquadramento ao comando legal para a solução de
conflitos.
O tratamento isonômico entre as partes
litigantes é meio imprescindível para que haja a
distribuição da justiça, tratamento este que somente
serviço que o Estado deve assegurar para satisfazer demanda por justiça
formulada pelos cidadãos, o que nos leva a crer que não se trata de uma
tutela jurisdicional qualquer, mas, sim, uma tutela jurisdicional que seja
suficientemente capaz de proteger as diferentes situações de direito material.
Tudo isso, inclusive, tem levado a uma releitura da própria noção de acesso
a justiça, que deixou de ser o mero acesso formal ao Judiciário para abarcar
também o direito a uma tutela jurisdicional adequada ao direito material
deduzido em juízo, efetiva e prestada em prazo razoável. (RAATZ, 2018, p.
22)
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é possível no Estado Democrático de Direito, pois
tanto no estado de natureza, quanto no estado feudal
ou absolutista, apenas os interesses do mais forte
prevalecia, cabendo ao mais fraco apenas resignar-se.
A evolução para o Estado Democrático de
Direito e a assunção da função de julgar por ele,
tornou o acesso à justiça, o devido processo legal e a
prestação jurisdicional em tempo razoável em direito
fundamental de modo a assegurar a qualquer pessoa
a satisfação de seu direito, independente de quem
esteja tolhendo seu direito.
Deste modo, a criação do Estado, rompendo
com o estado de natureza em que o homem
vivia, possibilitou sua evolução até o Estado
Democrático de Direito, onde a função de julgar foi
assumida pelo Estado, permitindo que as pessoas,
independentemente de são e de suas origens, tenham
acesso à justiça e sejam tratadas de forma isonômica
a fim de assegurar o cumprimento dos direitos
estabelecidos no ordenamento jurídico, cenário este
inimaginável no estado de natureza.
4 DA TUTELA PREVENTIVA
No período liberal clássico entendia-se pela
ocorrência de nexo entre o princípio da abstração
das pessoas, dos bens e a tutela do equivalente,
compreendendo-se
pela
desnecessidade
de
tratamento diverso, ante a equivalência dos bens,
estando a transformação do bem em pecúnia de
acordo com a lógica do sistema, que tinha como
objetivo sancionar o faltoso (MARINONI, 2015, p.
17).
A lógica do sistema vigorante naquela época
transformava o bem devido em dinheiro, tratando
os bens de forma equivalente, sancionando o faltoso
e represtinando os mecanismos de mercado, tendo
como elemento fundamental a manutenção da
igualdade no plano contratual, passando a sanção
pecuniária a ter a função de equalizar os bens e as
necessidades, não havendo espaço para tutela judicial
especifica e tão-pouco para tutela preventiva.
Marinoni, autor anteriormente citado, afirma
que o processo civil, à época do Estado de Direito
de matriz liberal, não se preocupava em tutelar
preventivamente os direitos. O direito, naquela
época, era voltado a proteger as liberdades e as
conquistas da classe burguesa, contra a ameaça de
arbítrio do Estado. O Estado, para atingir a liberdade,
era obrigado a tratar todos da mesma forma,
independente das suas diferenças concretas. Tomava106
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se em conta o conceito de igualdade formal perante a
lei, sendo que qualquer tratamento desigual – ainda
que a posições desiguais – era visto como privilégio,
por não tratar as posições jurídicas e sociais de forma
diferenciada, não era possível desenvolver políticas
públicas voltadas a dar proteção especifica ou mais
incisiva a determinadas classes de pessoas ou espécies
de direitos. Ademais, os direitos desta época eram
vistos como coisas dotadas de valor de troca, de modo
que, a prática de ato ilícito, entendia-se ser suficiente
a prestação da tutela ressarcitória pelo equivalente ao
valor do dano ou da prestação inadimplida.
O direito liberal do Século XIX era
iminentemente patrimonialista, marcado pela
preocupação fundamental de delimitar os poderes de
interferência do Estado na esfera jurídica particular e
não com as diferentes necessidades sociais.
O processo civil no Estado liberal era uma
estrutura técnica marcada pela impossibilidade
da interferência do Estado na esfera do particular,
idealizada para permitir a tutela dos direitos
patrimoniais.
O direito contemporâneo passou a tratar
de forma distinta as categorias da responsabilidade
civil e da ilicitude, e a compreender que a tutela
ressarcitória não era a única forma de tutela contra
o ilícito.
As novas situações de direito material
evidenciaram a necessidade de se tutelar também
atos contrários ao direito, ou seja, o fato danoso,
pois Estado constitucional passou a editar normas
proibitivas ou impositivas de condutas para evitar
danos aos direitos fundamentais. Para a efetiva
atuação destas normas é imprescindível a tutela
jurisdicional capaz de inibir a violação da norma.
(MARINONI, 2018, p. 58)
A partir do momento em que o Estado assume
preocupações sociais, impondo condutas positivas
e negativas, clarificou-se a distinção entre o ato
contrário ao direito e dano, permitindo o surgimento
de tutela jurisdicional adequada a proteção dos
direitos fundamentais e das tutelas especificas e das
tutelas preventivas.
A distinção entre ato contrário ao direito e
dano permite a proteção dos direitos fundamentais,
através de tutela destinada a inibir a violação da
norma ou remover os efeitos concretos derivados da
sua violação.
Ao monopolizar a produção do Direito, tanto
no nível legislativo quanto no jurisdicional, o Estado
assumiu o dever de protegê-lo seja quando violado,
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seja quando estivesse ameaçado de violação, o que
propiciou a autonomia da chamada tutela de simples
segurança (RAATZ, 2018, p. 19).
A distinção entre ilícito e dano, encontrada na
evolução da ciência jurídica, permitiu o surgimento
de tutelas especificas e de tutelas preventivas com a
finalidade de proteger e inibir a violação de direitos,
o que no pensamento jurídico antigo e liberal era
impossível, pela inexistência desta dualidade (ilícito
e dano).
5 TUTELA PROVISÓRIA
Algumas causas, por sua natureza, exigem
solução rápida, enquanto outras podem admitir
longas deliberações. (CAPPELLETTI, 1988, p. 72)
A tutela provisória vem ao encontro da
necessidade de transpor obstáculos para a adequada
entrega da prestação jurisdicional, a saber, a duração
e o custo do processo (ARRUDA ALVIM, 2017, p.
19).
A redistribuição do ônus do tempo busca a
preservação temporária e provisória dos interesses
do litigante, desde que haja plausibilidade de
seu interesse segundo o ordenamento jurídico e
risco grave de prejuízo decorrente da duração do
processo. (CARNEIRO, 2005, p.5) A sumariedade
da cognição, caracterizadora das tutelas provisórias,
permite ao juiz conceder a proteção do direito
invocado apenas com superficial análise dos fatos
narrados, cognição está que será aprofundada no
curso do processo antes da prolatação da decisão
final.
A tutela provisória é a expressão do direito
à tutela jurisdicional e visa neutralizar os efeitos
deletérios do tempo, não podendo servir de
pretexto para que direitos fundamentais processuais
que alicerçam o devido processo legal sejam
desrespeitados, visa, desta forma, a tutela provisória
equalizar o direito à tutela jurisdicional e o direito ao
devido processo. (RAATZ, 2018, p. 22)
O acesso efetivo a justiça pode ser expresso
como a igualdade de armas, ou seja, a garantia de
que a conclusão final depende apenas dos méritos
jurídicos relativos das partes antagônicas, sem relação
com diferenças que sejam estranhas ao Direito e que,
no entanto, afetam a afirmação e reinvindicação dos
direitos. (CAPPELLETTI, 1988, p. 15)
Modernamente entende-se que o dever do
Estado não é apenas de assegurar o amplo e irrestrito
acesso à justiça, mas assegurar o amplo, irrestrito
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e efetivo acesso a ela, sendo a tutela provisória
instrumento capaz de proporcionar este acesso
efetivo por afastar os efeitos nocivos do tempo até
a entrega definitiva da tutela jurisdicional pleiteada.
Caracteriza-se a tutela provisória pela natureza
precária, ou seja, não se trata de decisão definitiva,
podendo ser revogada ou modificada a qualquer
tempo pelo juiz por meio de decisão devidamente
fundamentada, independente de agravo por
instrumento, sem que tenha chegado na sentença
(MARINONI, 2018, p. 217).
O atual código de processo civil trata da tutela
provisória em seu Livro V (artigo 294 ao 311), da
parte geral, subdividindo-a em tutelas de urgência e
em tutela de evidência.
6 TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
A tutela provisória de urgência é tratada no
atual código de processo civil como gênero, sendo
espécies a tutela provisória antecipada e a tutela
provisória cautelar (ARRUDA ALVIM, 2017, p.
153).
A nota característica dos provimentos
cautelares seria sua relação de instrumentalidade
com o provimento definitivo, eis a noção de que os
provimentos cautelares serviriam de instrumento do
instrumento (RAATZ, 2018, p. 77).
Os provimentos cautelares3 visam afastar
o risco ao resultado útil do processo, ou seja, tem
como objetivo preservar a efetividade da decisão
judicial, evitando que a tutela jurisdicional chegue
tardiamente.
Os provimentos antecipatórios4 permitem a
satisfação antecipada do direito material, ainda que
a decisão jurisdicional empregada tenha natureza
3.

