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APRESENTAÇÃO

O grupo de trabalho Dignidade e Justiça do VI Congresso de Novos Direitos e Direitos da Personalidade 
e V Congresso Internacional de Direitos da Personalidade apresenta em seus artigos temas que levam à análise 
da Justiça como valor essencial e o vínculo com a dignidade humana, priorizando a vida.

Artigos elaborados em defesa da dignidade humana, como o respeito à pessoa com deficiência e o 
combate à exclusão social, com o objetivo de concretização da legislação pátria vigente, buscando no Princípio 
Constitucional da igualdade a conquista da dignidade.  A dignidade humana como fundamento da justiça, traz 
a análise da importância da pessoa humana, e, e da dignidade como norma suprema e fundamento da justiça. 
Além de estar positivada no artigo 1º, inciso III da Constituição e ser um dos principais fundamentos do Estado 
Democrático de Direito, vem sendo o critério fundamental para se alcançar critério nítido de justiça, ou seja, 
esta é observada a partir da dignidade.

A dignidade e a justiça nas relações sociais, analisa a dignidade humana como mandamento nuclear 
do sistema jurídico pátrio, diante das transformações sociais. E, a indenização civil como forma de reparar os 
efeitos nocivos do preconceito pela violação à dignidade humana e os direitos da personalidade, concluindo que 
o preconceito deve ser combatido porque agridem os direitos de personalidade e a dignidade humana.  Entre 
os temas que buscaram a proteção da dignidade humana, está a liberdade de escolha pelo testamento vital; a 
mercantilização da imagem na sociedade da informação e a sua proteção no ordenamento jurídico brasileiro; a 
defesa dos direitos da personalidade e da dignidade humana pela prática de bullying; a dignidade humana nas 
relações familiares, ao analisar as consequências do abandono afetivo;  a análise da crise no sistema prisional 
brasileiro a ferir a dignidade dos presos; e o direito da personalidade; e uma abordagem sobre as mulheres 
encarceradas e o habeas corpus; e mulheres encarceradas e maternidade no cárcere brasileiro;  Direito ao nome 
do natimorto como direito da personalidade, em defesa da dignidade dos genitores; e o idoso em situação de 
rua, o abandono e as suas consequências; o reconhecimento jurídico dos indivíduos em situação de refúgio; o 
exame da síndrome da alienação parental e a mediação;  e, a análise das decisões do STF entre o fluxo da justiça 
e o refluxo da política,   

A análise da dignidade humana leva a concluir que os outros princípios constitucionais também 
protegem a dignidade, como exemplo o princípio da igualdade e da liberdade. O artigo sobre os limites na 
liberdade religiosa no exercício da autoridade parental, defende a possível limitação em defesa da dignidade 
infanto-juvenil. 

A defesa da dignidade humana e da justiça é tema atual e por meio da pesquisa científica, debates e 
publicações em congressos, é possível dar voz aos anseios e necessidades humanas aviltadas pela desigualdade 
social, pelo desrespeito à ausência de eficácia de tal princípio, gerando a injustiça. 

Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão 
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A CONCRETIZAÇÃO DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
NO COMBATE À EXCLUSÃO SOCIAL

ACHIEVING THE STATUS OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE FIGHT AGAINST SOCIAL 
EXCLUSION

Jamile Sumaia Serea Kassem
Doutoranda em Direito pela Unicesumar, (Bolsa/Taxa – CAPES/PROSUP). Mestre em Ciências Jurídicas com ênfase em Direitos 

da Personalidade, UNICESUMAR, (Bolsista CAPES/PROSUP). MBA em liderança e coaching na gestão de pessoas, UNOPAR. 
Mediadora extrajudicial, certificada pela Comsenso. Voluntária no CEJUSC/PR. Especialista em Direito Previdenciário, UEL/

PR. Especialista em Direito Aplicado, EMAP/PR. Graduação em Direito, PUC/PR campus Londrina/PR. Advogada desde 2008. 
Conselheira da ABAP desde 2017. Membro da Comissão da mulher advogada da OAB Londrina desde 2010.

RESUMO

O presente artigo é parte do trabalho de 
pesquisa desenvolvido dentro do programa de 
mestrado acadêmico em Direitos da Personalidade 
da Unicesumar/Maringá/PR. O tema aqui abordado 
foi estudado sob a ótima da personalidade da 
pessoa com deficiência, na busca de demonstrar a 
necessidade da concretização da legislação pátria 
vigente. A Convenção sobre os Direitos da pessoa 
com deficiência aprovada pelo Brasil por intermédio 
do Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de 
2008, nos termos do §3º do art. 5º da Constituição 
Federal trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro 
novo conceito de pessoa com deficiência, dessa 
vez de status constitucional e, assim, com eficácia 
revogatória de toda a legislação infraconstitucional 
que lhe seja contrária. Seguindo a perspectiva da 
referida Convenção, foi promulgado em 07 de julho 
de 2015 o Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei 
13.146/2015 - destinada a estabelecer as diretrizes 
e normas gerais, bem como os critérios básicos para 
assegurar, promover e proteger o exercício pleno e 
em condições de igualdade de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais pelas pessoas 
com deficiência, visando a sua inclusão social e 
efetiva. Esta preocupação com a concretização do 
Estatuto da pessoa com deficiência com o intuito 
de combater a exclusão social, pela efetividade da 

igualdade ali proposta é que norteia este artigo. A 
metodologia utilizada neste estudo foi realizada 
através de uma pesquisa exploratória de caráter 
bibliográfico e dedutiva, através de doutrinas, 
jurisprudência e artigos jurídicos, visando colher 
informações acadêmicas.

PALAVRAS-CHAVE

Estatuto da pessoa com deficiência. Princípio da igualdade. 

Inclusão social. Combate à exclusão.

ABSTRACT

This article is part of the research work 
developed within the academic master’s Program in 
Personality Rights of Unicesumar/Maringá/PR. The 
theme addressed here was studied under the optimum 
personality of the person with disabilities, in order to 
demonstrate the need to implement the current country 
legislation. The Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities approved by Brazil through Legislative 
Decree No. 186 of July 9, 2008, pursuant to §3 of art. 
5 of the Federal Constitution brought to the Brazilian 
legal system a new concept of person with disability, this 
time of constitutional status and, thus, with revoking 
effectiveness of all the infraconstitutional legislation 
that is contrary to it. Following the perspective of the 
aforementioned convention, the Statute of the Disabled 
- Law 13.146/2015 - on July 7, 2015, was promulgated 
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to establish the general guidelines and norms, as well as 
the basic criteria to ensure, promote and protect the full 
exercise and under conditions of equality of all human 
rights and fundamental freedoms for persons with 
disabilities, with a view to their social and effective 
inclusion. This concern with the implementation 
of the Statute of persons with disabilities in order to 
combat social exclusion, due to the effectiveness of 
the equality proposed therein, guides this article. The 
methodology used in this study was carried out through 
an exploratory research of bibliographic and deductive 
character, through doctrines, jurisprudence and legal 
articles, aiming to collect academic information.

KEYWORDS

Status of the disable person. Principle of equality. Social inclusion. 

Fight against exclusion.

INTRODUÇÃO

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e o Estatuto da pessoa com 
deficiência como instrumentos de proteção aos 
seus direitos humanos específicos fazem parte do 
projeto de visibilidade, que requer incorporar as 
pessoas com deficiência à pauta pública, garantindo 
o reconhecimento de que as pessoas com deficiência 
têm lugar na sociedade e que a independência e 
autonomia delas estão diretamente ligadas ao acesso 
e à equiparação de oportunidades, para o exercício da 
igualdade nas mesmas bases e condições.

Pessoas com deficiência, em si, possuem 
características humanas distintas, que ensejam 
um novo olhar: as limitações funcionais de cada 
indivíduo não determinam seu destino, senão 
requerem que o ambiente disponha dos recursos de 
acessibilidade necessários para possibilitar plena e 
efetiva participação de todos. Essa nova abordagem 
exige uma análise pormenorizada dos dispositivos 
do estatuto da pessoa com deficiência, bem como a 
igualdade presente nele e a inclusão social a que ele 
se propõe, em contraponto de combater a exclusão.

Neste artigo trata-se do conteúdo do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, intitulado como Lei 
Brasileira de Inclusão Social. Como é considerada 
uma lei que proíbe a discriminação negativa, é uma 
norma específica que determina a proibição de 
determinados comportamentos sociais em relação 
às características próprias deste grupo vulnerável, 
ou seja, traz uma discriminação positiva, ao passo 
que pretende impedir comportamentos como 

negar trabalho ou emprego, impedir a inscrição 
em concursos públicos ou recusar matrícula em 
estabelecimento de ensino, assim como fazer-se 
cumprir os direitos civis, que objetivam a organização 
dos bens da vida, aqueles que interessam a todos os 
membros de uma comunidade ou sociedade, numa 
construção da igualdade real.

O respeito à dignidade da pessoa com 
deficiência junta-se aos princípios da igualdade de 
direitos civis e políticos; igualdade de tratamento 
em face do que é dispensado aos membros de 
outras famílias; do gozo de ambientes e condições 
de vida próximos aos da vida normal de pessoas de 
mesma idade nos estabelecimentos especializados 
em sua recuperação; de adoção de medidas 
próprias a capacitá-la a tornar-se, quanto possível 
auto confiante; da proteção contra toda forma de 
exploração, contra todo e qualquer regulamento e 
tratamento de natureza discriminatória, abusiva ou 
degradante.

Igualdade é um composto que pressupõe o 
respeito às diferenças pessoais, não significando o 
nivelamento de personalidades individuais. Pelo 
contrário, não se ganha uma Lei de Inclusão Social 
da pessoa com deficiência efetiva e substancial em 
igualdade sem que se tenha em conta as distintas 
condições das pessoas. Culmina no tópico que 
discorre acerca da inclusão social como forma de 
combater a exclusão, que é o objetivo do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, com viés nos Direitos 
humanos, Direitos fundamentais e Direitos da 
personalidade.

Por se tratar de um estudo descritivo e 
exploratório, a metodologia utilizada neste estudo a 
fim de atingir o objetivo geral proposto foi realizada 
através de uma pesquisa exploratória de caráter 
bibliográfico e dedutivo, através de doutrinas, 
jurisprudência e artigos jurídicos, visando colher 
informações acadêmicos.

1 O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Convenção Internacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência foi o primeiro tratado 
internacional de Direitos Humanos aprovado pelo 
Congresso Nacional, segundo o procedimento 
qualificado previsto no § 3º do art. 5º da Constituição 
da República, promulgado pelo Decreto nº 
6.949/09 e em vigor no plano interno desde 25 de 
agosto de 2009. Portanto, a mencionada convenção 
internacional possui status de norma constitucional.
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Ela consagra inovadora a visão jurídica a 
respeito da pessoa com deficiência, sob o viés dos 
Direitos Humanos, adotando um modelo social, 
cujo desiderato é incluir o deficiente na comunidade, 
garantindo-lhe uma vida independente, com a 
igualdade, no exercício da capacidade jurídica.

Seguindo a perspectiva da referida 
Convenção, foi promulgado em 07 de julho de 
2015 o Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei nº 
13.146/2015 - destinado a estabelecer as diretrizes 
e normas gerais, bem como os critérios básicos para 
assegurar, promover e proteger o exercício pleno e 
em condições de igualdade de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais pelas pessoas 
com deficiência, visando a sua inclusão social e 
cidadania plena e efetiva.

O projeto desta lei foi proposto pelo senador 
Paulo Paim, que na sua justificativa afirmou ainda 
não haver no ordenamento jurídico brasileiro uma 
norma, de nível federal, que definisse claramente 
os direitos desse segmento da sociedade, como foi 
feito com as crianças, adolescentes e o direito do 
consumidor (BRASIL, 2006).

A Lei nº 13.146 de 2015 é o resultado de quinze 
anos de tramitação e mil e quinhentos encontros, 
entre seminários, conferências, audiências públicas e 
consultas. A formulação da lei teve intensa participação 
do movimento de pessoas com deficiência. Mais de 
quatrocentos e trinta documentos que já tramitavam 
no Congresso em 2012, foram apensados ao projeto 
inicial. Segundo o autor do projeto, a norma “é um 
dos mais importantes instrumentos de emancipação 
social dessa parcela da sociedade” (GAGLIANO, 
2016, P.32) e cerca de 46 milhões de pessoas foram 
beneficiadas pela promulgação dessa lei.

O Estatuto coloca em lei alguns avanços que 
foram obtidos por instrumentos normativos infra 
legais. Além disso, tipifica como crime condutas que 
de outro modo não poderiam ter essa classificação. 
Enfim, essa norma amplia e aprimora a legislação 
anterior. Na opinião de Gagliano (2016), esta Lei 
é uma verdadeira conquista social, um sistema 
normativo inclusivo, que homenageia o princípio da 
dignidade da pessoa humana em diversos níveis.

Ele encerra 127 artigos, divididos em 2 livros, 
o primeiro, denominado Parte Geral, possui 4 títulos 
e o segundo, a Parte Especial, 3 títulos. No Título 
I estão as Disposições Preliminares com definições 
e alguns princípios e diretrizes. Seguido então pelo 
Título II que elenca os Direitos Fundamentais, 
subdividido por 10 capítulos que versam sobre direito 

à vida, direito à habilitação e à reabilitação, à saúde, à 
educação, à moradia, ao trabalho, à assistência social, 
à previdência social, à cultura, ao esporte, ao turismo, 
ao lazer, ao transporte e à mobilidade. Já o Título 
III é dedicado à acessibilidade, tanto em projetos 
arquitetônicos quanto no acesso à informação, 
à comunicação, à tecnologia e à vida pública e 
política. No Livro II, Parte Especial, o primeiro 
Título trata do acesso à justiça, subdividindo- se em 
disposições gerais e reconhecimento igual perante a 
lei. Enquanto no Título II é trazido os crimes e as 
infrações administrativas e, por fim, no Título III as 
disposições finais e transitórias.

Em verdade, este importante Estatuto, pela 
amplitude do alcance de suas normas, traduz uma 
verdadeira conquista social. A Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência vem introduzir 
no ordenamento jurídico aquilo que Habermas 
denomina a inclusão do outro, e que envolve a visão 
dos direitos humanos no plano global e no âmbito 
interno dos Estados. (HABERMAS, 2002, p. 130)

Uma visão kantiana, portanto, constante da 
segunda fórmula do imperativo categórico: age de 
tal maneira que uses a humanidade tanto na tua 
pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre, 
e simultaneamente como fim e nunca simplesmente 
como meio ou instrumento. (KANT, 1993, p. 231)

A inclusão, pois, decorre dessa circunstância 
humana inarredável: do latim inclusio, inclusionis 
significa a ação ou efeito de incluir. A mesma palavra 
encontra-se implícita na Constituição Federal, 
quando o art. 5º, caput, que estabelece: “Todos 
são iguaisbperante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, [...] garantindo-se a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade. (BRASIL, 1998)

Nesse sentido também está o que dispõe o art. 
3º, IV, do texto constitucional, quando estatui os 
objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.

Entendendo-se por bem de todos a existência 
digna dentro do bem-estar social.

Assim dispõe o art. 1º do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência: 

É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar 
e a promover, em condições de igualdade, 
o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, 
visando à sua inclusão social e cidadania. 
(BRASIL, 2015)
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Necessário esclarecer que a palavra pessoa 
compreende, em termos do Estatuto, o que dispõe 
a Convenção Americana de Direitos Humanos, 
expressa em seu art. 27: para efeitos dos dispositivos 
previstos na Convenção, pessoa é todo ser humano.

A dignidade da pessoa implica na 
autodeterminação1. E como visto anteriormente, 
a Constituição Brasileira de 1988 consagra, 
expressamente, o princípio da dignidade da pessoa 
humana, sempre implícito, ao nosso ver, nas 
Declarações de Direitos Humanos, considerada a 
dignidade como autoridade moral, respeitabilidade, 
merecedor, distinto, honorabilidade.

A nova Lei reconheceu que a terminologia 
“pessoa portadora de deficiência” usada pela 
Constituição e pela legislação era, até então, 
imprecisa. Resolveu adotar a terminologia “pessoa 
com deficiência”, a qual o Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência entende ser 
a mais acertada, como visto no tópico acerca da 
evolução da terminologia.

A definição de pessoa com deficiência foi 
retirada da Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, dispondo o 
artigo 2º, pessoa com deficiência é aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 
com uma ou mais barreiras, pode atrapalhar a 
sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com os demais.

Interessante observar que o legislador tratou 
da interação com uma ou mais barreiras. Isso 
demonstra a existência de um paradigma social que 
afeta diretamente a aferição de uma maior ou menor 
limitação de capacidade. A limitação da capacidade 
é um produto social, fruto do ambiente, não está 
dentro das pessoas com deficiência. Dessa forma, 
uma pessoa com deficiência será menos ou mais 
limitada dependendo do lugar em que ela vive. “É 
possível afirmar que a deficiência reside na pessoa, 
mas a limitação da capacidade reside na sociedade” 
ou seja, a limitação é fruto da interação da pessoa 
com deficiência com o meio; assim, quanto mais 
barreiras, maior a limitação da capacidade, como 
identificado já neste trabalho acerca da identidade 
social da pessoa com deficiência.