4.

O art. 301 demonstra que a tutela cautelar se destina a assegurar a
efetividade da tutela satisfativa do direito material. Por esta razão, é
caracterizada pela instrumentalidade e pela referibilidade. A tutela cautelar
é instrumento da tutela satisfativa, na medida em que objetiva assegurar a
sua frutuoasidade. Além disto, a tutela cautelar sempre se refere a uma tutela
satisfativa do direito, que desde logo pode ser exigida ou que, dependendo
do acontecimento e certas circunstâncias, poderá ser exigida. (MARINONI,
2018, p. 69)
A tutela cautelar não pode ser vista como dirigida a assegurar a utilidade do
processo. Como é evidente, a única utilidade que o autor almeja quando vai
a juízo é a tutela do direito material. Assim, a tutela cautelar somente pode
ser relacionada com a efetividade da tutela do direito ou com a segurança da
situação tutelável. (MARINONI, 2018, p. 78)
A tutela antecipada, porém, é satisfativa do direito material, permitindo a
sua realização – e não a sua segurança – mediante cognição sumária. Na
verdade, a tutela antecipada tem a mesma sustância da tutela final, com a
única diferença de que é lastreada em verossimilhança e, por isto, não fica
acobertada pela imutabilidade inerente à coisa julgada material. A tutela
antecipada é a tutela final, antecipada com base em cognição sumária.
Desse modo, a tutela antecipada não é instrumento de outra tutela ou faz
referência a outra tutela. A tutela antecipada satisfaz o autor, dando-lhe o
que almejou ao propor a ação. (MARINONI, 2018, p. 71)
107

VI Congresso de Novos Direitos e

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

Direitos da Personalidade

provisória, ou seja, “a tutela antecipada é, em
substância, a tutela final prestada mediante a técnica
da antecipação”. (MARINONI, 2018, p. 72)
O código de processo civil vigente, concentra
os requisitos para a concessão da tutela provisória em
seu artigo 300, conferindo, deste modo, tratamento
idêntico à tutela cautelar e à tutela satisfativa de
urgência. (RAATZ, 2018, p. 141)
Prescreve o mencionado artigo de lei que “a
tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo” (art. 300, CPC), restando evidente
a necessidade de estar presente cumulativamente
a probabilidade do direito e a urgência da tutela
pleiteada, seja pelo perigo de dano, seja por ficar
caracterizado o risco ao resultado útil ao processo.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo trata da ameaça que o tempo de duração
do processo traz ao direito que se busca satisfazer,
lapso temporal que pode acarretar na ocorrência de
dano ou ao risco da perda do objeto, resultando na
inutilidade do processo. Ameaça cuja demonstração
deve se fundar em elementos objetivos, capazes
de serem expostos de forma racional, e não meras
conjecturas subjetivas (MARINONI, 2018, p. 128).
O citado jurista ao tratar sobre a probabilidade
do direito afirma que o autor deve convencer o juiz de
que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A
admissão de uma convicção de probabilidade como
suficiente à concessão da tutela urgente decorre do
perigo de dano, a impor solução e tutela jurisdicional
imediatas.
A tutela provisória de urgência, tanto de
natureza satisfatória quanto de natureza cautelar,
tem como finalidade dar efetividade ao princípio
do acesso à justiça, pois tende a evitar que o tempo
torne inútil ou cause dano irreparável a prestação
jurisdicional, traduzindo-se em valorosa medida
preventiva.
7 TUTELA DE EVIDÊNCIA
Ao lado das tutelas de urgência, o atual código
de processo civil estabelece a tutela de evidência
como modalidade de tutela provisória excepcional.
A tutela de evidência5, diferentemente da
tutela de urgência, não se preocupa com eventual
5.
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Como é obvio, a tutela da evidência não pode ser confundida com a tutela
cautelar ou com a tutela antecipatória que se funda em perigo. O art. 311 diz
expressamente que a tutela de evidência independe “da demonstração de
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”. (MARINONI, 2018,

risco que estaria sujeito o bem da vida pleiteado ou no
risco de inutilidade do processo, a ideia do instituto
é afastar, provisoriamente, a permanência de um
estado notório de ilicitude ou injustiça (ARRUDA
ALVIM, 2017, p. 70).
Funda-se a tutela de evidência na pretensão de
tutela imediata apoiada em comprovação suficiente do
direito material da parte, podendo-se aferir a liquidez
e certeza do direito pleiteado, partindo o princípio
de que a duração do processo não deve redundar
em maior prejuízo para quem já demonstrou,
satisfatoriamente, melhor direito dentro do conflito
material que será provido definitivamente na decisão
final (THEODORO JUNIOR, 2015, p. 675).
A palavra evidência leva a um juízo
intermediário entre a probabilidade e a certeza. A
evidência deve ser analisada no plano dos standarts
de convencimento, da mesma forma como as que
expressões: probabilidade do direito, direito líquido
e certo, evidência do direito, entre outras, de modo
a evitar resvalos filosóficos.” (RAATZ, 2018, p. 190)
A tutela da evidência ou a distribuição do
tempo do processo somente é possível quando a
defesa deixar entrever a grande probabilidade de o
autor restar vitorioso, e consequentemente, a injusta
espera para a realização do direito (MARINONI,
2018, p. 282).
Para a tutela de evidência é necessário que
haja a indicação do direito do autor e a fragilidade
da defesa apresentada pelo réu, não bastando apenas
a configuração da primeira.6
Destarte, a tutela de evidência tem como
finalidade a proteção de direito notório, ou seja,
cuja liquidez e certeza tenha sido devidamente
comprovado nos autos, o qual certamente será
declarado em decisão final.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como exposto nos tópicos precedentes,
domado o Leviatã7 o direito passou a se preocupar
com o Lobo8, cuja voracidade externada no gozo
da imensa liberdade obtida com o afastamento do
6

7.
8.

p. 277)
Um direito é evidenciado de pronto quando é demonstrado desde logo. Para
a tutela de evidência, contudo, são necessárias a evidência do direito do autor
e a fragilidade da defesa do réu, não bastando apenas a caracterização da
primeira. A defesa deve ser frágil, de modo que seu exercício, ao dilatar a
demora do processo, configure abuso. Note-se, aliás, que de lado o inciso I do
art. 311 – que fala expressamente em abuso de direito de defesa –, os demais
incisos deste artigo representam hipóteses em que o direito é evidente e a
defesa de mérito deve ser frágil. (MARINONI, 2018, p. 277)
Formatada simbólica tratada o Estado por Thomas Hobbes.
“o homem é o lobo do homem” Thomas Hobbes.
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Estado, levou a degradação do homem pelo homem,
demonstrando que não bastava a proteção contra
os desmandos do Estado e das agressões de seus
semelhantes, devendo a ordem jurídica também
proteger o homem dele mesmo.
A história da sociedade mostra que em caso de
necessidade, as pessoas abrem mãos de seus direitos
essenciais para sobreviver, sendo dever do Estado
proteger esses direitos essenciais, intervindo, quando
necessário, nas relações entre os particulares.
A intervenção estatal se dá pelo monopólio
que possui sobre a jurisdição, fazendo com que o
Estado seja procurado para solucionar os conflitos
existentes entre os particulares, podendo, após ter
sido estabelecida a dicotomia entre ato ilícito e
dano, conceder tutela preventiva capaz de proteger
o direito pleiteado.
Com evolução do direito liberal para o
direito contemporâneo, o Estado passou a intervir
na relação entre os particulares emitindo comando
de fazer e o não-fazer com o objetivo de proteger o
direito material discutido, possibilidade inexistente
até então no direito liberal que entendia que o ato
ilícito e o dano da mesma forma, ou seja, apenas
determinava a reparação do dano em dinheiro.
As tutelas preventivas e as tutelas provisórias,
frutos do direito contemporâneo, traz efetividade ao
acesso à justiça, permitindo que se impeça a violação
de direito e que o fator tempo não prejudique o
jurisdicionado que tenha a plausibilidade de sua
pretensão, evitando, ainda, o perecimento do bem
jurídico buscado, sendo, por tanto, de valorosa
contribuição para a efetividade dos princípios do
acesso à justiça e devido processo legal.
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RESUMO
O presente artigo possui como objetivo analisar
a forma que a vedação à escolha de regime de bens
por nubentes com idade superior à 70 (setenta) anos,
impacta face aos direitos fundamentais e no mundo
jurídico atual. A reflexão inicia-se quando analisada a
questão da capacidade civil destes indivíduos, os quais,
mesmo tendo capacidade plena, ou seja, o poder de
exercer todos e quaisquer os atos da vida civil, ainda
assim, estão obrigados, na constância do casamento, a
resguardar o regime da separação total de bens em virtude
de disposição infraconstitucional. O questionamento
suscitado confronta a norma cível vigente e tem como
propósito conhecer se a mesma trata-se de meio para
proteção legal dos septuagenários ou se sua existência
afronta de forma direta princípios constitucionais. Por
consequente, este estudo revelará os resultados frente o
direito de família e sucessões e também o entendimento
dos estudiosos do direito brasileiro.
PALAVRAS CHAVE

Pessoa. Capacidade. Casamento. Obrigatório. Constitucionalidade.

ABSTRACT
The objective of this article is to analyze the way
in which the prohition to the choice of matrimonial

property system by ninety people over 70 (seventy) years,
has an impact on fundamental rights, as well as on the
current legal world. Reflection begins when we analyze
the question of the civil capacity of these individuals,
who, even if they have full capacity, that is, the power
to exercise any and all acts of civil life, will nevertheless
be obliged, in the course of marriage, to safeguard the
regime of the total separation of assets by virtue of infraconstitutional provision. The question raised raises the
current civil law and aims to know if it is a means for
legal protection of the septuagenarians or if its existence
directly violates constitutional principles. Consequently,
the result of this study will reveal the consequences for
family law and inheritance, as well as the understanding
of scholars in Brazilian law.
KEYWORDS

Person. Capacity. Marriage. Required. Constitutionality.

INTRODUÇÃO
A problemática suscitada por este
artigo tem como objetivo conhecer a razão e a
constitucionalidade da norma cível que veda à
aqueles com idade superior a 70 (setenta) anos o
direito de escolha do regime de bens sob o qual se
pretende casar, limitando o preceito constitucional
da autonomia da vontade.
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Primeiramente será analisada a questão da
capacidade civil frente o ordenamento jurídico
vigente no Brasil, apontando, conceito, termo inicial
e final, além de estudar se a capacidade é una ou
fragmentada e quais pessoas que, atualmente, são
consideradas plenamente capazes para exercer os
atos da vida civil, entre elas, aquelas com mais de 70
(setenta) anos.
Na sequência, examinar-se-á a figura do
casamento, suas implicações na esfera social, cível e
patrimonial, bem como os regimes de bens em vigor,
com especial atenção voltada ao regime da separação
total de bens na forma obrigatória, observando
quando será aplicado e se existem exceções à regra
ou se a mesma é taxativa e sem possibilidade de
modificação.
Ainda, será verificada a norma cível em sua
essência com o fito de saber se sua origem derivou da
necessidade de proteção dos indivíduos com idade
mais avançada, bem como a modulação dos efeitos
através do tempo.
Logo após, a proposta é conhecer se a
polêmica norma cível é em seu centro considerada
constitucional ou inconstitucional, tanto pela
doutrina quanto para os juristas em atividade no país.
Sabendo disto, será verificado se a lei em vigência fere
quaisquer dos princípios constitucionais garantidos
pela Carta Magna de 1988 e em caso positivo, quais
desses princípios estão sendo ofendidos.
Por fim, será feita a conclusão dos dados e
fatos coletados, esclarecendo qual a opinião dos
autores acerca do tema, informando os atos que estão
sendo praticados para modificar ou não a situação
em apreço.
1 CAPACIDADE CIVIL NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
A pessoa natural é o primeiro tema abordado
pelo Código Civil de 2002. A legislação indica no
artigo 1° que “toda pessoa é capaz de direitos e
deveres na ordem civil”, ou seja, toda pessoa física,
a partir do momento em que passa a existir no
plano real torna-se capacitada para o exercício de
determinados direitos e deveres (TARTUCE, 2017,
p. 112).
No que tange a pessoa natural, a lei disciplina
em seu artigo 2° que o nascimento com vida será
o marco inicial para que se reconheça a existência
de personalidade civil e seu fim, segundo indica o
artigo 6º, será com a morte. Deste modo, inegável
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que a personificação é o que lastreia a origem e fim
da capacidade civil.
A doutrina corrente brasileira conceitua a
capacidade civil em seu sentido amplo “como sendo
a aptidão da pessoa para exercer direitos e assumir
deveres na órbita cível” (TARTUCE, 2017, p. 120),
trata-se de elemento que integra a personalidade e
vice versa, “todo ser humano tem, assim, capacidade
de direito, pelo fato de que a personalidade jurídica
é atributo inerente à sua condição” (GAGLIANO e
PAMPLONA, 2017, p. 47).
Sob esta ótica nota-se que o tema capacidade,
apesar de intrínseco, dissocia-se da personalidade. O
autor César Fiuza, assim expõe em sua obra:
Tampouco há confundir capacidade com
personalidade e com o status de sujeito
de direto. Pessoa é o ente dotado de certas
características conferidas pelo ordenamento
jurídico, em virtude das quais passa a
participar, ativa e passivamente, da vida
política, econômica, e social de determinado
Estado, na condição de titular de direitos
e deveres. [...] A capacidade é a medida
da personalidade. É um dos principais
atributos da pessoa. A personalidade é um
valor; a capacidade é a medida deste valor,
traduzindo-se, pois, num quantum, que pode
ser graduado. [...] Sujeito de direito, por
outro lado, é, como vimos, todo ente ao qual
se conferem direitos e deveres, é um centro
de imputação de direitos e deveres. (2015, p.
173-174)