O Capítulo II deste primeiro Título ressalta 
os princípios constitucionais da igualdade e da não 

1. Neste sentido da autonomia kantiana: O ser racional atribui a si mesmo uma 
lei pela sua razão, ou seja, a compreensão do ser humano na sua integridade 
física e psíquica, como autodeterminação consciente.

discriminação. Determina que a deficiência não é 
motivo para desigualdade de oportunidades, bem 
como não deve ser razão para distinção, restrição 
ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o 
propósito ou o efeito de prejudicar. É nesse capítulo 
que o legislador decidiu, pelo princípio da igualdade, 
reconfigurar explicitamente a capacidade civil das 
pessoas com deficiência, inovando no ordenamento 
e garantindo a esse grupo diversos direitos.

No Título II são elencados os direitos 
fundamentais, começando pelo direito à vida, 
pelo qual a pessoa com deficiência é considerada 
vulnerável em situações de calamidade pública 
e deve receber proteção especial. Além disso, 
essas pessoas não podem ser submetidas a 
intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou 
institucionalização forçada, legado ao primeiro 
direito da personalidade que todo ser humano tem 
direito, o direito à vida.

Um ponto bastante notório é que em 
praticamente todos os capítulos dá-se destaque 
para a igualdade de oportunidades ou igualdade 
de condições, totalizando 24 repetições em todo o 
texto. Já a palavra autonomia é repetida por 11 vezes. 
Comprovando a extrema relevância desses dois 
elementos no direito da pessoa com deficiência.

Ademais, em todo o texto procura-se 
resguardar a pessoa com deficiência de tarifas 
abusivas por sua deficiência ou tratamento distinto 
e discriminatório, sempre obrigando a oferta de 
serviços e programas acessíveis. O Estatuto da pessoa 
com deficiência favorece a autonomia desse grupo 
de pessoas e sua inserção social, como forma de 
extirpar os estigmas carregados por elas, legalmente 
e conceitualmente, a fim de lhes resgatar da 
discriminação e marginalização.

2 A CONSTRUÇÃO DA IGUALDADE NO 
ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Igualdade e justiça são noções que guardam 
uma relação íntima, conexão que, por sua vez, pode 
ser reconduzida, no plano filosófico, ao pensamento 
grego clássico, com destaque para o pensamento de 
Aristóteles, quando este associou justiça e igualdade 
e sugeriu que os iguais devem ser tratados de modo 
igual, ao passo que os diferentes devem ser tratados 
de modo desigual (ARISTÓTELES, 1992, p.96). 
Por conta disso, a igualdade passou a constituir valor 
central para o direito constitucional contemporâneo, 
representando verdadeira pedra angular do 
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constitucionalismo moderno, o que no Brasil não 
foge a esta regra.

A Constituição Federal avançou 
significativamente com relação ao direito da 
igualdade e o princípio da igualdade, indo de uma 
concepção estritamente formal para uma noção 
material. Nas palavras de Sarlet (2013):

Nesta perspectiva, é possível identificar três 
fases que representam a mudança quanto ao 
entendimento sobre o princípio da igualdade, 
quais sejam: a) a igualdade compreendida 
como igualdade de todos perante a lei, em que 
a igualdade também implica a afirmação da 
prevalência da lei; b) a igualdade compreendida 
como proibição de discriminação de qualquer 
natureza; c) igualdade como igualdade da 
própria lei, portanto uma igualdade na lei. 
(SARLET, 2013, p. 74)

Na primeira fase de reconhecimento, que 
equivalia à noção de que todos os homens são iguais, 
compreendida no sentido de uma igualdade absoluta 
em termos jurídicos, correspondendo ao direito 
de toda e qualquer pessoa estar sujeita ao mesmo 
tratamento previsto na lei, independentemente do 
conteúdo do tratamento dispensado e das condições 
e circunstâncias pessoais.

A atribuição de um sentido material à 
igualdade significa a proibição de tratamento 
arbitrário, ou seja, a vedação da utilização, para 
efeitos de estabelecer as relações de igualdade 
e de desigualdade, de critérios intrinsecamente 
injustos e violadores da dignidade da pessoa 
humana, de sorte que a igualdade, já agora na 
segunda fase de sua compreensão na seara jurídico-
constitucional, opera como exigência de critérios 
razoáveis e justos para determinados tratamentos 
desiguais.(SARLET, 2013, p. 75) Por sua vez, na 
terceira fase de reconhecimento da igualdade, 
caracteriza a evolução do princípio no âmbito do 
constitucionalismo moderno, para um dever de 
compensação das desigualdades sociais, econômicas 
e culturais, portanto, para o que se convenciona 
chamar de igualdade social ou de fato.

No que diz respeito à aplicação do princípio 
da igualdade, é preciso partir da premissa de que 
igualdade é um conceito relacional e comparativo, 
pois toda afirmação de uma igualdade ou 
desigualdade pressupõe uma comparação. Por mais 
que se considere correta a noção aristotélica de tratar 
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, 
a proposição, em si mesma, é insuficiente para que 
se possa responder à indagação sobre quais sujeitos 

deverão ser tratados desigualmente ou, em sendo o 
caso, de modo igual.

Assim, na esteira no que sugere Mello, para 
que se possa alcançar a prática efetiva da igualdade, 
é necessário considerar que o princípio da igualdade 
estabelece, em primeira linha, uma proibição de 
tratamento diferenciado aos cidadãos, tanto em face 
do legislador quanto do aplicador da lei, o que, dito 
de outro modo, é em princípio, proibida, de sorte 
que se torna dispensável perquirir o que se deve ser 
considerado discriminação juridicamente intolerável, 
sobretudo, porque a função precípua da própria lei, 
segundo o autor, é criar tratamentos desiguais na 
medida das desigualdades das situações da vida e 
das pessoas às quais se destina o regramento legal. 
(MELLO, 2004, p. 10)

Gugel ao analisar o direito à igualdade ante o 
tratamento diferenciado para pessoas com deficiência 
discorre que:

Compreender a aparente dicotomia entre o 
princípio constitucional da igualdade de todos 
perante a lei e o tratamento diferenciado que 
a própria Constituição da república confere ás 
pessoas com deficiência é fundamental para a 
eficácia e aplicabilidade das normas que lhes 
são dirigidas. (GUGEL, 2007, p.31)

Esta igualdade perante a lei indica que 
não haverá qualquer tipo de discriminação. E que 
nenhum indivíduo qualquer que seja sua condição 
alcançará em situação jurídica privilégios em 
detrimento do outro, mas terá garantia da boa 
utilização do comando contido nesta norma.

Quanto à viabilização da igualdade na vida 
da pessoa com deficiência, Araújo argumenta que 
o constituinte percebeu que o grupo necessitaria, 
por sua própria condição, de uma proteção 
específica, indispensável para que pudesse se integrar 
socialmente, ou seja, participar da sociedade em 
condição de igualdade.

A igualdade material vincula o intérprete e o 
legislador infraconstitucional na preservação 
dos valores contidos nas normas específicas de 
proteção constitucional. Assim, o legislador 
infraconstitucional dá igualdade material, 
tratando sempre diferentemente, de forma 
privilegiada, dentro dos limites constitucionais, 
o grupo ou valor protegido. O intérprete, por 
seu lado, não pode perder de vista a proteção de 
tais bens, sempre cuidando de aplicar o direito 
em conformidade com a proteção constitucional 
adotada. (ARAÚJO, 1996, p. 88)

Assim o conteúdo jurídico do princípio da 
igualdade abarca discriminações legais ao admitir a 
existência de traços diferenciais entre indivíduos já 
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que estão contidas na própria ordem constitucional 
do Estado brasileiro.

Saliente-se contudo, que as discriminações 
absurdas devem ser sistematicamente abolidas. De 
acordo com entendimento de Moraes o que se veda 
são as diferenciações arbitrárias, as discriminações 
absurdas, pois o tratamento desigual dos casos 
desiguais, na medida em que se desigualam, é 
exigência tradicional do próprio conceito de 
Justiça, pois o que realmente protege são certas 
finalidades, somente se tendo por lesado o princípio 
constitucional quando o discriminador não se 
encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo 
direito, sem que as chamadas liberdades materiais 
tem por objetivo a igualdade de condições sociais, 
meta alcançada, não só por meio de leis, mas 
também pela aplicação de políticas ou programas 
de ação estatal.(MORAES, 2009, p. 36)

Assim, o que se espera é uma igualdade jurídica 
que embase a realização de todas as desigualdades 
humanas e as faça suprimento ético de valores 
poéticos que o homem possa desenvolver.

Araújo, de forma didática, aborda 
especificamente, o direito à igualdade da pessoa 
com deficiência, ressalta a necessidade de 
atendimentos especiais, para assegurar garantias 
especiais, com a finalidade de proporcionar a 
almejada igualdade, seria, portanto, lógico afirmar 
que a pessoa portadora de deficiência tem direito 
a um tratamento especial dos serviços de saúde ou 
à criação de uma escola especial ou, ainda, a um 
local de trabalho protegido. Todas as situações 
quebram a igualdade (inicialmente entendida), 
mas apresentam autorização lógica para tanto. Bom 
é falar que a legislação precisa vir acompanhada 
de instrumentos que possam tornar a igualdade 
um princípio eficaz, sob pena de ser inócua. Em 
nosso entender, o princípio da não-discriminação 
é um desdobramento do princípio da igualdade. 
Percebemos que nosso Legislador Constituinte 
Originário ressalta, desde o Preâmbulo, a igualdade 
como valor supremo de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos. No artigo 3º da 
CF/88 vemos os objetivos fundamentais de nossa 
República, dentre os quais destacamos aqui a 
promoção do bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. (ARAÚJO, 2001, p. 36)

Conclui-se, pois, que o direito à igualdade 
está intimamente ligado e arraigado à igualdade 
e a discriminação na medida em que se veda a 

discriminação quando o resultado do ato gera 
tratamento desigual; indica a discriminação para 
equilibrar desigualdades de oportunidades e 
tratamento.

Neste ínterim o Estatuto da pessoa com 
deficiência traz eficácia para as pessoas portadoras 
de necessidades especiais ao direito à isonomia. 
Há um claro objetivo de cunho constitucional em 
promover a inclusão das pessoas com deficiência por 
meios eficazes que contrabalançam as desvantagens 
encontradas por estes no ambiente externo, seja este 
evidenciado na forma educacional, saúde, trabalho, 
acessibilidade, transportes públicos, lazer esporte, 
moradia dentre outros. E mais do que isso o Estatuto 
da pessoa com deficiência, é pautado nesta construção 
da igualdade, advinda dos Direitos humanos.

3 INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA: O COMBATE À EXCLUSÃO SOCIAL.

A inclusão social da pessoa com deficiência é 
uma tarefa que deve ser cumprida devido à imposição 
Constitucional. Quando se afirma que a República 
Federativa do Brasil tem como base a dignidade 
da pessoa humana e que constituem objetivos 
fundamentais dela a construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária promovendo o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação, optou-se 
por uma sociedade inclusiva, por uma sociedade que 
acolhe, que não apenas deixa de discriminar, mas que 
promove medidas para evitá-la e que deve fazer tudo 
o que for possível para que as minorias e vulneráveis 
possam participar ativamente da vida social, política, 
econômica e cultural.

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 
1988) foi fruto de uma ruptura com o sistema 
anterior e esta ruptura não se deu apenas no regime 
político, mas modificou toda a estrutura social, 
ou seja, reconheceu que a realidade brasileira era 
exclusiva, opressora e que isto precisava ser corrigido.

Segundo Gugel (2006):

A discriminação positiva das pessoas com 
deficiência esta em perfeita consonância com 
os objetivos fundamentais estabelecidos na 
Constituição que impõe a ação positiva do 
Estado de erradicar a pobreza, a marginalização, 
reduzir as desigualdades sociais, regionais e 
promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação, oferecendo 
meios institucionais diferenciados para o 
acesso de grupos excluídos do sistema, e 
portanto, viabilizar lhes o gozo e exercício dos 
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direitos fundamentais, alcançando assim, a 
igualdade real. (GUGEL, 2006, p. 49)

Incluir não significa apenas evitar a 
discriminação, mas significa criar possibilidades, 
criar mecanismos para que as pessoas e os grupos 
sociais tenham direitos respeitados e consigam 
participar ativamente da sociedade. Neste sentido é 
interessante a distinção feita por Fávero (2004) entre 
integração e inclusão:

Na integração, a sociedade admite a existência 
das desigualdades sociais e, para reduzi-
las, permite a incorporação de pessoas 
que consigam “adaptar-se”, por méritos 
exclusivamente seus. Ainda, a integração 
pressupõe a existência de grupos distintos que 
podem vir a se unir. Enquanto que incluir 
significa antes de tudo “deixar de excluir”. 
Pressupõe que todos fazem parte de uma 
mesma comunidade e não de grupos distintos. 
Assim, para “deixar de excluir”, a inclusão 
exige que o Poder público e a sociedade em 
geral ofereçam condições necessárias para 
todos. Portanto, diferentemente da integração, 
não se espera a inserção apenas daquele que 
consegue “adaptar-se”, mas garante a adoção 
de ações para evitar a exclusão. E, diante da 
desigualdade já presente, exige que se faça uso 
de medidas positivas, quotas aliadas a políticas 
públicas, por exemplo, para a sua redução. 
(FÁVERO, 2004, p. 37-38)

Portanto, deve-se não apenas fazer com que 
a pessoa com deficiência não seja discriminada, mas 
criar as condições necessárias para a sua participação 
efetiva na vida social garantindo-lhes o direito ao 
trabalho, à saúde, ao esporte, ao lazer e à educação. 
É isto que o Estatuto da pessoa com deficiência, 
juntamente com o Estado, devem fazer, criar meios 
para a efetivação dos direitos fundamentais e da 
personalidade das pessoas com deficiência.

O desrespeito aos direitos humanos da pessoa 
com deficiência atinge mais do que os radicalmente 
excluídos pelos efeitos da miséria absoluta, e 
torna todos iguais na discriminação causada pelo 
preconceito e pelo desconhecimento.

Para as pessoas com deficiência, direitos 
civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos 
coletivos fazem parte de uma realidade por construir. 
Examinado o Estatuto da pessoa com deficiência 
com relação à construção da igualdade e isonomia, 
há de se mencionar as formas de efetivação dele, para 
garantir sua concretização como Lei Brasileira de 
Inclusão Social que é.

No Brasil é cotidianamente desrespeitado o 
direito de ir e vir das pessoas com deficiência física. Em 
sua grande maioria os meios de transporte coletivos 

não estão adaptados, as calçadas e vias públicas não 
são acessíveis, os prédios, nem os públicos nem os 
de uso coletivo, respeitam as necessidades mínimas 
de acessibilidade para cadeiras de rodas e outras 
dificuldades de locomoção.

Barcellos e Campante (2012) destacam que 
a Convenção Internacional dos direitos da pessoa 
com deficiência foi que introduziu no ordenamento 
jurídico brasileiro a acessibilidade das pessoas 
com deficiência de forma explícita, e a partir dela 
o Estatuto da pessoa com deficiência a repetiu, 
trazendo com ele uma delimitação mais detalhada e 
comprometida de acessibilidade.

Não se pode conceber a discriminação contra 
a pessoa com deficiência em nenhuma hipótese, 
nem mesmo impedir a entrada em transporte 
público; impedir a entrada em eventos e atividades 
culturais abertas ao público; negar matrícula nas 
instituições de ensino; manter aluno com deficiência 
na escola sem tomar as medidas de acessibilidade 
requeridas para sua plena participação às atividades; 
negar atendimento médico; negar acesso à mesa de 
votação, induzindo a pessoa a justificar ausência de 
voto mesmo ela estando no local para votar; negar 
emprego a profissional qualificado para a vaga por 
motivo de deficiência; negar o direito de denúncia e 
de autodefesa de pessoa surda ou que se comunique 
em língua de sinais por ausência de intérprete de 
Libras na tomada de depoimento e audiências 
judiciais.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência é taxativo 
quanto à responsabilidade complementar entre 
Estado, sociedade e família para garantir a igualdade 
e a não discriminação às pessoas com deficiência, 
tendo como prioridade a efetividade dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade 
e à maternidade, à alimentação, à habitação e à 
reabilitação, à educação, à profissionalização, ao 
trabalho, à previdência social, ao transporte, à 
acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, 
ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços 
científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade, à convivência familiar e comunitária. 
Aqui a legislação remete principalmente ao acesso às 
políticas públicas em igualdade de condições com as 
demais pessoas.

Destaca-se que a obrigação dos programas 
e políticas públicas estarem acessíveis às pessoas 
com deficiência serve ao poder público e também 
aos particulares que executam ações conectadas a 
programas ou políticas públicas ou mantenham 
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estabelecimentos de uso público. Portanto, para uma 
instituição de ensino permanecer em funcionamento, 
deve oferecer os recursos de acessibilidade e ambiente 
adequados ao pleno desenvolvimento de seus alunos, 
sejam eles com ou sem deficiência. Da mesma 
maneira, uma clínica médica deve ser acessível a 
pessoas com deficiência e assim por diante. O custo 
de segregar as pessoas com deficiência é maior do que 
o custo da acessibilidade planejada.

Desta forma, necessária e urgente se faz a 
implementação de políticas públicas mais amplas 
e eficazes na superação das restrições existentes à 
pessoa com deficiência. Aliás, como bem ressalva 
Ribeiro (2010):

No segmento social de que tratamos, o 
que se observa na crua realidade é uma 
exclusão social pautada na falta de igualdade 
de oportunidades no ponto de partida, 
reforçada pela desigualdade econômica, 
cultural, pelo preconceito, pela intolerância. 
Adotamos o termo exclusão para definir 
todas as modalidades de miséria do mundo: 
desemprego de longa duração: jovens de 
periferia, o homem less, etc., o que permite 
extrair a noção dos excluídos como sendo 
aquelas pessoas que estão à margem da 
sociedade, como decorrência de uma 
degradação relacionada a uma situação 
anterior. Sendo consequência e não causa em 
si mesma, a exclusão requer uma análise a 
partir dos fatores que a gerem, não bastando 
um tratamento superficial e reparador que em 
verdade mais representa um sopro de oxigênio 
aos excluídos aliviando temporariamente os 
problemas. E o que é mais perigoso e triste 
deste quadro é justamente a banalização 
da desigualdade. Os habitantes das cidades 
passam a ver estas diferenças como naturais, 
como um componente da cidade, quebrando 
o sentimento de semelhança, fomentando a 
discriminação e a segregação, e a propagação 
deste sentimento de não cidadania e não 
solidariedade como algo incontrolável acaba 
por espalhar o sentimento de conformismo e o 
convívio social começa a se partir, conduzindo 
a uma apartação social que se incompatibiliza 
com qualquer avanço democrático. 
(RIBEIRO, 2010, p.27)

Dentro deste contexto, fica claro que o 
processo de inclusão social não pode se limitar a 
incorporar os excluídos a um padrão básico de vida, 
preparando-os para sobreviver nesta sociedade e sim 
proceder as mudanças estruturais que permitam 
a todos viver em igualdade de condições, com 
equiparação de oportunidades em todas as áreas.

Ressalta-se que a concepção de inclusão 
supera a lógica da simples inserção das pessoas com 
deficiência, na medida em que requer que o ambiente 
e as relações sejam inclusivos, ou seja, que sejam 

suprimidas as barreiras para garantir a participação 
das pessoas com deficiência em quaisquer espaços. 
Ao determinar a inclusão de pessoas com deficiência 
em todas as instâncias de participação e retirar o foco 
da deficiência no corpo lesionado, o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência aponta para a constituição 
de uma cultura inclusiva com impactos em toda a 
sociedade, incluindo diretamente as pessoas que 
convivem com as pessoas com deficiência, sejam seus 
familiares, profissionais que atuam no cuidado, na 
educação, no atendimento de saúde, nos transportes, 
na comunicação etc. O reflexo positivo deverá ser 
notado na vida de todas as pessoas.

O grande desafio para implementar esse 
arcabouço legal é exatamente vencer as barreiras 
do preconceito e da discriminação, e o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência só será realmente posto 
em prática quando houver um entendimento do 
problema como uma questão social, e quando 
houver um movimento de conscientização com a 
participação da sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em respeito aos princípios da igualdade e da 
dignidade da pessoa humana, o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, se propôs a 
promover, em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais pelas 
pessoas portadoras de deficiência, visando a sua 
inclusão social bem como o exercício da cidadania.

É possível verificar uma modulação da 
legislação brasileira em respeito à aplicabilidade 
do estatuto do deficiente. O ordenamento jurídico 
brasileiro, apesar de sua amplitude, ainda se encontra 
faltoso em determinados aspectos, entretanto, sempre 
que se aplica uma norma protetora de garantias 
capazes de efetivar o princípio da Dignidade Humana, 
mais perto tende-se a chegar a um fatídico Estado 
democrático de direito, que combata a exclusão 
das pessoas com deficiência e faça-se cumprir com 
efetividade os direitos da personalidade inerente a 
elas, com a real concretização do Estatuto da pessoa 
com deficiência.

O princípio de inclusão que prega o direito de 
a pessoa com deficiência viver inserida na sociedade 
é um facilitador na medida em que repudia qualquer 
forma de excepcionalidade, tanto aquela que segrega 
mantendo-a longe, quanto aquela que superprotege 
mantendo-a diferente. A ideia de inclusão, impondo 
a todos nós o desafio do convívio dos diferentes, 
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permite criar os mecanismos da igualdade e inventa 
novas formas de construir democracia. É necessário 
trabalhar desenvolvendo estratégias que visem inserir 
a pessoa com deficiência como parte da discussão e 
do encaminhamento das principais questões sociais 
brasileiras.

Precisa-se produzir modelos inovadores de 
ação conjunta da sociedade organizada e do Estado, 
com o sentido de tirar da marginalidade a questão e 
com o objetivo final de trabalhar pela inclusão social 
da pessoa com deficiência e por sua cidadania. A 
defesa de seus direitos deve ser entendida como uma 
tarefa mais ampla, que atua não somente na vertente 
da defesa legal, jurídica, mas passa pela construção 
dessa cidadania. De tal modo, hoje inexistem para 
elas direitos de cidadania, e a partir de então se torna 
necessário começar a construir uma realidade nova 
através da divisão de responsabilidades.

Lutar pela defesa dos direitos das pessoas 
com deficiência, no Brasil, impõe participar de sua 
construção a fim de possibilitar seu exercício, implica 
em acabar com os pontos de bloqueio construindo 
projetos modelares com parcerias normalizadoras, 
significa discutir, divulgar e tornar conhecidos seus 
direitos, e utilizar os meios legais para a defesa e a 
garantia de seu exercício.

O direito a medidas de discriminação 
positiva vem sendo praticados em diversos países. 
Essa compensação começa nas ações positivas 
que, apoiando e incentivando formas de vencer e 
quebrar o preconceito, são necessárias para construir 
igualdade onde a discriminação deixou sua marca de 
exclusão. Visando encontrar soluções para questões 
estratégicas do problema, precisa-se utilizar novas 
formas de intervenção através da elaboração de 
estudos e diagnósticos, da proposição de estratégias 
e soluções, e do planejamento e implantação de 
projetos inovadores e alternativos.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. Princípios formais: e outros aspectos 
da teoria discursiva do direito. Organizadores: 
TRIVISONNO, Alexandre Travessoni Gomes; 
SALIBA, Aziz Tuffi Saliba; LOPES, Mônica Sette. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2014.

ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional 
das pessoas portadoras de deficiência. 2. ed. Brasília: 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência – CORDE, 1996.

ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional 

das pessoas portadoras de deficiência. 3. ed. Brasília: 
Coordenadoria Nacional para Integração da pessoa 
portadora de deficiência - CORDE, 2001.

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução Mário da 
Gama Kury. 3. ed. Brasília: UnB, 1992.

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 16. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2015.

BARCELLOS, Ana Paula de; CAMPANTE, Renata 
Ramos. A acessibilidade como instrumento de promoção 
dos direitos fundamentais. Em Manual dos Direitos da 
pessoa com deficiência. Saraiva: São Paulo, 2012.

BENDA, Ernesto. Dignidad humana y derechos de 
la personalidad. In: BENDA, Ernesto et al. (Org.). 
Manual de derecho constitucional. Madrid: Marcial 
Pons, 1996.

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 
São Paulo: Malheiros, 2003.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http:\\www.planalto.goc.be/ ccivil_03/ constituicao/ 
congresso/ DLG/ DLG-186-2008.htm. Acesso em: 04 
abr. 2018.

BRASIL. Lei 13.146, de 06 de julho de 2015. Institui 
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com deficiência 
(Estatuto da pessoa com deficiência). Disponível em: 
http:\\www.planalto.goc.be/ ccivil_03/ _Ato2015-
2018/ 2015/ Lei/ L13146.htm. Acesso em: 04 abr. 
2018.

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 3.956, 
de 8 de outubro de 2001. Promulga a Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 
Deficiência. Brasília, DF [2001]. Disponível em: 
http:\\www.planalto.gov.br/ ccivil_03/ decreto/ 2001/ 
d3956.htm. Acesso em: 29 nov. 2018.

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 6.949, 
de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova York, em 30 de março de 2007. Brasília, DF, 
[2009]. Disponível em: http:\\www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/ _ato2007- 2010/ 2009/ decreto/ d6949.
htm. Acesso em: 28 nov. 2018.

BRASIL. Projeto de Lei 7.699/2006, Institui o 
Estatuto do Portador de Deficiência e dá outras 
providencias. Disponível em: http:\\www.camara.Gov.
br/ proposicoesWeb/ fichadetramitacao? idProposicao 
=339407>. Acesso em: 05 abr. 2018.

CARVALHO, Lúcio; ALMEIDA; Patrícia. Direitos 
humanos e pessoas com deficiência: da exclusão à 
inclusão, da proteção à promoção. Revista Internacional 
de Direito e Cidadania, n. 12, p. 77-86, fev. 2012.



22

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 11 – DIGNIDADE HUMANA E JUSTIÇA

COELHO, Luiz Eduardo de Toledo. Os direitos 
fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa 
humana aplicados às relações privadas. Revista de 
Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 
17, n. 67, p. 214-243, abr./ jun. 2009.

DHANDA, Amita. Construindo um Novo Léxico dos 
Direitos Humanos: Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiências. SUR – Revista Internacional 
de Direitos Humanos, São Paulo, v. 5, n. 8, p.42-59, 
jun. 2008. Disponível em: http:\\www.scielo.br/ pdf/ 
sur/ v5n8/ v5n8a03.pdf. Acesso em: 26 nov. 2018.

FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 7. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

FÁVERO, Eugenia Augusta Gonzaga. Direitos das 
pessoas com deficiência: garantia de igualdade na 
adversidade. Rio de Janeiro: WVA, 2004.

FEIJÓ, Alexsandro Rahbani Aragão. Direitos humanos 
e proteção jurídica da pessoa portadora de deficiência: 
normas constitucionais de acesso e efetivação da 
cidadania à luz da Constituição Federal de 1988. 
Brasília: Secretaria Especial de Direitos Humanos, 
2002.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos 
humanos fundamentais. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
2008.

GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLONA FILHO, 
Rodolfo Pamplona. Novo Curso de direito civil parte 
geral. São Paulo: Saraiva, 2015.

GAGLIANO, Pablo Stolze. O estatuto da pessoa com 
deficiência e o sistema jurídico brasileiro de incapacidade 
civil. Revista Síntese: Direito Civil e Processual Civil, São 
Paulo, v. 17, n. 99, p. 17-21, jan./fev. 2016.

GUGEL, Maria Aparecida. A pessoa com deficiência e 
sua relação com a história da humanidade. Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa 
dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência, 
maio 2008. Disponível em: http:\\www.ampid.org.br/ 
ampid/ Artigos/ PD_Historia.php. Acesso em: 27 abr. 
2018.

GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o 
direito ao concurso público: reserva de cargos e empregos 
públicos, administração pública direta e indireta. 
Goiânia: UCG, 2006.

GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o 
direito ao trabalho. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007.

HABERMAS, Jürgen. Inclusão do outro. Estudos 
de teoria política. Tradução George Sperber e Paulo 
Aster Soeter. São Paulo: Loyola, 2002. Disponível 
em: http:\\charlezine.com.br/ wp-content/ uploads/ 
A-Inclusa%CC% 83o-do -Outro- Habermas.pdf. 
Acesso em: 28 nov. 2018

KANT, Emmanuel. Doutrina do Direito. Tradução 

Edson Bini. São Paulo: Ícone, 1993.

LEITE, Flávia Piva Almeida. A convenção sobre 
os Direitos das pessoas com deficiência: amplitude 
conceitual a busca por um modelo social. Revista de 
Direito Brasileira, Florianópolis, v. 3, p. 31-53, jul. 
2012. Disponível em: http:\\www.indexlaw.org index.
php/ rdb/ article/ view/ 2654/ 2548. Acesso em: 26 
nov. 2018.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico 
do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
2004.

MINHOTO, Antonio Celso Baeta. A inclusão social 
e a questão da conceituação do termo “portador de 
deficiência”. In: ALARCÓN, Pietro de Jesus Lora; 
NUNES, Lydia Neves Bastos Telles. Constituição e 
inclusão social. Bauru: Edite, 2007.

MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 24. ed. 
São Paulo: Atlas, 2009,

MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de 
dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 
normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). 
Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência 
e seu protocolo facultativo. Disponível em: http: www2.
senado.leg.br- bds.item.id.159019. Acesso em: 01 jun. 
2018.

PAIM, Paulo. Estatuto da Pessoa com Deficiência: 
Lei Brasileira de Inclusão. Brasília, Senado Federal, 
2015. Disponível em: http:\\www.andislexia.org.br/ 
Estatuto-da-pessoa- com-deficiencia.pdf. Acesso em 26 
nov. 2018.

RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes, Manual dos Direitos da 
pessoa com deficiência. São Paulo: Verbatim, 2010.

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 
fundamentais. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006.

SARLET, Ingo Wolfgang. Manual dos direitos da pessoa 
com deficiência: igualdade como direito fundamental na 
constituição federal de 1088: aspectos gerais e algumas 
aproximações ao caso das pessoas com deficiência. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

SARMENTO, Daniel Antônio de Moraes. Os direitos 
fundamentais nos paradigmas liberal, social e pós-
social. In: SAMPAIO, José Adércio Leite (Coord.). 
Crise e desafios da Constituição. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2004. p. 375-414.

WERNECK, Cláudia. Manual sobre Desenvolvimento 
Inclusivo. Rio de Janeiro: WVA, 2005.

http://www.andislexia.org.br/Estatuto-da-pessoa-
http://www.andislexia.org.br/Estatuto-da-pessoa-


GT 11 – DIGNIDADE HUMANA E JUSTIÇA

A DIGNIDADE HUMANA COMO FUNDAMENTO DA JUSTIÇA

HUMAN DIGNITY AS THE FOUNDATION OF JUSTICE

Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão
Pós-doutora em Hermenêutica Jurídica pela UNISINOS-RS. Doutora em Direito pela Unicesumar, (Bolsa/Taxa – CAPES/PROSUP). 

Mestre em Ciências Jurídicas com ênfase em Direitos da Personalidade, UNICESUMAR, (Bolsista CAPES/PROSUP). MBA em 
liderança e coaching na gestão de pessoas, UNOPAR. Mediadora extrajudicial, certificada pela Comsenso. Voluntária no CEJUSC/
PR. Especialista em Direito Previdenciário, UEL/PR. Especialista em Direito Aplicado, EMAP/PR. Graduação em Direito, PUC/PR 
campus Londrina/PR. Advogada desde 2008. Conselheira da ABAP desde 2017. Membro da Comissão da mulher advogada da 

OAB Londrina desde 2010.”

Karyta Muniz de Paiva Lessa
Mestranda em Ciências Jurídicas pelo Centro Universitário de Maringá – UniCesumar, com enfoque nos Direitos da Personalidade 

e seu alcance na contemporaneidade. Bolsista do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares 
(PROSUP/CAPES). Membro do grupo de Pesquisa “Proteção Integral da Pessoa: Interações dos Direitos Humanos, dos Direitos 
Fundamentais e dos Direitos da Personalidade”; Pós- Graduanda em Ciência Política; Graduanda em Teologia pela Faculdade 

Teológica Sul-americana – FTSA; graduada em Direito pela Faculdade Maringá. E-mail: karytamp@gmail.com.

RESUMO

O presente trabalho científico tem como 
objetivo principal demonstrar que o direito de 
acesso à justiça consiste em uma ferramenta de 
realização da justiça, proteção da pessoa pois 
contribui aos indivíduos o exercício da dignidade 
humana. Em outras palavras, o acesso à justiça 
consiste em um direito fundamental tendo em vista 
que garante o exercício de direitos que decorrem 
do princípio fundamental da dignidade humana 
e, portanto, realiza a justiça na sociedade. No 
primeiro capítulo será analisada a dignidade humana 
como fundamento da sociedade e a previsão deste 
princípio na Constituição Federal de 1988. No 
segundo capítulo será demonstrado de que forma a 
dignidade humana atua como controle normativo, 
ou seja, os reflexos da previsão da dignidade humana 
como princípio constitucional, especificamente, nos 
conteúdos de justiça, proteção à pessoa, e direitos 
como os direitos da personalidade e o acesso à justiça. 
Por último, será introduzido o tema central do 
trabalho, demonstrando o direito de acesso à justiça 
como componente do mínimo existencial, pois este 
direito decorre da dignidade humana e contribui 

para o exercício de outros direitos que advém desse 
princípio fundamental.