Ainda, no que concerne ao tema capacidade
civil é de se notar que o legislador foi além e
o fragmentou, tratando então das formas de
incapacidade. Esta divisão deu fundamento para
que a doutrina classificasse a capacidade civil em
capacidade de direito ou de gozo e capacidade de fato
ou de exercício.
A capacidade de direito é aquela que garante
a todo e qualquer ser humano, direitos e deveres
em sua forma simples e pura, “é aquela comum a
toda pessoa humana, inerente à personalidade, e
que só se perde com a morte prevista no texto legal,
no sentido de que toda pessoa é capaz de direitos e
deveres na ordem cível” (TARTUCE, 2017, p. 120).
Tal classificação denota a intenção do legislador
em permitir que qualquer pessoa, à partir de seu
nascimento com vida, tenha acesso aos seus direitos
(GOMES, 1996, p. 172).
Observe que a primeira classificação outorga
a toda e qualquer pessoa direitos cíveis básicos, tais
quais: a formação de entidade familiar, reclamação
de alimentos, pretensão sucessória, entre outros.
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Já a capacidade de fato está relacionada à
prática de todos e quaisquer atos inerente à vida civil,
atos que somente poderão ser praticados por quem
possua a capacidade de fato, sob pena de nulidade
conforme preceitua o artigo 166, inciso I, do Código
Civil, “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz”.
Este último tipo de capacidade está
relacionado, por exemplo, ao direito de contrair
obrigações, como a venda e compra de bens, dar
ou receber garantias, exercer tutela, curatela, ou a
tomada de decisão apoiada, entre outras.
É correto afirmar que toda pessoa tem
capacidade de direito, porém, nem todas possuirão
capacidade de fato, aquelas que não possuírem
o último tipo poderão ser denominadas como
absolutamente incapazes ou relativamente incapazes.
Segundo Maria Helena Diniz “a incapacidade
consiste na restrição legal ao exercício dos atos da
vida civil, devendo ser sempre encarada estritamente,
considerando-se o princípio de que a capacidade é a
regra e a incapacidade exceção” (2002, p. 135).
Aqueles que por sua condição conseguirem
unir as duas espécies de capacidades serão
considerados plenamente capazes para exercer todos
os atos da vida civil.
Em 07 de julho de 2015, foi publicada a Lei
n° 13.146 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência, também conhecida como Estatuto
da Pessoa com Deficiência. O dispositivo trouxe
inovações drásticas para o instituto da capacidade
civil, alterando profusamente os artigos 3° e 4° do
Código Civil.
Atualmente, somente são considerados
absolutamente incapazes para exercer pessoalmente
os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis)
anos. Doutro norte, a capacidade é relativizada para
os maiores de 16 (dezesseis) anos e os menores de
18 (dezoito) anos; os ébrios habituais e os viciados
em tóxicos; aqueles que por causa transitória ou
permanente não puderem expressar suas vontades e
os pródigos, é o que aduz o rol taxativo constante nos
mencionados artigos 3° e 4° do Código Civil.
Extrai-se da citada alteração que, atualmente,
no ordenamento jurídico brasileiro inexiste
pessoa que após atingir a maioridade civil seja
absolutamente incapaz. O novo dispositivo permite
inclusive à aqueles que possuírem capacidade
mental e cognitiva reduzida, a oportunidade de
exercer os atos da vida civil como bem pretenderem,
incluindo o casamento ou a constituição de união
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estável, assim como a escolha do regime de bens
(TARTUCE, p. 124).
Ainda no que concerne a capacidade civil,
sublinhe-se a relativização trazida pelo enunciado
n° 138, exarado pelo Conselho da Justiça Federal –
CJF na III Jornada de Direito Civil: “A vontade dos
absolutamente incapazes, na hipótese do inc. I do
art. 3º é juridicamente relevante na concretização de
situações existenciais a eles concernentes, desde que
demonstrem discernimento bastante para tanto”. O
mencionado enunciado aduz que atos praticados
por seres considerados absolutamente incapazes,
poderão, em alguns casos, serem reputados como
válidos.
Ante os citados dispositivos, se observa que
em nenhum momento a velhice ou a senilidade
são consideradas causas para relativização ou
supressão total da capacidade civil, integrando
permanentemente a pessoa que a detém enquanto
esta viver. O doutrinador Flávio Tartuce assim
expõe:
Anote-se, a propósito, que a velhice ou
senilidade, por si só, nunca foi tida como causa
de restrição da capacidade de fato, podendo
ocorrer interdição anterior em hipótese na
qual a senectude se originasse de um estado
patológico. Por isso, sempre foi correto afirmar
que a incapacidade por deficiência mental
não se presumiria. A situação da pessoa em
idade avançada continua a ser, em regra, de
capacidade. (2017, p. 125)

Sabendo disto, certo é que aquele que atingir
idade superior a 60 (sessenta) ou 70 (setenta)
anos, desde que não encontre enquadramento nas
hipóteses constantes nos incisos II, III e IV, do
artigo 4°, do Código Civil, será considerado total e
plenamente capaz para exercer todos os atos da vida
civil, incluindo o casamento.
A prática de “todo e qualquer ato da vida civil”
inclui o casamento e a escolha do regime de bens
que vigorará na constância da união, entretanto,
desclassificando de forma peremptória o conceito
de capacidade civil o próprio código traz uma
imposição obrigatória aos maiores de 70 (setenta)
anos, limitando seu direito de capacidade e seu poder
escolha.
Em razão do relatado, necessária se
faz a abordagem da norma e o estudo de sua
constitucionalidade para então conhecer se há de
fato ou não, limitação da capacidade civil quando
das pessoas que se tornam idosas.
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2 O CASAMENTO E O REGIME DA SEPARAÇÃO
OBRIGATÓRIA DE BENS: IMPLICAÇÕES NA
ESFERA PATRIMONIAL
A legislação cível traz através do artigo 1.511,
que “o casamento estabelece comunhão plena de
vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos
cônjuges”. Silvio de Salvo Venosa assim conceitua o
casamento:
O casamento é o centro do direito de família.
Dele irradiam suas normas fundamentais. Sua
importância, como negócio jurídico formal,
vai desde as formalidades que antecedem
sua celebração, passando pelo ato material
de conclusão até os efeitos do negócio que
deságuam nas relações entre os cônjuges, os
deveres recíprocos, a criação e a assistência
material e espiritual recíproca e da prole etc.
(2009, p. 21)