PALAVRAS-CHAVE

dignidade humana, acesso à justiça, mínimo existencial

ABSTRACT

The main objective of the present scientific work 
is to demonstrate that the right of access to justice is 
a tool for the realization of justice, protection of the 
person, as it contributes to the exercise of human dignity 
by individuals. In other words, access to justice is a 
fundamental right in view of guaranteeing the exercise 
of rights that derive from the fundamental principle 
of human dignity and thus realizing justice in society. 
In the first chapter will be analyzed human dignity 
as the foundation of society and the prediction of this 
principle in the Federal Constitution of 1988. In the 
second chapter will be shown how human dignity 
acts as a normative control, ie, the reflections of the 
prediction of human dignity as constitutional principle, 
specifically, on the content of justice, protection of the 
person, and rights such as personality rights and access 
to justice. Finally, the central theme of the work will be 
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introduced, demonstrating the right of access to justice 
as a component of the existential minimum, as this 
right derives from human dignity and contributes to the 
exercise of other rights deriving from this fundamental 
principle.

KEYWORDS

human dignity, access to justice, existential minimum

INTRODUÇÃO

Até a Segunda Guerra Mundial, o mundo ainda 
não compreendia a dignidade da pessoa humana no 
âmbito jurídico como se tem hoje. Foi após todas 
as atrocidades cometidas até meados do século XX 
que países passaram a olhar esta questão com mais 
compaixão, e como consequência os ordenamentos 
jurídicos passaram ao reconhecimento da pessoa 
humana como o centro e o fim do Direito, não 
deixando de positivar a dignidade da pessoa humana 
como princípio fundante do Estado Democrático de 
Direito, como foi o caso do Brasil na Constituição 
de 1988.

A dignidade ainda vem tornando consenso 
ético para o mundo ocidental, citada, mencionada, 
utilizada em diversas Constituições, tratados 
internacionais, leis, etc. A pessoa sendo o centro de 
tudo o faz ser em consciência e também em liberdade 
e concomitantemente o fundamento primário e fonte 
primordial do direito. Este tem uma característica 
primordial que é alcançar o bem entre os homens. 
Todavia, no decorrer do tempo surgem também as 
dificuldades para utilizá-la como instrumento na 
hora de interpretação jurídica, afinal cada acaba se 
projetando na dignidade e isto tem dado conflito 
em casos difíceis, que será visto no presente artigo, 
principalmente no que tange o acesso à justiça 
ser ainda pouco acessado pelas camadas de baixa 
escolaridade e renda.

Neste caso, o acesso à justiça ainda tem 
promovido a justiça para a maioria, mas existe um 
caminho longo a ser trilhado. Será que a justiça é 
realmente efetiva em tutelar a dignidade humana? A 
população sem acesso nítido a informações de modo 
geral tem total conhecimento sobre seus direitos e 
sobre a tutela destes? Com base nestas indagações e 
outras, ver-se-á sobre o mínimo existencial, e a sua 
efetividade frente sua relação com a dignidade da 
pessoa humana e os direitos fundamentais.

Uma vez que a violação de um direito 
fundamental não apenas será sofrida por uma 

pessoa, mas pela comunidade e principalmente a 
comunidade em situação periférica, onde os níveis 
dos mais variados tipos de desenvolvimentos ainda 
são baixíssimos e infelizmente a dignidade da 
pessoa humana não é atingida e efetivada nestes 
locais, como os direitos sociais básicos de saúde e 
educação.

O presente trabalho tem a finalidade de 
analisar a justiça a partir da ideia de dignidade 
da pessoa humana, tendo em vista critérios do 
mínimo existencial. Demonstrar a inserção da 
dignidade da pessoa humana no constitucionalismo 
contemporâneo como direito fundamental e de 
comando estruturante da organização do Estado 
sendo norma suprema, e traçar como o direito ao 
acesso à justiça tem sido componente do mínimo 
existencial decorrente da dignidade da pessoa 
humana.

1 A DIGNIDADE HUMANA COMO 
FUNDAMENTO E SUA PROTEÇÃO 
CONSTITUCIONAL

A pessoa humana é contemplada como o 
fundamento primeiro do direito, desta forma, o fato 
dele ser tido como “centro e fim”, por ser pessoa, sua 
identidade o torna como valor absoluto (MARTINI, 
1986). Tal absolutismo confere ao homem o 
primado finalístico e ontológico: todo homem é 
um ser supremo e de maneira alguma passível de 
instrumentalização. Em outros termos, a pessoa 
sendo o centro de tudo o faz ser em consciência 
e também em liberdade e concomitantemente o 
fundamento primário e fonte primordial do direito. 
Este tem uma característica primordial que é alcançar 
o bem entre os homens.

O que tem se visto no ordenamento jurídico 
e também na política tanto no âmbito internacional 
como nacional é uma exacerbada propagação a 
dignidade humana como núcleo central de inúmeros 
tratados. Em contrapartida não tem se explicado o 
motivo em si, ou sua origem por exemplo, ocorre 
que eles não existem apenas favorecem alguns. Esta 
falta de justificação leva a crer que a dignidade 
humana é incompreensível e ao ser utilizada leva-
se a decisões superficiais (PEREZ, p. 19-20). Ainda 
neste ínterim solucionar questões relacionadas ao 
princípio da dignidade humana de maneira jurídica 
tem causado decisões completamente diferentes, por 
isso a necessidade de um fundamento que gere certa 
segurança jurídica em conjunto não apenas com a 
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racionalidade, mas também com a liberdade e auto 
transcendência humana.

Todavia, antes de adentrar ainda mais neste 
assunto, é mister tomar nota de que a ideia de justiça 
remonta ao passado. Para este trabalho, assim, 
analisa-se o conceito de justiça a partir de Platão, que 
compreendia a concepção de justiça em ceder a todos 
o que é de cada um. Essa cessão, na visão platônica, 
nada mais era do que um compartilhamento de 
vantagens individuais (MONTORO, 1993). Em 
Aristóteles, se vê a justiça também como este sistema 
de proporção (FERRAZ JÚNIOR, 2003).

Com o pensamento cristão a ideia de 
proporção atribuída à justiça vai se afastando cada vez 
mais, em detrimento da ideia de que o amor de Deus 
está absolutamente relacionado aos conceitos de 
amor e misericórdia. Assim, a partir do Cristianismo, 
a justiça passa a ter muito mais ligação com a ideia 
de dignidade da pessoa humana (FERRY, 2007), isto 
em virtude, primeiramente, do homem ser criado 
à imagem e semelhança de Deus e, portanto, ser 
possuidor de algo intrínseco a si mesmo, como uma 
natureza divina.

Com o advento da modernidade, mais uma 
vez se altera a conceituação da justiça, que passa a ser 
definida pela consciência humana, ou seja, a intenção 
do homem é ponto de suma importância. Passa-se a 
considerar também a forma racional do agente no 
caso concreto (BERTEN, 2003). O que se vê então 
é que a justiça é um fundamento nesta questão, e 
para que alcançá-la faz-se preciso compreender mais 
a respeito da dignidade da pessoa humana.

Neste seguimento, falar da gênese do princípio 
da dignidade humana nos mais variados documentos 
jurídicos, remonta a ideia da urgência da necessidade 
da unidade entre o direito e a filosofia, afinal mesmo 
havendo inúmeros embates, a conciliação sempre 
será a forma da sociedade democrática dirimir seus 
conflitos (SARLET, 2005). Dessa forma, de acordo 
com Ingo Wolfgang Sarlet (2005), são dimensões da 
dignidade, em primeiro lugar, a complexidade da 
pessoa humana e o ambiente em que a personalidade 
individual será desenvolvida

A dignidade da pessoa humana também 
é tida como fundamento do Estado e o intuito 
específico desta é permear o texto constitucional 
como princípio fundante. Conforme determina 
a Constituição Federal de 1988, o Brasil é uma 
República Federativa, sendo constituída por Estado 
Democrático de Direito. Desta forma a Pessoa 
Humana passa a ser o centro de todo o ordenamento 

jurídico. O Estado não é mais um fim em si mesmo, 
mas sim uma ferramenta a prestar serviço ao homem, 
protegê-lo e proporcionar uma vida digna a todos 
os cidadãos. Surge a noção de que o homem é uma 
pessoa, sendo anterior ao Estado (SOUZA, 1978).

Ao romper com as concepções anteriores, 
a atual Constituição brasileira foi inspirada pelas 
Constituições da Itália, Portugal, Espanha; mas vale 
lembrar que embora tenha sido espelhada, também 
foi pioneira em relação à previsão de um título 
separado e particular para tratar sobre os princípios 
fundamentais e, ainda neste aspecto, trouxe o 
princípio da dignidade da pessoa humana como 
fundamento do Estado Democrático de Direito, o 
que foi absolutamente novo para o ordenamento 
brasileiro. Tanto este como aquele, podem integrar 
como núcleo essencial da Constituição Federal 
(SARLET, 2001). Dessa forma, mesmo que tardia 
se comparado às outras constituições, a dignidade 
da pessoa humana foi reconhecida no ordenamento 
jurídico brasileiro, não havendo dúvidas de que 
constituiu em um princípio normativo fundamental.

Paulo Bonavides (2000) elucida que os 
princípios na qualidade de valores, concebem o 
processo de verificação das matérias constitucionais 
em sua dimensão normativa maior. Dessa forma, 
admitir o princípio da dignidade da pessoa humana 
foi o mesmo que definir que o Estado existe e consiste 
em um instrumento para o homem (BLECKMANN, 
2001). Sendo assim, está subentendido a adoção de 
princípios-valores no ordenamento pátrio, embora a 
dignidade humana não esteja arrolada como direito 
ou garantia fundamental, este princípio não possui 
existência apenas por estar positivado. Pelo contrário, 
a dignidade humana independe de reconhecimento 
legal, afinal possui valor em si. Nestes termos, 
para Ingo Wolfgang Sarlet (2001) para que haja o 
reconhecimento desta positivação dependerá da 
efetividade dela.

Quando há positivação constitucional de 
princípios, estes passam a ser normas supremas que 
refletem em todo o sistema jurídico. Assim, em 
outras palavras, passam a ser normas das normas. 
Como o princípio consiste o valor que une os 
direitos fundamentais, sejam eles individuais, 
coletivos, sociais ou políticos, assim, o princípio da 
dignidade humana, diante da doutrina moderna, 
consiste em valor supremo da ordem constitucional, 
sendo “consenso social sobre os valores básicos” 
(BONAVIDES, p.254, 2000), a Lei das leis, também 
uma fonte jurídico-positiva, uma vez que possui 
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êxito de valor consubstanciado dos direitos fundantes 
(FARIAS, 1996), e valor intrínseco à pessoa humana, 
superior ao que lhe precede. Desta forma, já que a 
dignidade da pessoa humana é reconhecida como 
princípio constitucional fundamental, conforme 
expresso no artigo 1º, inciso III, da Constituição 
Federal de 1988, é unicamente norma jurídica 
positivada, dotada de natureza tanto material como 
formal e, também, obtém requisito de valor jurídico 
fundamental (SARLET, 2001). Ainda neste ínterim, 
a Constituição é considerada como a primeira das 
normas e toda importância dada ao princípio da 
dignidade humana, então, os valores podem ser 
apontados como fim do ser, ou a relação de similaridade 
do dinamismo do ser com seus fins, sendo que “o 
valor é o próprio ser visionado racionalmente, numa 
perspectiva teleológica, em livre posicionamento de 
conformidade dos seus dinamismos com seus fins”. 
(DE BONI, 1999, p. 134-135).

A realização absoluta do ser humano, 
conforme Armando Câmara, tem ligação com 
o valor que a mente humana possui no que tange 
à importância que se dá à razão, ou seja, ao ser 
revelado o fim do ser humano, que logo em seguida 
traz o caminho que o homem percorrerá e proteja 
de maneira integral a atividade do ser (CÂMARA, 
1999). Seguindo este pensamento, condicionado 
a um fim, o valor contido numa forma ôntica do 
homem representa a demonstração real do ser 
(DEL VALLE, 1975). Ao se referir uma norma que 
regulamenta a condicionamentos de fim, tem-se o 
princípio, que é uma espécie de norma e esta acaba 
por referenciar condutas, sendo então meios para 
se alcançar a finalidade que o meio jurídico, mais 
precisamente o direito, espera.

A dignidade da pessoa humana sem dúvidas 
consiste em um valor jurídico e, desta forma, ao ser 
positivada pela Constituição Federal, refletiu em 
todo o ordenamento pátrio que passou a dignidade 
de todas as pessoas como fundamento e regra-
matriz na legislação infraconstitucional, o que 
revela que referido princípio possui força normativa 
fundamental, concluindo que o homem é o início e 
o fim do Estado Democrático de Direito.

2 O CONTROLE NORMATIVO DA DIGNIDADE

Com o advento da Constituição Federal 
de 1988, esta inaugurou uma posição de muita 
importância no ordenamento jurídico, e também 
atribuiu força às normas constitucionais que 

passaram a ter novos sentidos e abarcamento do 
direito infraconstitucional em absoluto, assim, a 
Constituição atual passa a lograr de primazia em 
vários âmbitos, a incluir a material, formal e também 
a axiológica.

Já com o surgimento do neopositivismo, os 
princípios são elevados com uma imensa importância 
normativa, vindo a ser mais importante inclusive que 
as próprias regras jurídicas (CAMBI, 2016) e então 
se vê cada vez mais desenvolvida a força normativa 
da Constituição. Em conjunto, a hermenêutica 
e argumentação jurídica passam assumir maior 
relevância, já que os princípios passaram a serem 
utilizados de várias e inúmeras maneiras. Portanto 
para que haja uma real e melhor aplicação do direito, 
é que isto é importante (BARROSO, 2016), inclusive 
a promoção do referido princípio está condicionada 
à observância da proporcionalidade, como também 
da legalidade, publicidade, razoabilidade e eficiência. 
Foi necessária esta positivação afinal, hodiernamente 
se vê sempre a violação da dignidade (SARLET, 
2001). Assim, não se deve ver o processo somente 
para solução de conflitos, todavia, atentar claramente 
pelo modo que o processo pode ser um importante 
método para que os valores éticos sejam promovidos.

Ainda sobre o neoconstitucionalismo, tem-
se que o aumento da jurisdição constitucional é 
preciso estar em conjunto com a força normativa da 
Constituição, afinal com isto, é preciso que haja um 
maior engajamento do Judiciário e a real efetivação 
dos direitos fundamentais (CAMBI, 2016), no 
Brasil, é imprescindível que o poder judiciário 
assuma sempre o encargo de proteger, promover e 
efetivar os direitos fundamentais, por este motivo, a 
Novo Código de Processo Civil acaba por corroborar 
pelo almejo da finalidade social e lutando contra 
o conflito acerca da desigualdade, e instaura que o 
poder judiciário tem a função de efetivar a dignidade 
da pessoa humana. Assim, a esfera processual necessita 
não apenas estipular, como também conduzir as 
ações tomadas das funções jurisdicionais, lembrando 
que de maneira alguma, a dignidade humana possa 
ser utilizada como permissão constitucional, sem 
critério, e o magistrado acabe julgado sem nenhum 
respaldo ou como quiser, ou ainda utilizada como 
um mecanismo transformado em artimanha.

Se de um lado a dignidade da pessoa humana 
é vista como norma suprema ou valor- fonte, do 
outro ela precisa sofrer algumas restrições, afinal não 
se deve prevalecer em todas as circunstâncias, como 
por exemplo quando houver colisão com outros 
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bens jurídicos (ALEXY, 1994). É inquestionável 
tamanha complexidade, principalmente se levar em 
consideração as diversas dimensões de dignidade da 
pessoa humana, portanto é preciso que se busque 
proteger a dimensão tida como ontológica da 
dignidade. Assim, toda e qualquer decisão judicial 
necessita que seja fruto de um processo argumentativo, 
demonstrando sempre as questões mais importantes 
que levou ao julgar a causa, isto é imprescindível 
uma vez que a não obediência a estes critérios, é 
completamente distinto do funcionamento do 
Estado Democrático de Direito, em outras palavras, 
agindo desta forma, os representantes do poder 
judiciário não oferecerão riscos à democracia.

O que se tem notado é que o acesso à justiça 
como direito fundamental tem sofrido inúmeras 
transformações com o passar do tempo, e em se 
tratando do Estado moderno, existe dia após dia, 
reconhecimentos de direitos sociais dos governos, 
indivíduos e também da comunidade de forma 
geral (CAPELLETTI, 2002). Como o acesso à 
justiça é o direito garantidor para a efetivação de 
incontáveis outros direitos, então pelo entendimento 
de Sarmento não é importante que o Estado 
apenas coíba atos contra a dignidade, mas deve 
procurar garantir o mínimo existencial. Haja uma 
maior promoção da justiça, com base sempre em 
critérios racionais e imparciais, e completa que “o 
homem tem a sua dignidade aviltada não apenas 
quando se vê privado de alguma das suas liberdades 
fundamentais, como também quando não tem acesso 
à alimentação, educação básica, saúde, moradia, etc.” 
(SARMENTO, 2002, p. 71).

No que tange ao controle normativo 
da dignidade, antes de adentrar, é necessário 
compreender alguns aspectos sobre o poder 
disciplinar. No entendimento de Foucault, ao se 
tratar de poder disciplinar, observa-se o controle 
normativo do Estado em relação às pessoas, mais 
precisamente do controle sobre elas, sobre o dia-a-
dia delas, constatada a partir da revolução burguesa 
(FOUCAULT, 2006). E embora o decorrer dos 
séculos tenha muito colaborado para o que se tem 
hoje, como a laicidade do Estado por exemplo, ainda 
há muito para mudar. Antigamente se vivia sob 
poder soberano, e hoje há quem diga que se vive sob 
evidente forma de estrutura de poder soberano, ou 
seja, se antes o poder soberano realmente estava acima, 
ou melhor, num relacionamento assimétrico com o 
homem, hoje isto mantém, havendo apoderamento 
absoluto do indivíduo (FOUCAULT, 2006).

Para o professor Miroslav Milovic (2009) o 
homem é humano enquanto sua dignidade não lhe 
é retirada, então a justiça é justificada pela dignidade 
e não a dignidade justifica a justiça (AGAMBEN), 
portanto é com base no controle normativo que 
se conhece os limites e extensões verdadeiros da 
dignidade da pessoa humana. De maneira corriqueira, 
a dignidade tem sido definida apenas com base na 
disposição social, ou seja, acaba que a dignidade para 
de envolver na prática, com a humanidade, e o que 
realmente tem a ver com a justiça não está ligado ao 
Direito, sendo do ponto de vista teórico a dignidade 
é justificada pela justiça, todavia na prática, o que 
determina provém da conformidade do poder tido 
como soberano.

Considerando a força normativa da dignidade 
humana, tem-se que este princípio refletiu em 
diversos aspectos no ordenamento jurídico, como 
na ressignificação de conceitos anteriormente 
compreendidos e que a partir da dinâmica de 
proteção à pessoa adquirem uma nova acepção ou, 
também, na criação de direitos como é o caso dos 
direitos da personalidade e do direito de acesso à 
justiça, abordados adiante. Nestes termos, adentra-
se na definição e justiça que assumiu novo sentido a 
partir da compreensão de que toda a pessoa é digna.

3 O ACESSO À JUSTIÇA COMO PARTE 
CONSTITUINTE DO MÍNIMO EXISTENCIAL

A dignidade da pessoa humana como 
fundamento da justiça, como está sendo tratado 
neste artigo alcança grande discórdia quando o 
assunto permeia sua efetivação. De um lado alguns 
argumentam sobre a escassez de recursos, do 
outro, da grande desigualdade que se tem no Brasil 
ainda hoje. É mister saber que quando se fala em 
mínimo existencial, também traz à tona a questão 
da efetivação de tal princípio, afinal cada dia mais 
presente nas jurisprudências, a dignidade humana 
tem sido uma fórmula nas decisões dos tribunais. Este 
conteúdo mínimo é tido como algo que ninguém 
arriscará se hesitar (BARCELLOS, 2002), uma vez 
que este conteúdo mínimo tem sido utilizado para 
ponderar sua utilização ou não, tendo em vista que o 
princípio da dignidade humana está contido na seara 
onde a ausência de circunstâncias para o exercício 
dos direitos sociais, tolhi o homem de executar sua 
liberdade.

Questiona-se, no entanto, como a dignidade 
humana e os direitos que decorrem deste princípio 



28

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 11 – DIGNIDADE HUMANA E JUSTIÇA

fundamental (direitos da personalidade, por 
exemplo) podem ser efetivamente exercidos no 
atual momento sócio jurídico em que se vive? Para 
responder a este questionamento, deve-se introduzir 
ao estudo do acesso à justiça.

Com a Lei 13.105 de 16 de março de 
2015, instituidora do novo Código de Processo 
Civil brasileiro, o legislador manteve a fidedigna 
conceituação da dignidade da pessoa humana. O 
exercício dos direitos que decorrem deste princípio 
possui íntima relação com o direito fundamental 
de acesso à justiça, em especial diante a previsão do 
artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Referido artigo determina que “a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito”. Nestes termos, nota-se a inclusão 
do princípio do acesso à Justiça, até mesmo porque 
são nos princípios que se apontam as normas de 
direito fundamentais (GUERRA FILHO, 1999, p. 
44). A justiça é aqui abordada como fundamento da 
dignidade da pessoa humana, ou seja, mesmo que se 
olhe para a justiça sob o olhar racional, não se pode 
sequer esquecer que a dignidade em questão ainda 
é aspecto fundante (SARLET, 2010). Para Berten a 
justiça não é apenas racional, mas é sempre íntima 
ao homem e ainda vem sendo gerada na intenção 
(BERTEN, 2004) e ao entendimento de Canotilho, 
o acesso à justiça é um princípio jurídico fundamental 
e completa que “pertencem à ordem jurídica positiva 
e constituem um importante fundamento para a 
interpretação, integração, conhecimento e aplicação 
do direito positivo” (CANOTILHO, 1993, p. 
171). Assim, o acesso à justiça é autêntico princípio 
constitucional fundamental, norteador para a 
interpretação constitucional.

Neste sentido, é mister saber que o Estado age 
tanto evitando que a dignidade da pessoa humana 
seja violada, como também age na promoção desta 
dignidade. E é nesta ação última que é nitidamente 
visto a possibilidade de garantia do mínimo 
existencial, ou seja, há uma vinculação entre o Estado 
e o cidadão.

Há de se notar que mínimo existencial promove 
ao homem ao menos uma condição onde não apenas 
sua integridade física, ou seus bens patrimoniais 
são garantidos pelo Estado, como também, seja 
resguardada sua integridade psíquica, moral, etc., 
é por isso que se afirmar que a tutela dos direitos 
individuais é emergencial e deve ser visto como 
prioritário pelo Poder Público. Assim, ao verificar o 
fato brasileiro enfrentado desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, a dignidade da pessoa 
humana é mais do que um princípio qualquer, é um 
princípio fundamental e, portanto, existe o que se 
chama de eficácia jurídica positiva ou simétrica, não 
deixando de lado a impossibilidade de ponderação 
absoluta, uma vez que esta também precisa ter limites 
(BARCELLOS, 2011).

Existe um problema a ser verificado no que 
diz respeito às infinitas emergências humanas, e 
em contrapartida à impotência do Estado frente a 
elas. Como atuar? Entra em cena a importância 
da eficácia positiva nos direitos sociais, e o estudo 
detalhado de quais seriam ou não substanciais para 
conservar a vida digna nas mais diferentes e ecléticas 
regiões de um país tão extenso territorialmente. 
Um padrão mínimo sustentado por Krell, contém a 
saúde em primeiro lugar, seguido por alimentação, 
educação básica e também uma moradia (KRELL, 
2002). Já Barcellos entende que focar como núcleo 
essencial conteria a educação e saúde de forma 
básica, incluindo também maior alcance à Justiça 
(BARCELLOS, 2011).

Assim, como a dignidade vem crescendo em 
importância, nasceu a necessidade de maiores fontes 
de critérios ao ser estabelecida, ou melhor, designar 
um conteúdo mínimo a ponto de lhe outorgar 
objetividade, dessa forma, Luís Roberto Barroso 
elenca três aspectos: a dignidade da pessoa humana 
é um valor inerente ao homem, também confere a 
todos autonomia e por fim, acaba por se limitar em 
detrimento de valores sociais ou interesses estatais 
(BARROSO, 2014).

Em primeiro lugar, ao se falar em valor 
intrínseco do plano de vista filosófico, Barroso 
entende que se trata do elemento ontológico que 
possui ligação com a natureza do ser, ou seja, aquilo 
que é inerente apenas aos seres humanos, cujo valor 
por ser intrínseco é bom em si próprio e não passível 
de lhe atribuir preço. Já no modo jurídico, este 
valor intrínseco é permeado em inúmeros direitos 
fundamentais como o direito à vida - que é requisito 
mínimo para qualquer outro direito - retomando 
que todo homem possui valor igual ao outro e 
qualquer forma de discriminação é absolutamente 
intolerável; o direito à integridade física, psíquica e 
mental - os quais vem a proibir todo e tipo de tortura 
ou ato degradante contra qualquer hipótese contra a 
integridade do homem (BARROSO, 2014).

Em segundo momento, o constitucionalista 
chama à tona o valor comunitário como dignidade 
da pessoa humana, e citando John Donne, onde 
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diz que “nenhum homem é uma ilha, completa em 
si mesma”, quer dizer que a autonomia pessoal do 
homem é sempre circunscrita por valores, costumes 
e direitos do outro. Então nesta seara, os Estados 
juntamente com a comunidade possuem papel de 
estipular metas coletivas como também limitações 
de direitos e liberdades, o que vai contra a máxima 
liberal da neutralidade estatal. Por fim, Barroso cita 
três objetivos que legitima o valor comunitário: “1. 
A proteção dos direitos e da dignidade de terceiros; 
2. A proteção dos direitos e da dignidade do próprio 
indivíduo; e 3. A proteção dos valores sociais 
compartilhados” (BARROSO, 2014, p.88).

E por fim, Barroso compreende que a 
autonomia é um dos aspectos relevantes para o 
conteúdo mínimo da dignidade humana, primeiro 
sendo o elemento ético e também que corresponde 
à capacidade de tomada de decisões, incluindo 
possibilidades de escolhas do que a pessoa concebe 
como boa. Em outras palavras, a pessoa acaba por 
estabelecer o que bem quer para gerir sua vida. 
E do ponto de vista jurídico, a autonomia está 
correlacionada com direitos fundamentais no que 
tange à democracia, ou seja, tanto pela autonomia 
privada - que são suas liberdades básicas - como 
a autonomia pública - que são os seus direitos à 
participação política. Mas o que fecha este pensando 
do autor, é o conceito de mínimo existencial, ou o 
que ele também compreende como mínimo social ou 
ainda direito básico às provisões necessárias para que 
se viva dignamente. Sucintamente para que o homem 
tenha esse mínimo é preciso que as necessidades vitais 
sejam supridas, como acesso à alimentação, à água, a 
vestuário e a abrigo. Compreende-se, portanto, que 
se falar em mínimo existencial para Barroso, é falar 
em núcleo essencial dos direitos sociais e econômicos 
e ainda, não existindo as autonomias acima descritas, 
e a mesma coisa de dizer que não há dignidade, afinal 
onde não há autonomia, as predileções são ditas 
apenas para bem próprio e necessidades pessoais.

No entendimento de Lobo Torres quando se 
fala da efetividade do mínimo existencial, tem que 
para isto não é preciso lei ordinária. Juntamente com 
este episódio cita que os direitos econômicos sociais 
são totalmente dependentes do consentimento do 
legislador. (TORRES, 2008). Mas o que se tem 
presenciado no ordenamento pátrio é distante desta 
assertiva, afinal se a teoria da reserva do possível vem 
a ser precisamente de ordem fática, onde impõe um 
limite estatal para de fato concretizar as prestações 
dos direitos fundamentais, então, é de entendimento 

pacífico que, de maneira alguma, esta teoria pode 
ser empregada para apartar aquelas demandas de 
efetivação da teoria.

Seguindo esta ideia, quando se fala em 
acesso à justiça, Barcellos compreende que se trata 
de um dos constituintes do padrão do mínimo 
existencial, uma vez que quando se trata do 
acesso à justiça, tem-se um direito subjetivo. Ela 
explica que quando se tem um Estado de Direito 
é preciso muito mais do que a sua normatização. 
É necessário que haja uma autoridade apta e que 
consiga instituir a observância aos mandamentos 
jurídicos - e completa seu entendimento dizendo 
que se a dignidade é um importante constituidor 
da dignidade da pessoa humana, então todas as 
pessoas precisam ter acesso também ao judiciário 
(BARCELLOS, p.341, 2001), todavia tanto o custo 
como a desinformação têm afastado a população 
deste (CARNEIRO, 1999).

Como resposta a esta primeira realidade, é 
que a assistência jurídica gratuita, como também a 
Defensoria Pública e também os Juizados Especiais 
tem atendido à esta camada da população, e quanto 
a segunda, a falta de informação tanto do direito 
material quanto da estrutura que lhe permitirá o 
acesso à justiça, é mais intricado do que a primeira 
realidade exposta. Barcellos traz o fato das ações 
coletivas acabarem ajudando indiretamente estas 
camadas, todavia a melhor saída encontrada 
realmente está em torno das Faculdades de Direito, 
bem como Ministério Público, Defensoria Pública e 
também Poder Judiciário, estarem em continuidade 
de promoção de seus trabalhos e atividades, 
esclarecendo para a população em diversos locais 
e canais, principalmente que sejam efetivos para a 
população de baixa renda e baixa escolaridade.

Então, se a grosso modo, a justiça é um caminho 
para que os direitos sejam tutelados e garantidos, o 
acesso efetivo a ela faz com que a dignidade poupo 
a pouco seja alcançada. Assim, se vê a necessidade e 
urgência de que haja uma maior inclinação para que 
as pessoas tenham conhecimento, não apenas dos 
seus direitos, como da possibilidade de exigi-los. Sob 
o ponto de vista de Hannah Arendt, ter convicção 
de ser possuidor de direitos é ter um o mundo como 
local para pertencer e ainda a ignorância a eles os leva 
a serem “são privados não do seu direito à liberdade, 
mas do direito à ação; não do direito de pensarem 
o que quiserem, mas do direito de opinarem”. 
(ARENDT, 1989, p. 261).
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CONCLUSÃO

O presente artigo, mesmo que de maneira 
sucinta e simples, buscou colaborar para oferecer uma 
maior gama sobre o princípio da dignidade da pessoa 
humana, que desde sua promulgação na Constituição 
Federal de 1988, vem norteando, de forma bastante 
imprescindível, todo o ordenamento jurídico e isso 
tem levado à compreensão de o homem é visto 
como o centro e o fim do Direito. Além do mais, do 
ponto de entendimento jurídico, leis, prerrogativas, 
direitos são em sua maioria, elaborados para garantir 
a dignidade ao homem. A dignidade da pessoa 
humana sem dúvidas consiste em um valor jurídico 
e, desta forma, ao ser positivada pela Constituição, 
refletiu em todo o ordenamento pátrio que passou 
a dignidade de todas as pessoas como fundamento e 
regra-matriz na legislação infraconstitucional

A dignidade da pessoa humana, além de estar 
positivada no artigo 1º, inciso III da Constituição 
e ser um dos principais fundamentos do Estado 
Democrático de Direito, vem sendo o critério 
fundamental para se alcançar uma ética universal, um 
princípio fundante do Direito e também um critério 
nítido de justiça, ou seja, a justiça é observada a partir 
da dignidade. O homem é o ser em consciência e 
liberdade, e o direito vem para legitimar a diligência 
do bem comum.

O surgimento do neopositivismo, os princípios 
foram elevados com uma imensa importância 
normativa, vindo a ser mais importante inclusive que 
as próprias regras jurídicas e então se vê cada vez mais 
desenvolvida a força normativa. É inquestionável 
tamanha complexidade, principalmente se levar em 
consideração as diversas dimensões de dignidade 
da pessoa humana, portanto é preciso que se 
busque proteger a dimensão tida como ontológica 
da dignidade. Assim, toda e qualquer decisão 
judicial necessita que seja fruto de um processo 
argumentativo.

A justiça é entendida como uma comunicação, 
que transforma o injusto no justo e ainda possui 
pressuposto na dignidade da pessoa humana. 
Como o acesso à justiça é o direito garantidor para 
a efetivação de incontáveis outros direitos, então é 
necessário que o Estado não apenas coíba atos contra 
a dignidade, mas deve procurar garantir o mínimo 
existencial.

Este mínimo existencial deve ser garantido não 
só ao indivíduo de forma isolada, mas também à toda 
comunidade e nada mais é do que as contribuições 

importantes e totalmente indispensáveis para que 
se tenha uma vida digna, a exemplo o direito à 
liberdade, moradia, saúde, educação, etc.