Certo que o conceito de casamento traz um
amplo rol de princípios, direitos e deveres. Trata-se
de algo basilar para a formação da sociedade, um dos
preceitos jurídicos mais valorados pelo ordenamento
jurídico, além de ser o ponto de partida para a
formação da entidade familiar.
De forma sintética, o casamento trata-se da
junção de duas pessoas, unidas pelo vínculo afetivo
e que baseadas em princípios norteadores como o da
igualdade, cooperação e assistência mútua, têm o fito
de formar família, independentemente da forma de
classificação desta família (TARTUCE, 2017, p. 41).
Convém ressalvar a diferença entre casamento
e família, pois, apesar de uma matéria possuir íntima
ligação com a outra, ambas são diferentes e devem ser
analisadas de forma separada. César Fiuza, assim expõe:
Família e casamento são instituições distintas.
Se no passado a família se alicerçava no
casamento, hoje a realidade aponta, quiçá,
para outro norte. [...]não vai nisso nenhum
juízo de valor. Família é família, e, baseada
ou não no casamento, merece a mesma
proteção legal. [...] É estável, diferenciando-se
de simples namoro ou noivado, situações que
não vinculam o casal. É formal, com rito de
celebração prescrito em lei, diferenciando-se
da união estável, que é união livre, embora
também receba tratamento legal (2015, p.
1.191).

Cabe pontuar que hoje a união estável,
primeiramente reconhecida pelo Poder Judiciário
e posteriormente pela legislação, equipara-se ao
casamento tendo sob sua égide de manutenção
os mesmos princípios, direitos e deveres de um
casamento, entretanto, este não é o tema de estudo
deste artigo científico.
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A entidade casamento possui natureza
jurídica cujas teorias de análise ainda divergem entre
si. Para maior parte da doutrina corrente prevalece
a teoria mista ou eclética, onde o casamento apesar
de ser visto como instituição social é concebido, a
princípio, como um contrato, “desse modo, melhor
considerar o casamento como um negócio jurídico
bilateral sui generis, especial. Trata-se, portanto, de
um negócio híbrido: na formação é um contrato, no
conteúdo é uma instituição” (TARCUCE, 2017, p.
43).
Casar-se, traz vários efeitos às vidas dos
nubentes. Para doutrinadores como Carlos Roberto
Gonçalves, o principal efeito de um casamento é
a constituição da família na forma legítima, tema
albergado pelo artigo 226 da Constituição Federal
Brasileira que assim prediz “A família, base da
sociedade, tem especial proteção do Estado” (2007,
p. 57).
Outro efeito do casamento é prestação mútua
do companheirismo avocando para si o dever de, em
conjunto com outra pessoa, cuidar da família, do
lar e da prole, é o que circunscreve o artigo 1.565,
do Código Civil “Pelo casamento, homem e mulher
assumem mutuamente a condição de consortes,
companheiros e responsáveis pelos encargos da
família”.
Também como efeito do casamento é lícito
aos futuros cônjuges acrescer o sobrenome um do
outro (artigo 1.565, parágrafo 1º). Apesar de pouco
utilizada pelo cônjuge varão, convém destacar que
tal disposição é outorgada pela lei à “qualquer dos
nubentes”, ou seja, tanto pode o homem assumir
o sobrenome da mulher como a mulher assumir o
sobrenome do homem.
Outrossim além de efeitos, o casamento
também traz deveres à aqueles que o contrai.
Segundo rege o códex cível, cabem à ambos cônjuges
os deveres de direção da sociedade conjugal,
colaboração, fidelidade recíproca, vida em comum,
sustento, guarda e educação dos filhos, bem como o
respeito e a consideração mútuos, in verbis:
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
Ifidelidade recíproca;
II vida em comum, no domicílio
conjugal;
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
Vrespeito e consideração mútuos.
Art. 1.567. A direção da sociedade conjugal
será exercida, em colaboração, pelo marido e
pela mulher, sempre no interesse do casal e dos
filhos.
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Como acima relatado, o casamento apesar
de instituição também é visto como uma obrigação
contratual, portanto, um dos deveres dos nubentes,
antes do casamento, que implicará posteriormente
direto impacto na esfera patrimonial do casal, é
realizar a escolha do regime de bens, o qual, vigorará
desde a data do casamento. É o que expressa o artigo
1.639 caput e seu parágrafo primeiro:
Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de
celebrado o casamento, estipular, quanto aos
seus bens, o que lhes aprouver.

§ 1o O regime de bens entre os cônjuges
começa a vigorar desde a data do
casamento.

Atualmente, o direito brasileiro prevê 04
(quatro) tipos de regimes de bens, dentre os quais,
os nubentes poderão optar, estes são: regime da
comunhão universal de bens, comunhão parcial de
bens, separação total de bens e a participação final
nos aquestos.
De acordo com a atual legislação, nem todos
os nubentes podem simplesmente optar pelo regime
de bens que lhes aprouver. Segundo preleciona o
artigo 1.641, do Código Civil, é obrigatório o regime
da separação de bens para aqueles que contraírem
casamento sem observar as causas suspensivas, aos
maiores de 70 (setenta) anos, bem como à aqueles
que dependerem de suprimento judicial para poder
se casar, observe:
Art. 1.641. É obrigatório o regime da
separação de bens no casamento:
Idas pessoas que o contraírem com
inobservância das causas suspensivas
da celebração do casamento;
II da pessoa maior de 70 (setenta) anos;
III - de todos os que dependerem, para
casar, de suprimento judicial.

A escolha ou obrigatoriedade do regime da
separação total de bens possui implicações diretas na
esfera patrimonial do casal. O citado regime, prevê
a individualização de todos os bens adquiridos pelos
cônjuges, cabendo a cada um deles a administração
exclusiva do patrimônio. É o que estabelece o artigo
1.687, do Código Civil: “Estipulada a separação
de bens, estes permanecerão sob a administração
exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá
livremente alienar ou gravar de ônus real”. O
doutrinador Silvio de Salvo Venosa, assim explica:
Característica desse regime é a completa
distinção de patrimônios dos dois cônjuges,
não se comunicando os frutos e aquisições
e permanecendo cada qual na propriedade
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posse e administração de seus bens. [...] o
artigo 1.647 do presente código foi expresso,
autorizando os negócios ali descritos, os quais
podem livremente ser praticados pelo cônjuge
no regime de separação de bens. [...] Esse
regime isola totalmente o patrimônio dos
cônjuges e não se coaduna perfeitamente com
as finalidades da união pelo casamento (2009,
p. 342-343).

Baseado no princípio da autonomia privada,
o regime da separação total de bens manifesta (ou
obriga) que os cônjuges mantenham seu patrimônio
em caráter particular, permitindo a divisão de bens
sem que haja discussões sobre o instituto familiar,
mantendo a independência patrimonial, descabendo
lide futura acerca da partilha de bens (GAGLIANO
e PAMPLONA, 2017, p. 1.216-1.217).
Contrapondo o citado princípio, em 08 de
maio de 1964, com fundamento nos artigos 258 e
259 do Código Civil de 1916, foi editada e exarada
pelo Supremo Tribunal Federal – STF a súmula nº
377, onde “no regime de separação legal de bens,
comunicam-se os adquiridos na constância do
casamento”. Note que a intenção da suprema corte
foi de mitigar a natureza jurídica do regime da
separação obrigatória de bens, colocando preceitos
semelhantes aos do regime de comunhão parcial de
bens.
O entendimento e aplicabilidade da
mencionada súmula é, deveras, questão que até os dias
atuais traz acaloradas discussões entre doutrinadores
e juristas.
Uma primeira corrente, entende que em razão
de a referida súmula ter sido editada com base em
artigos revogados e não reproduzidos pelo vigente
Código Civil, sua aplicabilidade não poderia subsistir,
sendo justa medida de direito seu cancelamento na
esfera jurídica.
Doutro norte, há uma segunda corrente e esta
majoritária, que opta pela aplicabilidade da súmula,
contudo, não com base nos antigos preceitos civis,
mas sim, por entender que vedar a comunicação de
bens adquiridos na constância do casamento seria o
mesmo que autorizar o enriquecimento sem causa
à um dos cônjuges em detrimento do outro, por
esta razão, em hipótese alguma a súmula deveria ser
cancelada.
Outra questão que gera grandioso embate,
trata-se da necessidade em analisar se houve ou não
contribuição financeira por parte do outro cônjuge.
Para parte da doutrina, se entende que a contribuição
patrimonial é indispensável a comunicação de bens,
115

VI Congresso de Novos Direitos e

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

Direitos da Personalidade

doutro lado, há quem entenda que o esforço e
contribuição afetiva, espiritual e psíquica basta para
que haja comunicação e eventual partilha dos bens.
Em suma, boa parte da jurisprudência corrente
tem se posicionado no sentido de que a súmula
377 encontra-se em vigência e para reconhecerse a comunicação de bens basta a presunção de
contribuição, sendo ela financeira ou afetiva1.
É comum aos cônjuges adquirirem em
conjunto determinados bens e em havendo
dissolução da sociedade conjugal, seja pelo divórcio
ou pela morte, tais deverão ser partilhados, “negar a
partilha dos bens adquiridos pelo esforço patrimonial
de um dos cônjuges, mesmo no regime da separação
convencional de bens, viola o mandamento superior,
que protege o direito subjetivo em questão”
(TARTUCE, 2017, p. 121-122).
Por fim, no que concerne ao regime de
bens, cabe destacar que em razão do princípio da
imutabilidade, uma vez escolhido (ou imposto),
somente será possível proceder com a alteração
do regime mediante autorização judicial baseada
em justificativa motivada por ambos cônjuges,
resguardando-se a proteção de terceiros. É o que trata
o parágrafo 2º, do artigo 1.639, do Código Civil “É
admissível alteração do regime de bens, mediante
autorização judicial em pedido motivado de ambos
os cônjuges, apurada a procedência das razões
invocadas e ressalvados os direitos de terceiros”.
Feitas tais considerações, é possível observar
que o casamento ao mesmo tempo trata- se de
instituição social e contrato sui generis. A vontade dos
nubentes deve prevalecer, contudo, será suprimida
se um deles se enquadrar no rol taxativo do artigo
1.641, incluindo-se neste, o maior de 70 (setenta)
1.
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anos.
A imposição do regime da separação de bens,
implica em várias consequências na esfera patrimonial
do casal e ainda assim, poderá ser relativizado
de acordo com o que preconiza a súmula nº. 377
do STF. A imposição do regime de bens tem sido
duramente criticada pela doutrina e jurisprudência
corrente, fato que será analisado à frente.
3 VEDAÇÃO À ESCOLHA DO REGIME DE BENS:
MEDIDA PROTETIVA NA FORMA LEGAL
O atual inciso II, do artigo 1.641, do Código
Civil de 2002, descende do artigo 258, inciso
II, do Código Civil de 1916, que estabelecia aos
homens com idade superior a 60 (sessenta) anos e
às mulheres com idade superior a 50 (cinquenta)
anos, a obrigatoriedade de se casar sob o regime da
separação total de bens.
Quando promulgado e em vigor, o artigo
1.641 eliminou a diferenciação entre sexos
estabelecendo que qualquer pessoa com mais de 60
(sessenta anos), obrigatoriamente, se casaria sob o
regime da separação de bens, não podendo, mesmo
que por pacto, estabelecer regra diversa à sua união.
O dispositivo em vigência sofreu última
alteração em 09 de dezembro de 2010, através da
edição da Lei n° 12.344, que elevou a idade mínima
para aplicação da regra de 60 (sessenta), para 70
(setenta) anos, in verbis “Art. 1.641. É obrigatório o
regime da separação de bens no casamento: [...] II –
da pessoa maior de 70 (setenta) anos; (Redação dada
pela Lei nº 12.344, de 2010)”.
Inexiste outra justificativa para existência
da norma legal senão a intenção do legislador em
afastar a realização de casamentos marcados pelo
interesse patrimonial. Carlos Roberto Gonçalves
cita que “a restrição é eminentemente de caráter
protetivo. Objetiva obstar à realização de casamento
exclusivamente por interesse econômico” (2007, p.
145).
Silvio de Salvo Venosa, descrimina em sua obra
que a real intenção do legislador foi a de empreender
proteção aos idosos, assim expondo:
Quanto ao casamento do maior de 60 e
da maior de 50 anos no Código de 1916, o
legislador compreendeu que, nessa fase da vida,
na qual presumidamente o patrimônio de um
ou de ambos os nubentes já está estabilizado,
e quando não mais se consorciam no arroubo
da juventude, o conteúdo patrimonial deve ser
peremptoriamente afastado. A ideia é afastar o
incentivo patrimonial do casamento de uma
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pessoa jovem que se consorcia com alguém
mais idoso (2009, p. 322).

Mesmo
dissociada
dos
preceitos
constitucionais, é possível observar que a intenção
do legislador foi de proteger o patrimônio do idoso,
frise-se, o patrimônio e não a pessoa propriamente
dita.
A vedação à escolha do regime de bens por
nubentes com mais de 70 (setenta) anos é alvo de
severas críticas por boa parte dos doutrinadores e
juristas, sendo o dispositivo considerado incompatível
com a Carta Magna vigente.
4 CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA CÍVEL
A Constituição Federal de 1988 além de
trazer direitos precípuos a todo e qualquer ser
humano, consolidou através dos artigos 229 e 230
preceitos fundamentais que devem ser resguardados
face à pessoa do idoso, tais quais, o dever de amparo,
cuidado, dignidade e bem estar, “assegurar os direitos
fundamentais das pessoas idosas é uma alternativa
inteligente para a garantia dos direitos de todos os
seres humanos” (RAMOS, 2003, p. 133).
Em compasso com a Carta Magna, em 01 de
outubro de 2003, foi aprovada a Lei n° 10.741/03,
também conhecida como o Estatuto do Idoso, que
trouxe disposições específicas para que tanto o estado
quanto a sociedade, assegurem em favor do idoso o
envelhecimento de forma digna e respeitosa.
Infelizmente, a desvalorização do idoso
em sociedades como a brasileira, é notória, sendo
evidente sua descriminação não só no âmbito
familiar e social, como no mercado de trabalho.
Marginalizar o idoso é o mesmo que subtrair direitos
como a dignidade, a igualdade e liberdade, “não basta
proclamar hipoteticamente a sabedoria dos velhos. É
preciso criar infraestrutura apropriada às limitações
da idade” (WHITAKER, 2007, p. 14).
Além da garantia constitucional, o Estatuto
do Idoso assegura através do artigo 2° preceitos que
objetivam resguardar os direitos da pessoa com idade
avançada, explicitando um mínimo conjunto de
normas para assegurar tais direitos, quais sejam:
Art. 2o O idoso goza de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta
Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e
social, em condições de liberdade e dignidade.
GT 10 – ACESSO À JUSTIÇA E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