Nesse contexto, é necessário que o Poder 
Público elenque suas medidas com base na 
consubstanciação do mínimo existencial, que engloba 
o núcleo dignidade da pessoa humana, protegendo 
o homem de possíveis omissões estatais e também 
quando se tem um Estado de Direito é preciso muito 
mais do que a sua normatização. É necessário que 
haja uma autoridade apta e que consiga instituir a 
observância aos mandamentos jurídicos - e completa 
seu entendimento dizendo que se a dignidade é um 
importante constituidor da dignidade da pessoa 
humana, então todas as pessoas precisam ter acesso 
também ao judiciário e maiores aproximações com 
a população, podendo trazer informações aos que 
estão distante desta realidade.
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RESUMO

A Constituição Federal de 1988, no artigo 1º, 
inciso III, definiu o princípio da dignidade humana 
como fundamento da República Federativa do Brasil. 
Assim, a dignidade humana como mandamento 
nuclear do sistema jurídico, verdadeiro alicerce 
dele, disposição fundamental que se irradia sobre 
diferentes normas e pode ser expressa no princípio 
da solidariedade. O presente artigo científico tem 
o objetivo analisar e demonstrar se o princípio da 
solidariedade é ferramenta para promover o respeito 
à dignidade humana e a realização de justiça nas 
relações contemporâneas.

PALAVRAS-CHAVE

Dignidade humana; Direitos da personalidade; 
Justiça; Solidariedade.

ABSTRACT

The Federal Constitution of 1988, in article 
1, item III, defined the principle of human dignity as 

the foundation of the Federative Republic of Brazil. 
Thus, human dignity as the core commandment 
of the legal system, the true foundation of it, a 
fundamental provision that radiates over different 
norms and can be expressed in the principle of 
solidarity. This scientific article aims to analyze 
and demonstrate if the principle of solidarity is a 
tool to promote respect for human dignity and the 
achievement of justice in contemporary relations.

KEYWORDS

Human dignity; Personality rights; Justice; Principle of solidarity.

INTRODUÇÃO

O mundo moderno vive um quadro de 
intensas mudanças provocadas pelas transformações 
sociais, políticas, econômicas, culturais, científicas 
e tecnológicas. A individualidade virou o lema da 
atual sociedade. Assim mais do que nunca, há a 
necessidade de se discutir temas que versem sobre 
a responsabilidade coletiva e o repensar a dignidade 
humana e o desenvolvimento da personalidade. 
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Dessa forma, o momento é propício ao estudo da 
solidariedade, tendo em vista que a sociedade atual 
corre o risco de perder o conceito de responsabilidade 
coletiva, ante a descrença social, a competitividade e 
individualismo crescente.

Nesse contexto, o presente artigo científico 
tem como objetivo analisar e demonstrar se o 
princípio da solidariedade é ferramenta de proteção 
da dignidade humana, dos direitos da personalidade e 
de realização da justiça nas relações contemporâneas.

A Constituição Federal de 1988 no artigo 
1º, inciso III, definiu a dignidade humana como 
fundamento da República e no artigo 3º, inciso I, 
instituiu como objetivo fundamental a constituição 
de uma sociedade livre, justa e solidária. A 
solidariedade jurídica atua com princípio e repercute 
na sociedade impondo ao Estado, à sociedade e à 
família a responsabilidade coletiva.

Dessa forma, a presente pesquisa buscará 
respostas às seguintes problematizações: O Estado 
tem o dever em promover a redução de desigualdade 
social diante do princípio da solidariedade? É possível 
dizer que o princípio da solidariedade é ferramenta 
para promover o respeito à dignidade humana e a 
realização de justiça?

Para cumprir com o objetivo proposto, este 
trabalho pretende, primeiramente, discorrer sobre 
a dignidade humana e os direitos da personalidade, 
as definições e os fundamentos jusfilosóficos 
destes direitos. Em seguida, discorrer a respeito 
da justiça e as noções principais que a circundam. 
Posteriormente, estudar a solidariedade como 
princípio fundamental e objetivo da República 
e instituto jurídico vinculador da sociedade. Por 
último, buscar-se-á traçar uma relação entre o 
princípio da solidariedade e a proteção à pessoa, em 
especial no que se refere à dignidade humana, aos 
direitos da personalidade e a realização da justiça. 
A pesquisa se desenvolverá mediante a análise de 
doutrinas e periódicos que versam sobre a temática 
proposta.

1 O PRINCÍPIO MATRIZ DA DIGNIDADE 
HUMANA E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE

A Constituição Federal de 1988, no artigo 1º, 
inciso III, definiu o princípio da dignidade humana 
como fundamento da República Federativa do 
Brasil. Muito se questiona na doutrina acerca do 
conceito de dignidade e quais as consequências do 
reconhecimento de um princípio como fundamento 

no sistema jurídico. No entendimento de Roque 
Antônio Carrazza (2004, p. 33) os princípios jurídicos 
podem ser entendidos os princípios jurídicos podem 
ser entendidos como:

um enunciado lógico, implícito ou 
explícito, que, por sua grande generalidade, 
ocupa posição de preeminência nos vastos 
quadrantes do Direito e, por isso mesmo, 
vincula, de modo inexorável, o entendimento 
e a aplicação das normas jurídicas que com ele 
se conectam.

No mesmo sentido, Celso Antônio Bandeira 
de Melo (2002, p. 807) descreve que o princípio

é, por definição, mandamento nuclear de um 
sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 
fundamental que se irradia sobre diferentes 
normas compondo-lhes o espírito e servindo 
de critério para sua exata compreensão e 
inteligência, exatamente por definir a lógica 
e racionalidade do sistema normativo, no 
que lhe confere a tônica e lhe dá sentido 
harmônico.

Os princípios são diretrizes, conjunto de 
regras e valores que constituem o pilar de sustentação 
de todo o sistema jurídico. São os princípios que 
dão razão às normas jurídicas, pois são parâmetros 
de hermenêutica das normas que devem ser 
interpretadas sob a luz da essência dos princípios.

O texto constitucional estabeleceu a 
dignidade humana como o princípio fundamental 
da República. A esse respeito, J.J. Gomes Canotilho 
(1997, p. 15) considera que os princípios jurídicos 
fundamentais são “os princípios historicamente 
objetivados e progressivamente introduzidos na 
consciência jurídica e que encontram uma recepção 
expressa ou implícita no texto constitucional”. E, 
segundo Rosa Maria de Andrade Nery (2002), os 
princípios refletem os valores fundamentais e têm 
prioridade absoluta.

A dignidade humana, por ter natureza de 
princípio fundamental revela a preocupação do 
constituinte de garantir a todas as pessoas uma vida 
digna. Dessa forma, partindo do entendimento de 
que todas as regras devem estar em sintonia com o 
princípio fundamental da dignidade humana, norte 
interpretativo de aplicação de todas elas, questiona-
se: o que é dignidade humana?

Desenvolver uma definição de dignidade que 
engloba toda a sua exata conceituação seria tarefa 
difícil, senão impossível, pois trata-se de um conceito 
multidisciplinar e inacabado.

Contudo, diversos são os autores que 
identificam elementos que, de certa forma, 
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delimitam noções gerais a respeito da dignidade 
humana (SZANIAWSKI, 2004).

Luís Roberto Barroso (2010, p. 9, 21, 22) 
explica que a dignidade humana tem suas origens na 
filosofia e constitui um conceito axiológico, um valor 
que está “ligado à ideia de bom, justo, virtuoso”. 
Assim, de acordo com a ideia do autor, o que é digno 
está relacionado ao justo, ao bom e ao virtuoso.

O jurista Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 383) 
retrata o princípio da dignidade humana como: 

[...] a qualidade intrínseca e distintiva 
reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que assegurem 
a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham 
a lhe garantir condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar 
e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência 
da vida em comunhão com os demais seres 
humanos.

Alexandre de Moraes (2002, p. 60) 
compreende o princípio da dignidade humana:

[...] valor espiritual e moral inerente a 
pessoa, que se manifesta singularmente na 
autodeterminação consciente e responsável 
da própria vida e que traz consigo a pretensão 
ao respeito por parte das demais pessoas, 
constituindo-se um mínimo invulnerável que 
todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo 
que, somente excepcionalmente, possam 
ser feitas limitações ao exercício dos direitos 
fundamentais, mas sempre sem menosprezar 
a necessária estima que merecem todas as 
pessoas enquanto seres humanos.

 Elimar Szaniawski (2004, p. 140) ensina 
que a dignidade é o “núcleo essencial dos direitos 
humanos” e Luiz Antonio Rizzatto Nunes (apud 
SZANIAWSKI, 2004, p. 140-141) esclarece que “a 
dignidade nasce juntamente com o indivíduo” e trata-
se “do primeiro e do mais importante fundamento de 
todo o sistema constitucional brasileiro, o primeiro 
fundamento e o último arcabouço da guarida dos 
direitos individuais”.

Maria Celina Bodin de Moraes (2003, p. 
114) traça um paralelo entre a dignidade humana 
e solidariedade. Para a autora, a dignidade humana 
pode ser expressa no princípio da solidariedade. A 
autora reconhece o direito à solidariedade social 
que consiste em um “conjunto de instrumentos 
voltados para garantir uma existência digna, comum 
a todos, em uma sociedade que se desenvolva como 

livre e justa, sem excluídos ou marginalizados”. 
Assim, a dignidade e a solidariedade são conceitos 
que se relacionam intimamente, como abordado na 
pesquisa.

Atualmente a definição de dignidade humana 
decorre das digressões feitas por Immanuel Kant 
(1980). Kant ensina que a pessoa constitui um fim 
em si mesmo e nunca um meio para se alcançar 
algum fim. Assim, toda pessoa é dotada de dignidade 
e não de preço, pois aquilo que possui preço pode 
ser aferível e, portanto, substituído. Como a pessoa 
possui dignidade e não preço, é vedada qualquer 
atitude que submeta a pessoa à condição degradante.

A dignidade humana irradia sobre todo o 
ordenamento jurídico e influi além das relações 
do indivíduo para com o Estado, nas relações 
entre particulares (SARMENTO, 2004). Assim, 
este princípio fundamenta a tutela da pessoa, por 
exemplo, mediante os direitos da personalidade 
(SARMENTO, 2000). Como a vida digna engloba 
o viver fisicamente, intelectualmente e moralmente 
bem, no pleno desenvolvimento da personalidade 
individual, o sistema jurídico criou o instituto do 
direito da personalidade que tem por objetivo tutelar 
a dignidade humana dentro das relações privadas.

A noção jurídica de personalidade humana 
tem início na Grécia Antiga, contudo, no direito 
grego a proteção da personalidade se restringia a casos 
da seara penal.1 A evolução deste direito se deu com o 
direito romano. Para os romanos, somente possuíam 
personalidade os indivíduos que eram cidadãos, 
pater-famílias e livres. À época, já se pensava na 
proteção de aspectos da personalidade, todavia, em 
exteriorizações isoladas. Não havia sistematização 
em códigos e a proteção se dava por intermédio da 
actio iniuriarum (ofensa por meio da injúria), que 
funcionava como uma cláusula geral de proteção da 
personalidade. (SZANIAWSKI, 2005)

O Cristianismo contribuiu para a evolução 
a respeito da dignidade humana e valorização do 
indivíduo, pois, a religião cristã teve como premissa 
a fraternidade universal, refletindo nos direitos da 
personalidade. A partir dos teóricos do cristianismo, 
toda pessoa passou a ser considerada um sujeito de 
valores e de dignidade.

Com o Renascimento (séc. XIV ao XVI) 
surgiram as primeiras concepções de direito geral de 

1. Os gregos entendiam a proteção da personalidade do homem em três 
aspectos: o repúdio à injustiça; vedação de toda prática de atos de excesso de 
uma pessoa contra outra; e a proibição de prática de atos de insolência contra 
o homem. A tutela da personalidade se dava através da hybris e mediante a 
repressão à prática de atos de injustiça. (SZANIAWSKI, 2005, p. 23)
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personalidade, como um “ius in se ipsum”, um direito 
sobre si mesmo. Durante os séculos XVII e XVIII 
houve ascensão do capitalismo, o desenvolvimento 
da burguesia e a separação de interesses entre 
públicos e privados. O Direito Público assumiu 
a responsabilidade de normatização das relações 
do Estado com particulares enquanto o Direito 
Privado assumiu as relações entre particulares, com 
a sistematização em códigos, como é o exemplo 
Código de Napoleão e, mais tarde, do Código Civil 
Alemão. (CANTALI, 2009).

Com a cisão entre público e privado, o Estado 
passou a ser a fonte única do Direito (positivismo 
jurídico). Por consequência, buscou-se construir um 
sistema forte que garantisse liberdades e igualdades 
nos diversos âmbitos da vida, em que todos as 
pessoas fossem reguladas por leis gerais e abstratas. 
O resultado foi uma sistematização exagerada de 
direitos com criação de categorias estanques e 
fechadas. (SZANIAWSKI, 2005)

A partir do positivismo jurídico, a tutela 
dos direitos da personalidade alcançou as áreas 
de direito público e direito privado. Os direitos 
da personalidade públicos referem-se aos direitos 
inerentes às pessoas que estão previstos na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão e 
expressos nas constituições de cada país. Já os direitos 
da personalidade privados seriam os mesmos direitos 
da personalidade públicos, contudo, posto nas 
relações privadas. (SZANIAWSKI, 2005)

As duas grandes guerras mundiais iniciaram o 
movimento de valorização da pessoa e a retomada de 
direitos inerentes ao homem (jusnaturalismo), o que 
refletiu nos direitos da personalidade. Assim, estes 
direitos passaram a ser entendidos como os direitos 
fundamentais aplicáveis no âmbito privado, atuantes 
na relação entre particulares e têm por fundamento a 
valorização do indivíduo.

De acordo com Adriano de Cupis (1961, 
p. 17) os direitos da personalidade protegem “o 
minimum necessário e imprescindível do conteúdo 
da personalidade”. Orlando Gomes (1977, p. 168) 
ensina que os direitos da personalidade buscam 
“resguardar a eminente dignidade da pessoa humana”.

A respeito dos direitos da personalidade, o 
mesmo Autor (GOMES, 1998, p. 132) entende que 
estes correspondem a

... direitos personalíssimos e os direitos 
essenciais ao desenvolvimento da pessoa 
humana que a doutrina moderna preconiza 
e disciplina no corpo do Código Civil como 

direitos absolutos, desprovidos, porém, 
da faculdade de disposição. Destinam-se a 
resguardar a eminente dignidade da pessoa 
humana, preservando-a dos atentados que 
pode sofrer por parte dos outros indivíduos.

Os direitos da personalidade são reflexos 
dos direitos fundamentais e do reconhecimento da 
dignidade humana no âmbito privado. Tais direitos 
visam tutelar a personalidade e proteger a dignidade 
humana nas relações entre particulares resguardando 
a pessoa e o desenvolvimento da personalidade dos 
indivíduos.

O objetivo da tutela à personalidade dentro 
da vida particular é a preservação da dignidade das 
pessoas mediante o resguardo de direitos intrínsecos 
ao homem (nome, honra, imagem, integridade 
física, integridade moral, dentre outros). Tais direitos 
também têm como objetivo a promoção da justiça 
e a construção de relacionamentos saudáveis que 
proporcionem o ambiente para o desenvolvimento 
da personalidade de cada indivíduo. O princípio 
da solidariedade se relaciona ao tema de dignidade 
humana e direitos da personalidade na medida em 
que intensifica a importância do cuidado ao próximo 
dentro da sociedade, nas relações intersubjetivas. 
Assim, atua de tal forma a proteger a dignidade 
humana e a desenvolver a personalidade dentro das 
relações entre particulares.

2 A IDEIA DE JUSTIÇA NO CONTEXTO DO 
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE

Para se ingressar no tema deste artigo - o 
princípio da solidariedade como protetora da 
dignidade humana, dos direitos da personalidade e 
realização de justiça dentro das dinâmicas relacionais 
- faz-se necessária uma breve investigação ao que a 
doutrina denomina de justiça, pois a noção de direito 
sempre esteve ligada à de justiça. O direito é uma 
ferramenta de justiça. A justiça, da mesma forma 
que a dignidade humana, é conceito de complexa 
definição.

Como resposta à pergunta “o que é justiça?” 
pode-se atribuir inúmeras respostas com base 
em diversas teorias2, contudo, as ideias que mais 
influenciaram o pensamento ocidental a respeito da 
justiça foram as desenvolvidas no direito romano e as 
compreensões de Aristóteles.

2. “Teorias sofistas; teorias socráticas; teorias platônicas; terias aristotélicas; 
doutrina cristã; teoria agostiniana; teoria tomista; teoria rousseauniana; 
teoria katiana; teoria hegeliana; teoria kelseniana; teoria rawlsiana.” (BITTAR, 
2012, p. 536)
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Os Romanos atribuíam à justiça a definição 
de Ulpiano encontrada no Digesto, no seguinte 
enunciado: “iustitia est perpetua et constans voluntas 
jus suum cuique tribuendi”, que pode ser traduzido 
como dar a cada um o seu direito. (NALINI, 2008, 
p. 33)

Aristóteles, em sua obra Ética à Nicômaco, 
afirmou que a grande finalidade da existência 
humana é a virtude e quanto mais próxima à ela, 
mais se alcança a felicidade. A justiça seria uma 
virtude completa. Ao agir de acordo com a justiça, o 
homem se aproxima da felicidade.3 (NALINI, 2008)

Aristóteles concebe a distinção entre justiça 
distributiva e corretiva, com base na relação entre 
a justiça e a igualdade. Assim, a justiça distributiva 
ou igualdade proporcional levaria em consideração 
o valor das pessoas e distribuiria desigualmente 
entre os indivíduos as funções, os bens e os direitos, 
na medida em que as pessoas se desigualam em 
méritos ou capacidades. Nesse sentido, a justiça 
seria dar a cada uma segundo os seus méritos. Tal 
ideia se aproxima da concepção romana de justiça. 
(NALINI, 2008)

A justiça corretiva, igualitária ou igualdade 
absoluta dispensaria o valor pessoal e levaria em 
consideração as ações ou serviços de cada indivíduo, 
a fim de que haja uma equivalência entre o dado e 
o recebido, baseado em um critério de igualdade. 
Assim, na hipótese de ocorrer uma injustiça na 
aplicação da justiça distributiva, a justiça corretiva 
deverá ser atuante mediante um ato de justiça para 
equilibrar a relação e igualar os indivíduos. (NALINI, 
2008)

Na idade moderna Immanuel Kant (1997, p. 
79 e ss) retratou a justiça em três regras universais. 
A primeira regra: “age sempre de tal maneira que 
a máxima de tua ação possa ser erigida em regra 
universal”. A segunda regra: “age sempre de maneira 
a tratares a humanidade em ti e nos outros sempre 
ao mesmo tempo como um fim e jamais como um 
simples meio”. E a terceira regra: “age como se fosses 
ao mesmo tempo legislador e súdito na república das 
vontades”.

José Renato Nalini (2008, p. 47 e ss), ao explicar 
a respeito da justiça, sistematiza como características 
3. “A justiça é a virtude perfeita, embora com uma qualificação, a saber, que 

mostrada por outrem. É por isso que muitas vezes se pensa que a justiça 
é a principal das virtudes, mais sublime ‘do que a estrela vespertina ou do 
que a estrela d’alva’; e temos o provérbio: ‘Na justiça encontra-se, em suma, 
toda a virtude.’ A justiça é a virtude perfeita porque é o exercício da virtude 
perfeita; e é perfeita num grau especial, porque quem a possui pode praticar 
sua virtude em relação a outros e não apenas a si mesmo; pois há muitos 
homens que podem praticar a virtude em seus assuntos privados, mas não 
podem fazê-lo em suas relações com o outro.” (ARISTÓTELES, 1999)

deste instituto, a bilateralidade/alteridade, paridade 
e a reciprocidade. A bilateralidade consiste no 
“elemento relacional da justiça” no sentido de que 
a justiça só se dá na relação com o outro. Segundo 
o autor, a “justiça é feita em relação ao próximo”. 
A paridade atribui à justiça a noção de que “a 
relação justa é aquela que considera os parceiros em 
igualdade de condições”. A reciprocidade seria “a 
correlação incindível, mediante a qual a afirmação 
de uma personalidade importa a limitação da 
personalidade alheia”, aqui reside a máxima de que a 
justiça reconhece “direitos e deveres proporcionais e 
simultâneos”. Portanto, a justiça deve ser em relação 
a alguém, pois o justo é um fenômeno relacional.

O mesmo autor (NALINI, 2008) ainda explica 
que a ordem é um conteúdo implícito ao conceito 
de justiça. Nesse sentido, o justo é aquilo que está 
em ordem, harmonia, precisão, exatidão, remetendo 
ao equilíbrio. Por isso, no plano da solidariedade, 
a autonomia privada, em face das novas realidades 
sociais e econômicas, precisa adaptar-se e ganhar 
nova roupagem: a realização da justiça e a promover 
o equilíbrio dentro relações. Esse equilíbrio pode 
ser alcançado a partir do princípio da solidariedade 
atuante na sociedade.

Como bem explicou Sergio Cavalieri 
Filho (2002, p. 60) “a finalidade da justiça é a 
transformação social” expressamente prevista no 
artigo 3º do texto constitucional, que conduz a uma 
“sociedade sem preconceitos e discriminação de raça, 
sexo, cor ou idade; uma sociedade livre, solidária, sem 
pobreza e desigualdades sociais, na qual a cidadania 
e a dignidade da pessoa humana estão no topo da 
pirâmide jurídica”.

A finalidade da justiça encontra-se na 
transformação social mediante a construção de 
uma sociedade justa, livre, solidária e fraterna, sem 
preconceito e sem desigualdades sociais (artigo 3º). 
Essa transformação é missão de todos. A Constituição 
não cria somente normas que conferem direitos, mas 
estabelece deveres atribuídos à sociedade e ao Estado. 
A solidariedade, nesse sentido, consiste em um dos 
caminhos a serem trilhados por todos os integrantes 
da República na busca da materialização da justiça.

3 O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE COMO 
FERRAMENTA DE JUSTIÇA E PROTEÇÃO DA 
DIGNIDADE HUMANA

A compreensão do Direito é mais complexa 
que um sistema de princípios e normas jurídicas. 
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Conforme ensina José Sebastião de Oliveira, 
“abrange diversas experiências (históricas, 
antropológicas, sociológicas, axiológicas) que se 
completam” (OLIVEIRA, 2002, p. 77). Assim, 
como construtor humano, o Direito compõe 
conceitos e noções de outras áreas, como é o caso 
da solidariedade.

O discurso a respeito da solidariedade, 
inicialmente, pertencia ao campo da ética e da moral. 
Nas sociedades ocidentais, em virtude da aproximação 
do direito com estas áreas, a solidariedade passou a 
ser tema de debate jurídico. (TORRES, 2001)

A origem linguística do termo solidariedade 
advém do direito romano na obligatio in solidum4 e 
significa o dever para com o todo, a responsabilidade 
geral, a obrigação solidária (BRUNKHORST, 
2002 apud WESTPHAL, 2008). Sacchetto (2005, 
p. 15) esclarece que o termo solidum é uma forma 
de pensar e agir totalmente antagônica ao egoísmo 
e individualismo. No latim, a origem da palavra 
solidariedade se refere à “cooperação responsável de 
direito civil” (BRUNKHORST, 2002, p. 10 apud 
WESTPHAL, 2008, p. 44).

Pedro Buck Avelino (2005) apresenta um 
conceito moderno de solidariedade como

Atuar humano, de origem no sentimento 
de semelhança, cuja finalidade objetiva é 
possibilitar a vida em sociedade, mediante 
respeito aos terceiros, tratando-os como se 
familiares fossem; e cuja finalidade subjetiva 
é se auto- realizar, por meio da ajuda ao 
próximo.

A solidariedade jurídica decorre do 
desenvolvimento da justiça social5 que foi construída 
e solidificada no período do final do século XIX e 
início do século XX, como uma resposta às realidades 
decorrentes da sociedade industrial. A Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948, embora 
não contenha a expressão “solidariedade” possui 
atributos deste princípio (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 2009). Marciano Seabra 
de Godói (2005) recorda que o preâmbulo da 
Declaração menciona que todas as pessoas são 
“membros da família humana”, e no artigo 1º dispõe 

4. “A obligatio in solidum une pessoas desconhecidas com papéis 
complementares e interesses heterogêneos por meio de um abstrato meio 
legal.” (WESTPHAL, 2008, p. 44)

5. “O discurso de justiça social procura construir uma concepção de justiça 
própria, inédita, irredutível às abordagens do direito moderno e do direito 
clássico. O discurso da justiça social não aceita nem a abordagem do 
individualismo do direito moderno, e também se diferencia da concepção 
de justiça do direito clássico. O fato é que a noção de justiça social se produz 
numa conjuntura epistemológica e histórica específica, na qual busca-se 
uma nova concepção de justiça capaz de conciliar a liberdade individual e o 
bem-estar social.” (FARIAS, 1998, p. 58)

que todos “devem agir uns para com os outros em 
espírito de fraternidade”.6

Na Constituição Federal de 1988, o 
constituinte incorporou a solidariedade como um 
objetivo fundamental e, também, como um princípio 
constitucional. A esse respeito, Daniel Sarmento 
(2006, p. 295) explica que:

[...] é possível afirmar que quando a 
Constituição estabelece como um dos 
objetivos fundamentais da República 
brasileira “construir uma sociedade justa, livre 
e solidária”, ela não está apenas enunciando 
uma diretriz política desvestida de qualquer 
eficácia normativa. Pelo contrário, ela expressa 
em princípio jurídico, que, apesar de sua 
abertura e indeterminação semântica, é dotado 
de algum grau de eficácia imediata e que pode 
atuar, no mínimo, como vetor interpretativo 
da ordem jurídica como um todo.

Com efeito, o princípio da solidariedade 
encontra-se tacitamente presente em todo o 
texto constitucional7, servindo não apenas como 
mecanismo de interpretação ou reafirmação de 
outros princípios, mas também como fundamento 
da própria ordem constitucional. De mais a mais, 
não se deve confundir o princípio da solidariedade, 
objeto do presente estudo, com os direitos de 
solidariedade. O princípio da solidariedade é um 
princípio constitucional específico, enquanto os 
direitos de solidariedade são uma designação genérica 
de direitos, compreendidos a partir da terceira e 
quarta geração de direitos.8

Ao mesmo tempo, a solidariedade é um valor e 
um princípio jurídico (TORRES, 2005). Ao ingressar 
na esfera jurídica, o valor moral sofre, por óbvio, 
algumas adequações. Nesse sentido, a solidariedade 
deixou de ser um sentimento íntimo ou uma regra 
moral e assumiu a natureza de regra de direito, 
reconhecida no texto constitucional. Por isso, torna-
se irrelevante se o indivíduo, a quem é destinada a 
regra, está de acordo ou não. Nesse seguimento, 
Daniel Sarmento (2006, p. 297) elucida que

É óbvio que o Direito não tem como penetrar 
no psiquismo das pessoas para impor-lhes 
as virtudes da generosidade e do altruísmo. 
Seria terrível, aliás, se o Direito pudesse 

6. De acordo com Marciano de Seabra de Godói (2005, p. 142) a Constituição 
de 1988, assim como a italiana inspirou-se na Constituição Portuguesa de 
1976 que declara, em seu artigo 1º, o dever de construir uma “sociedade livre, 
justa e solidária”.

7. Cabe exemplificar o princípio da solidariedade de forma implícita nos artigos 
40, 194, 195, 196, 203, 205, 227 e 230 da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988.

8. Paulo Sergio Rosso (2007, p. 211) explica que o princípio da solidariedade 
“tem íntima relação com os chamados direitos de terceira dimensão o que 
não significa dizer que não represente, também, direitos de quarta dimensão, 
já que uma nova onda de direitos não suplanta a anterior”.
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ditar sentimentos. Entretanto, se ele não 
pode obrigar ninguém a pensar ou a sentir de 
determinada forma, ele pode, sim, condicionar 
o comportamento externo dos agentes, 
vinculando-os a obrigações jurídicas.

A solidariedade jurídica atribui ao direito 
uma nova perspectiva, a de pensar a sociedade 
por uma política concreta como “um fio condutor 
indispensável à construção e à conceitualização das 
políticas sociais” e não somente como um sistema de 
proteção social. (FARIAS, 1998, p.190).

Com as mudanças econômicas e sociais 
ocorridas na sociedade que colocaram em xeque as 
teorias tradicionais do direito, surgiu o paradigma 
da solidariedade jurídica para se trilhar rumo a um 
mundo melhor, distante do individualismo. Dessa 
forma, o princípio da solidariedade adentrou no 
ordenamento jurídico trazendo “significado ao 
próximo, correlacionando-se, pois, a um modo de 
despertar a intencionalidade humana em reconhecer 
a existência do outro” (CARDOSO, 2010, p. 109).

José Casalta Nabais (2005, p. 114-115) 
classifica o princípio da solidariedade quanto 
aos efeitos: vertical e horizontal. A solidariedade 
vertical refere-se aos deveres atribuídos ao Estado 
que exigem uma ação positiva do ente estatal no 
cumprimento dos objetivos da República como 
a redução de desigualdades, correção de desníveis 
sociais e efetivação de direitos em benefício de todas 
as pessoas como forma de realização da justiça. Já 
o efeito horizontal do princípio da solidariedade 
atribui a obrigação à toda a sociedade civil, sendo 
cada cidadão vinculado à ideia de solidariedade nas 
relações sociais. Assim, consoante o mesmo autor 
(NABAIS, 2005, p. 116) a manifestação da sociedade 
civil pode ser visualizada em dois aspectos:

1. uma, concretizada na atuação espontânea 
dos indivíduos e grupos sociais, que 
nunca deixaram de atuar socialmente 
mesmo quando o Estado social, apoiado 
no seu crescimento constante, chegou a 
julgar-se capaz de realizar todos os anseios 
dos seus cidadãos e substituir por inteiro a 
sociedade civil;

2. outra, expressa na solicitação e 
empenhamento do próprio Estado que, 
reconhecendo a sua incapacidade, mesmo 
quando atingiu a forma superlativa do 
Estado social, isto é, o Estado de bem-
estar, se voltou para a sociedade civil.

O princípio da solidariedade, portanto, 
confere ao Estado e aos particulares a responsabilidade 
quanto a ação consciente e solidária, tanto no âmbito 
público como privado. Dessa forma, o princípio 

da solidariedade traduz um novo paradigma 
dentro das relações e deve ser efetivo no trato com 
particulares. Diante disso, questiona-se como o 
princípio da solidariedade atua na proteção da 
pessoa, resguardando os direitos da personalidade e a 
dignidade humana?

Para a construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária, como determina a Constituição, verifica-
se a aplicação do princípio da solidariedade em 
diversas esferas sociais. Sobre a ótica da solidariedade 
no contexto social, o Estado Democrático de Direito, 
estabelecido no artigo 1º da Constituição de 1988, 
de acordo com Douglas Yamashita (2005, p. 59), 
tem por finalidade a:

I -  justiça social (arts. 3o, I, 170, 
caput, e 193 da CF/88) que busca 
redistribuição de renda e igualdade de 
chance a todos, ou seja, a capacidade 
existencial, econômica e cultural para 
viver e trabalhar, num nível razoável; e

II -  segurança social, ou seja, a) bem-estar 
social (arts. 186, VI, e 193 da CF/88), 
consubstanciado especialmente na 
proteção existencial, garantida pela 
prestação de serviços públicos básico 
(água, luz, transporte, educação, saúde 
etc.) e nos seguros sociais (seguro-
desemprego, seguro por invalidez etc.) 
e b) assistência social (auxílio mínimo 
existencial e auxílios em catástrofes 
naturais, a fim de garantir um mínimo 
de dignidade humana ao cidadão).

O constituinte determinou uma série 
de direitos sociais que tem por fundamento a 
solidariedade social e, dessa forma, exigem a atuação 
positiva do Estado e da sociedade, em conjunto. 
A esse respeito, de acordo com Daniel Sarmento 
(2002, p. 71),

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

A solidariedade social além de ser uma norma 
jurídica, é um fato imperativo, pois condiciona o 
comportamento dos indivíduos na sociedade. Em 
outras palavras, a solidariedade social implica a 
compreensão de uma regra de conduta que motiva 
os direitos e os deveres dos indivíduos na sociedade. 
(DUGUIT, p. 82 apud FARIAS, 1998).
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Além da perspectiva dos direitos sociais, a 
solidariedade é fundamento e ponto de início da 
família contemporânea. A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos determina que a família é a base 
da sociedade da mesma forma que declara o caput do 
artigo 226 da Constituição Federal.

A família a partir do século XX deixou de lado 
o patrimonialismo e assumiu a afetividade como 
elo que conecta os membros na dinâmica familiar 
(LOBO, 2008, p. 253). João Baptista Villela (1997, 
p. 72) disciplina que a família é um espaço em que 
“cada um busca a realização de si mesmo, através 
do outro ou dos outros, e não mais uma estrutura 
em que os indivíduos estejam submetidos a fins do 
entorno social que os envolvia”.