Tratar o idoso de forma diversa daquela prevista
na legislação constitucional e infraconstitucional
é o mesmo que suprimir diretamente os direitos
mais vívidos que são garantidos aos seres humanos,
é reduzi-los a uma condição indigna pelo simples
critério da idade. Em geral, as pessoas querem
envelhecer com qualidade, dignidade e respeito,
não podendo se admitir que o direito a tomada de
decisões lhes seja suprimido.
Dentre os princípios constitucionais,
são fundamentalmente aplicáveis à este estudo
os princípios da dignidade da pessoa humana,
circunscrito através do artigo 1º, inciso III, da
Constituição Federal; da igualdade ou isonomia, que
pode ser localizado através do artigo 5º e o princípio
da liberdade, aduzido através do inciso II, do citado
artigo 5º.
A dignidade da pessoa humana é mais que um
princípio ou um direito, em verdade, é uma qualidade
inerente à qualquer pessoa em virtude desta tratar-se
de ser humano. Independe que gênero, raça, idade,
condição social, origem ou qualquer outra forma
classificatória. Existir, ter vida, outorga a pessoa o
direito a dignidade humana. Marcelo Novelino,
assim conceitua o princípio da dignidade da pessoa
humana:
Núcleo axiológico do constitucionalismo
contemporâneo, a dignidade é considerada
o valor constitucional supremo e, enquanto
tal, deve servir, não apenas como razão para
decisão de casos concretos, mas principalmente
como diretriz para elaboração, interpretação e
aplicação das normas que compõem a ordem
jurídica em geral, e o sistema de direitos
fundamentais, em particular. (2016, p. 251)

Ingo Wolfgang Scarlet vai além. Para ele, o
princípio da dignidade da pessoa humana supera
valores individuais, pois trata-se de condição para
valoração da sociedade como regra fundamental:
Num primeiro momento – convém frisálo – a, qualificação da dignidade da pessoa
humana como princípio fundamental traduz
a certeza de que o art. 1º, III, de nossa Lei
Fundamental não contém apenas (embora
também e acima de tudo) uma declaração de
conteúdo ético e moral, mas constitui norma
jurídico-positiva dotada, em sua plenitude, de
status constitucional formal e material e, como
tal, inequivocamente dotado de eficácia e
aplicabilidade, alcançando, portanto, também
a condição de valor jurídico fundamental da
comunidade. (2017, p. 265)

Considerando o que trata a lei e o entendimento
doutrinário, observa-se que o princípio da dignidade
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humana é absoluto e irrenunciável, incorporando a
esfera de todo e qualquer ser humano, inclusive o
idoso.
No que se refere ao princípio da igualdade
ou isonomia prevê a igualdade de direitos entre os
cidadãos brasileiros, que, novamente, não poderão
ser discriminados em razão de seu gênero, raça,
idade, condição social ou origem. Para Alexandre
de Moraes, uma norma que prevê situação de
desigualdade, deve ser considerada não recepcionada
pela Constituição Federal:
A Constituição Federal de 1988 adotou o
princípio da igualdade de direitos, prevendo
a igualdade de aptidão, uma igualdade de
possibilidades virtuais, ou seja, todos os
cidadãos têm o direito de tratamento idêntico
pela lei, em consonância com os critérios
albergados pelo ordenamento jurídico. [...]
A igualdade se configura como uma eficácia
transcendente, de modo que toda situação
de desigualdade persistente à entrada em
vigor da norma constitucional deve ser
considerada não recepcionada, se não
demonstrar compatibilidade com os valores
que a Constituição, como norma suprema,
proclama. (2017, p. 48).

O princípio da igualdade é classificado
pela doutrina em igualdade formal e igualdade
material. A igualdade formal alberga a igualdade
na lei, ou seja, não pode conter na legislação
infraconstitucional normas que ofendam a
constituição, também, a igualdade formal trata da
igualdade perante a lei, segundo a qual, a lei deve
ser aplicada de forma igual à todos, mesmo que
cause desigualdades no plano real. Já a igualdade
material, indo na contramão da igualdade formal
perante a lei, prevê que a lei deve ser aplicada de
forma a desigual, buscando-se a igualdade social.
(CUNHA, 2017, p. 599 – 602).
O idoso dotado de capacidade plena, assim,
como qualquer outra pessoa na mesma condição,
tem o direito de perseguir sua igualdade. Limitála ou obstá-la de qualquer forma é o mesmo que
subtrair da sua esfera de direitos preceito formador
de sua pessoa.
À partir do momento em que se nega à aquele
com mais de 70 (setenta) anos o direito de escolha
do regime de bens sob o qual se pretende casar,
consequentemente, se veda o seu direito à igualdade,
descriminando a pessoa, pura e simplesmente, em
razão de sua idade física, violando patentemente
o direito constitucional da igualdade, limitando
existência como ser humano dotado de direitos e
deveres.
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No que concerne ao princípio constitucional
da liberdade, este reflete-se diretamente na vontade,
ou seja, na faculdade que o ser humano tem de
tomar, segundo o seu querer, decisões que entende
serem necessárias ou benéficas para si. (AURÉLIO,
2019)
Dirley da Cunha Júnior, traz a seguinte
conceituação ao princípio da liberdade:
O direito à liberdade consiste na prerrogativa
fundamenta que investe o ser humano de um
poder de autodeterminação ou de determinarse conforme a sua própria consciência. Isto
é, consiste num poder de atuação em busca
de sua realização pessoal e de sua felicidade.
Entre nós, compreende: a) liberdade de ação;
b) a liberdade de locomoção; c) a liberdade
de opinião ou pensamento; a liberdade de
expressão e atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação; e) a liberdade
de informação; f ) a liberdade de consciência
e crença; g) a liberdade de reunião; h) a
liberdade de associação e i) a liberdade de
opção profissional. (2017, p. 603)

Suprimido o direito de liberdade, o ser
humano se verá impedido de praticar quaisquer atos.
É o mesmo que transformar a pessoa em objeto.
Não se pode permitir que ao idoso, em
detrimento de norma infraconstitucional, seu direito
de escolha por aquilo que entende como melhor
opção para si e seu cônjuge, se torne proibido.
Ademais, inviável presumir-se que todo casamento
onde o nubente possui mais de 70 (setenta) anos,
será contraído com pessoa muito mais jovem e como
bem disciplina Caio Mário da Silva Pereira “se é certo
que podem ocorrer esses matrimônios por interesse
nestas faixas etárias, certo também que em todas as
idades o mesmo pode existir”. (2009, p. 197)
Retirar o poder de escolha de outrem em
detrimento de sua idade, é o mesmo que retirar o
seu direito de liberdade, reduzindo-o à categoria de
desigual, o que ofenderá diretamente a dignidade da
pessoa como ser humano.
É em função dos princípios constitucionais
brevemente colocados em apreço, que boa parte da
doutrina corrente entende que o inciso II, do artigo
1.641, do Código Civil, trata-se de norma que vige
de forma inconstitucional. Este foi o entendimento
exarado pelos juristas que participaram da I Jornada
de Direito Civil, através do enunciado nº. 125 do
CJF/STJ, que propõe a revogação da norma e assim
expõe:
A norma que torna obrigatório o regime
da separação absoluta de bens em razão da
idade dos nubentes (qualquer que seja ela) é
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manifestamente inconstitucional, malferindo
o princípio da dignidade da pessoa humana,
um dos fundamentos da República, inscrito
no pórtico da Carta Magna (art. 1.º, inc. III,
da CF). Isso porque introduz um preconceito
quanto às pessoas idosas que, somente pelo
fato de ultrapassarem determinado patamar
etário, passam a gozar da presunção absoluta
de incapacidade para alguns atos, como
contrair matrimônio pelo regime de bens que
melhor consultar seus interesses.

Ainda sobre o tema, o já referenciado autor
Cézar Fiuza, expõe de forma brilhante em sua obra
que, mais que suprimir direitos, vedar o direito de
escolha do regime de bens aos idosos, é infantilizálos, veja:
A constitucionalidade do regime de separação
legal imposto aos maiores de 60 anos, hoje 70,
vem sendo discutida, desde a entrada em vigor
do Código Civil. De fato, não parece de bom
senso a exigência, que representa uma capitis
deminutio aos maiores de 70 anos. A norma
os infantiliza, os idiotiza, o que não condiz
com a realidade. Hoje, uma pessoa de 70 anos
é, de fato ainda um jovem. Ademais, o que
interessa é se o indivíduo tem consciência ou
não do que está fazendo, pouco importando se
seja velho ou novo. Se tem consciência, o ato é
válido. (2015, p. 1.212)

O também já mencionado doutrinador, Flávio
Tartuce, aponta com proficiência que a imposição
de um regime legal em função da idade além de
inconstitucional, se revela como uma norma de
cunho proeminente patrimonial que limita o direito
de liberdade e da autonomia privada:
Em reforço, a imposição do regime estaria
fundada em um patrimonialismo exagerado,
que o Direito Civil Contemporâneo não
mais deseja; visão que é compartilhada por
este autor. [...] Realmente, ao contrário de ser
uma norma de tutela, trata-se de uma norma
de preconceito. Ademais, este autor entende
que constitui exercício da autonomia privada
a pessoa da melhor idade casar-se com quem
bem entender. A justificativa de proteção
patrimonial dos herdeiros também não é
plausível. Ora, se esses querem juntar um
bom patrimônio, que o façam diante do seu
trabalho. Ser herdeiro não é profissão.

Doutro norte, convém salutar que a população
de idosos no Brasil tem aumentado através dos anos.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Pesquisa – IBGE, em 05 (cinco) anos a população
idosa cresceu cerca de 18%, o que, para realidade
fática brasileira, significa um aumento de 30,2
milhões de pessoas. Outra pesquisa efetivada pelo
mesmo órgão, revelou ainda que de 1940 à 2016,
a expectativa de vida dos brasileiros aumentou em
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mais de 30 (trinta) anos registrando que, até 2017,
mulheres tem a esperança de sobreviver até os 79,6
anos e os homens até os 75 anos.
Sabendo disto, ao fazer um cotejo analítico
entre a norma civil vigente, os princípios
constitucionais e a realidade fática vivenciada pelos
brasileiros e brasileiras, limitar o direito de escolha
da pessoa que mesmo idosa ainda possui capacidade
civil plena, é afrontar os seus direitos precípuos
constitucionais.
Para sanar a celeuma em questão, não basta
que haja projetos de lei com o fito de aumentar a
idade do nubente, ainda obrigando-o a casar-se sob
o regime da separação total de bens. Em verdade, a
norma discutida carece de total revogação, pois sua
vigência não possui qualquer ligação com a proteção
da pessoa, mas sim de seu patrimônio face aos
herdeiros.
Atualmente tramita no Congresso Nacional
o projeto de Lei nº. 2.285/2007, informalmente,
ainda, conhecido como Estatuto das Famílias,
elaborado pelo Instituto Brasileiro de Direito de
Família – IBDFAM, proposto pelo então deputado
federal Sérgio Barradas Carneiro, que visa a revogação
dos artigos do Código Civil que tratam do direito de
família e sucessão, trazendo novas normativas.
No referido projeto de lei foi excluída a
obrigatoriedade de imposição do regime de separação
de bens, em razão da condição da pessoa, incluindo
o idoso. Por certo que revogar o discutido e vigente
artigo de lei, haverá na prática, a retomada pelo idoso
de seus direitos constitucionais, o que atualmente,
em verdade, inexiste.
CONCLUSÃO
A problemática lançada por este artigo, tinha
como pretensão analisar se a norma que restringe à
aqueles que possuem mais 70 (setenta) anos a escolha
de bens, realmente possui lastro para subsistir.
Foi possível observar, que a princípio, a
intenção do legislador foi de proteger a pessoa idosa,
entretanto, não se levou em consideração que esta
proteção excessiva, cominou, por fim, à supressão de
direitos constitucionais que valoram a pessoa como
ser humano que é reduzido à coisa.
O idoso, enquanto ser humano dotado de
capacidade civil plena tem o direito e pode manejar
quaisquer atos da vida civil, ou seja, ele/ela pode
exercer tantos e quantos atos quiser, o que pode até
mesmo gerar consequências à terceiros, contudo, ao
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atingir a idade de 70 anos não pode, sequer, escolher
o regime de bens sob o qual pretende se casar.
Em verdade, o direito civil deveria ser
interpretado segundo o que preleciona a Carta Magna
de 1988, a qual traz as bases fundamentais que devem
ser seguidas não só pela lei infraconstitucional, mas
também pela sociedade como um todo.
Retirar do idoso o poder de escolha acerca
do regime de bens que pretende ver vigorando em
sua união, assemelha-se a suprimir as regras básicas
estatuídas pela Constituição Federal, fazendo morta
a letra da lei.
Agir desta forma é reduzir o idoso a objeto,
desqualificando por total e completamente a sua
condição de ser humano. Ao invés de propiciar
formas de proteção à pessoa idosa, na realidade, o que
se vê é sua segregação do restante da sociedade, sendo
notório o pré-conceito em presumir que aquele que
é mais velho não é capaz de por si só tomar atitudes
segundo vontade própria, afastando deste, o controle
de parte de sua vida.
Concluímos, portanto, que o artigo
1.641, II, do Código Civil, se revela inteiramente
inconstitucional por não ser compatível com os
princípios constitucionais expressos na lei norteadora
do ordenamento jurídico brasileiro.
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