Quanto ao fundamento da família 
contemporânea e o princípio da solidariedade, Paulo 
Lôbo (2008, p. 42) esclarece que

O afeto, a cooperação, o respeito, a assistência, 
amparo, a ajuda e o cuidado entre os 
indivíduos numa relação familiar ou em 
qualquer outra, são expressões do princípio 
da solidariedade, razão pela qual não há 
necessidade na classificação da afetividade 
como categoria própria, um princípio. Com 
efeito, parece-nos que a solidariedade como 
um sentido moral que vincula o indivíduo 
à vida aos interesses e as responsabilidades 
dum grupo social, duma nação, ou da 
própria humanidade (...) de maneira que cada 
elemento do grupo se sinta na obrigação moral 
de apoiar os outros é um princípio de direito 
de família por que ela representa todos os atos 
necessários ao desenvolvimento das relações 
familiares. (grifou-se)

Como bem explica Guilherme Calmon 
Nogueira da Gama (2008, p. 74), a solidariedade 
“se especializa na tutela constitucional das crianças 
e dos adolescentes e dos idosos (artigos 227 a 
230 da Constituição), mas também se refere aos 
vínculos mantidos entre familiares em geral [...]”. O 
princípio da solidariedade familiar passou a reger as 
relações familiares a partir da entrada em vigor da 
Constituição Federal de 1988 e decorre do princípio 
da solidariedade.

Tem-se que o momento contemporâneo é 
propício ao estudo da solidariedade. A sociedade 
atual corre o risco de perder o conceito de 
responsabilidade pública (SACCHETTO, 2005, 
p. 11), ante a descrença no Estado e o quadro de 
competitividade e individualismo exacerbado.

O individualismo, o egoísmo e a indiferença 
retratam barreiras à solidariedade como instrumento 
jurídico de preservação da vida digna, isto porque 

a solidariedade nega o individualismo por meio do 
reconhecimento da existência de uma sociedade 
civil e da constatação de que todas as pessoas que 
a compõem são responsáveis umas pelas outras. O 
princípio da solidariedade está ligado aos valores 
éticos do ordenamento jurídico “[...] e se projetou 
para o universo jurídico na representação de um 
vínculo que compele à oferta de ajuda ao outro e a 
todos” (CALMON, 2008, p. 74).

No campo da solidariedade jurídica, assim, 
reconhece-se a cada membro da sociedade o dever de 
“responsabilidade pela existência social das demais 
pessoas componentes da sociedade” e busca-se “um 
ponto de equilíbrio entre os interesses individuais e 
os interesses sociais e coletivos: busca-se equilíbrio 
entre os espaços privados e públicos com a necessária 
interação entre as pessoas”. (GAMA, 2008, p. 74).

Há entre cada indivíduos e todos os outros 
um laço necessário de solidariedade (BOURGEOIS, 
1906 apud FARIAS, 1998, p. 213). Os indivíduos, 
querendo ou não, são sempre devedores e credores 
uns em relação aos outros (FARIAS, 1998, p. 214). 
A solidariedade pode ser compreendida como uma 
verdadeira relação de reciprocidade: se existem 
direitos, em contrapartida, existe o dever de prestar 
solidariedade.

Prevista no texto constitucional, a 
solidariedade além de constituir um objetivo da 
República, consiste em um princípio fundamental 
que atribui ao Estado, à sociedade e à família o dever 
de se responsabilizar uns por todas as pessoas, como 
uma responsabilidade contínua entre os indivíduos 
com a finalidade de construir uma sociedade justa, 
livre e fraterna, diminuição das desigualdades e 
realização da justiça.

CONCLUSÃO

O dever de solidariedade está previsto 
no artigo 3º da Constituição Federal como um 
objetivo da República e apresenta-se como um 
meio de edificação de uma sociedade livre, justa e 
fraterna. Também, a solidariedade é introduzida no 
ordenamento como princípio que serve como norte 
interpretativo de todas as normas. Sabe-se que os 
princípios se destinam a proteger a dignidade humana 
e o desenvolvimento da sociedade como fundamento 
na justiça. Assim a solidariedade funciona como 
princípio que busca alcançar esses objetivos.

O princípio da solidariedade vincula tanto 
o Estado quanto a sociedade civil, por meio dos 
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efeitos (vertical e horizontal) que possui. Torna-se 
possível constatar a materialização deste princípio 
nos direitos sociais, que têm como fundamento a 
solidariedade social e a noção de que o Estado deve 
garantir os direitos mínimos para existência digna e a 
diminuição da desigualdade social; e na solidariedade 
familiar, que incorre na responsabilização de todos os 
membros da família entre si.

A solidariedade, assim, diante as noções 
apresentadas no presente artigo, atua no meio social 
inspirando Estado, a sociedade e a família a assumirem 
responsabilidade pela dignidade do próximo. Ao ente 
estatal e à sociedade, neste contexto, são atribuídos 
o dever de garantir os direitos sociais, enquanto à 
família, o dever de prestar solidariedade a todos os 
membros.

Alcança-se o objetivo proposto ao início 
da pesquisa ao demonstrar que o princípio da 
solidariedade atua como ferramenta de proteção da 
dignidade humana, dos direitos da personalidade e 
de realização da justiça nas relações contemporâneas.

Nada obstante, há que se promover mudanças 
aliadas ao esclarecimento social da responsabilidade 
de toda a coletividade, uns para com os outros, 
mediante a educação e o esclarecimento a respeito do 
princípio da solidariedade e seus efeitos nas relações 
contemporâneas que, dia após dia, são permeadas 
por individualismo.
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RESUMO

O preconceito é uma ideia prévia sem a 
devida investigação necessária para se chegar à 
verdadeira realidade. O julgamento, a discriminação 
e a segregação, são resultados do preconceito, 
responsável pelos efeitos nocivos à dignidade humana 
e aos direitos da personalidade. A indenização civil é 
uma das formas de reparar estes efeitos, mas não é 
a única e não é a mais efetiva. O preconceito deve 
ser combatido antes que os danos ocorram, ou seja, 
numa perspectiva preventiva. Busca-se por meio 
da presente pesquisa, compreender a origem do 
preconceito, seus tipos e formas, e como ele viola a 
dignidade humana.

PALAVRAS-CHAVES

Preconceito. Dignidade Humana. Direitos da Personalidade. 

Violação. Danos.

ABSTRACT

Prejudice is a prior idea without the proper 
research necessary to arrive at the true reality. 

Judgment, discrimination and segregation are the result 
of prejudice, which is responsible for the detrimental 
effects on human dignity and personality rights. Civil 
indemnity is one way to remedy these effects, but it is 
not the only and not the most effective. Prejudice must 
be tackled before damage occurs, ie from a preventive 
perspective. This research seeks to understand the origin 
of prejudice, its types and forms, and how it violates 
human dignity.

KEYWORDS

Preconception. Human Dignity. Personality Rights. Violation. 

Damages.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa pretende fazer uma 
análise crítica, jurídica e social a respeito da violação 
dos direitos da personalidade e da dignidade 
humana tendo como principal causa, o preconceito. 
Para isso, serão analisados aspectos históricos, 
filosóficos e sociais buscando concretizar definições 
do preconceito, quais são seus tipos, como ele tem 
se manifestado na contemporaneidade e de que 
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forma os seus efeitos nocivos podem ser reparados. 
Assim, esta investigação enfrentará a seguinte 
problemáticas O preconceito, independente de sua 
forma de manifestação, causa danos aos direitos da 
personalidade, afetando assim, a própria dignidade 
humana. Será que o ordenamento jurídico, por meio 
da indenização civil, é mecanismo suficiente e eficaz 
para reparar estes efeitos? A humilhação, a dor, e o 
sofrimento que as vítimas do preconceito sentem, 
é de responsabilidade apenas do agente causador 
ou compete a todos, inclusive ao Estado, promover 
prevenções e programas de incentivos ao combate do 
preconceito?

Para analisar tais questionamentos a 
presente pesquisa utilizará o método dedutivo e 
hermenêutico, com a interpretação dos direitos 
da personalidade da pessoa humana, e a ausência 
de tutela por parte do Estado e da Sociedade. Para 
tanto, iniciar-se-á a pesquisa em textos, ideologias e 
teorias gerais, objetivando uma premissa específica. 
Para isso, o presente artigo pauta-se em uma pesquisa 
bibliográfica, com o intuito de explicar os problemas 
apresentados a partir de referências teóricas e de 
revisão de literatura.

As pessoas que são vítimas do preconceito, 
sofrem com dores físicas e morais. Isso reflete uma 
ausência de proteção por parte do Estado, que 
nenhuma política pública promove senão a punição 
legal por meio da legislação jurídica, além da 
indiferença social, discriminação e segregação que a 
própria sociedade prática. Neste cenário, os aspectos 
históricos sobre o preconceito cooperam, ainda que 
breve, para compreender se houve mudanças nas 
formas e tipos de manifestação, com o intuito de 
entender, na contemporaneidade, como a dignidade 
humana tem sido atingida.

A dignidade humana, base da Constituição 
Federal, deve ser respeitada não apenas nos interesses 
exteriores da pessoa. O foco da presente pesquisa 
é a análise dos valores interiores da pessoa, seus 
sentimentos, sofrimentos, humilhações, estigmas e 
preconceitos.

Se a dignidade é a soma do aspecto físico, 
emocional e espiritual, talvez seja necessário 
compreender que a dor humana precisa ser tratada 
assim como uma doença física, e que o preconceito 
deve ser levado a sério, não se restringindo apenas a 
uma subsunção normativa. Se uma parte desta tríade 
não existir, por exemplo, se o caractere emocional for 
atingido, não há que se falar em dignidade humana, 
nem em direitos da personalidade. Por isso a 

importância da presente temática, provocar reflexões 
não apenas ao ente estatal, mas também a sociedade, 
para que esta possa despertar-se do sono profundo 
do velado e sutil preconceito.

1 PRECONCEITO

1.1 DEFINIÇÕES

Para compreender o preconceito, é 
necessário vislumbrar todas as suas nuances, desde 
seus conceitos, tipos, formas, histórico, além de 
compreender como a prática do preconceito pode 
violar a dignidade humana, dentre outros aspectos. 
Nesse sentido, o primeiro passo é entender o que 
significa preconceito, no dicionário “Petit Robert”, 
é encontrando o seguinte conceito: “fazer um 
julgamento prematuro, inadequado sobre a coisa 
em questão”. Assim sendo, as autoras Bandeira e 
Batista (2002 p. 126)compreenderam que: “[...] 
um sujeito/indivíduo portador de pré-conceito deve 
‘inevitavelmente’ poder causar algum prejuízo ao 
sujeito vítima do dito preconceito, considerando que 
há um prévio ‘julgamento’, salientam ao final que o 
preconceito de acordo com outros autores, “[...] não 
se trata de julgamento em relação ao outro, mas de 
‘conhecer’ o outro”.

Esclarece-se que o preconceito não é e nem 
pode ser visto somente pelo senso comum, ou 
seja, como a sociedade apregoa: “pré-julgamento”, 
“ideias prévias ou pré-concebidas”, “julgar sem 
conhecer” e etc. Essa ideia é apenas inicial e básica. 
O preconceito deve ser visto e estudado sob o 
ponto de vista psicológico, jurídico e sociológico, 
compreendendo que ele se constrói não apenas 
em um ou outro assunto, mas em vários fatores 
históricos, sociais, psíquicos, ampliando suas áreas 
e interpretações diversas. Corroborando com esta 
profundidade do preconceito, Crochik (2011, p. 
33): “O fenômeno do preconceito não deve ser 
reduzido às determinações psíquicas; assim, não é 
possível pensar o antissemitismo somente pelo ódio 
direcionado ao judeu: há de se marcar suas entranhas 
históricas [...]”.

Em primeiro lugar, Allport (2004, p. 402), 
afirma que: “[...] o preconceito pode ser definido 
como uma atitude hostil contra um indivíduo, 
simplesmente porque ele pertence a um grupo 
desvalorizado socialmente”. Por meio de um ponto 
de vista jurídico, o preconceito está intimamente 
ligado e pode constituir uma fonte de violência 
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(BANDEIRA; BATISTA, 2002, p. 120-121). 
Aduzem estes que, se a sociedade concorda com as 
distinções de seus membros, que admite o acesso 
individualizado de alguns ou que “[...] dá valoração 
positiva à desigualdade substantiva de seus membros 
está fadada à instauração da violência nas suas 
variantes materiais e simbólicas”.

Taussig (1999, p. 159), obtempera que o 
preconceito caracteriza-se por meio de “[...] uma 
atitude interior (no sentido interno) de um sujeito 
que viola os atributos e os qualificativos em relação 
ao outro sujeito”, assim, entende o autor que 
por intermédio desta prática, o agente violador 
estabelece um “[...] funcionamento cognitivo e 
contatos perceptivos de forma equivocada, cindida 
e traumática; portanto, pondo sempre à prova (ou 
derrotando) as capacidades e os recursos simbólicos 
do outro”. Há outros autores que entendem o 
preconceito por meio de uma interligação com 
sentimentos negativos internalizados na pessoa 
preconceituosa, tais como o desprezo e a indiferença 
(CROCHIK. 2011. p. 32). Salienta este autor 
inclusive que o ódio é a principal marca: “[...] o 
preconceito não tem relação direta e imediata com 
a vítima, mas com quem não consegue deter o 
ódio a si mesmo e à sua condição social e psíquica, 
dirigindo-o para outros grupos e pessoas”.

Com o fim de explicar o preconceito, elencam-
se algumas maneiras de compreender e construir 
uma ponte entre o preconceito e a violência, 
enfatizando as diversas formas de discriminação 
e exclusão. Algumas destas maneiras podem ser 
vislumbradas segundo Bandeira e Batista (2002, 
p. 120): “[...] os parâmetros jurídicos em relação a 
co-existir e a reconhecer; as ciências sociais diante 
da construção das diferenças/dissemelhanças; os 
fundamentos conceituais da categoria ‘preconceito’ 
e suas derivantes em relação às de discriminação e 
exclusão social [...]”

Acerca da discriminação, a concretização dela 
se perfaz por meio de três fases. Em primeiro lugar, 
a discriminação ocorre por um juízo de fato, nas 
distinções e circunstâncias fáticas que possuem um 
homem em relação a outro homem, não havendo 
nada reprovável. Em segundo lugar, quando essas 
distinções são feitas num patamar de superioridade 
entre um grupo e outro, falar-se-ia então de juízo de 
valores, onde uma pessoa é considerada boa e a outra 
má, um civilizado e outro bárbaro, um superior e 
o outro inferior etc. Por último, a terceira fase se 
perfaz na decisão, ocorre quando, por meio do juízo 

de fato e de valor pratica-se uma atitude que tem 
com consequência uma escravização, exploração 
ou uma eliminação de um grupo em prol de outro. 
Nesse contexto, o ocorrido na Alemanha, aberração 
esta que abalou todo o universo, denominada 
historicamente de “solução final”, cujo gênese se deu 
pelos nazistas no extermínio de todo os judeus do 
país (BOBBIO, 2002, p. 108-110). Assim, as três 
fases da discriminação, neste contexto, ocorreram da 
seguinte forma, de acordo com o autor acima: “a) os 
judeus são diferentes dos arianos” (primeira fase) “b) 
os arianos são uma raça superior” (segunda fase) e “c) 
as raças superiores devem dominar as inferiores, e até 
mesmo eliminá-las quando isto for necessário para a 
própria conservação”.

Na visão de Crochik (2011, p. 39): “[...] O 
preconceito é, usualmente, definido como uma 
atitude, cuja ação correspondente é a discriminação”. 
Para ele, este fenômeno se manifesta por meio da 
segregação e na marginalização, sendo a primeira 
responsável pela “[...] separação real ou imaginaria 
de alguém ou de um grupo da maioria ou de outros 
grupos”; e a segunda “[...] implica por esse alguém 
ou grupo na beira”.

Bandeira e Batista (2002, p. 125 e 129) 
salientam que: “Quando essa atitude ou esse 
ato-pensamento denotou estabelece a ‘distinção’ 
entre ou sobre o(s) outro(s), então configura-se 
a discriminação, pois gera-se, necessariamente, o 
tratamento diferencial”. Por fim, o preconceito é 
abrangente e alcança inúmeros grupos considerados 
muitas vezes por minorias. Assim, tudo ele é 
responsável por provocar a diferença entre as pessoas: 
“O sentimento de vergonha que se desejava combater, 
por ser homossexual, negro, mulher, velho, indígena, 
deficiente, pobre, entre outros, revelava a luta contra 
a atribuição social de um valor negativo à diferença 
do outro: o preconceito”.

1.2 BREVE HISTÓRICO E EVOLUÇÕES ACERCA DO 
PRECONCEITO:

Em termos de evolução legislativa, tem-se que 
o preconceito nem sempre foi considerado crime. 
No ano de 1951, a Lei Afonso Arinos nº 1.390, 
de 3 de julho, pioneira no Brasil, o preconceito de 
raça ou de cor era considerado contravenção penal. 
Posteriormente, passou a ser crime de genocídio a 
destruição de qualquer grupo nacional étnico, racial 
ou religioso por meio da Lei nº 2.889 de 1º de 
outubro de 1955. Aproximadamente 30 anos depois, 
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a lei nº 7.170, de 14 de dezembro de1983, constituiu 
como crime contra a Segurança Nacional qualquer 
forma de propaganda ou expressão de discriminação 
racial. Por fim, com o advento da Constituição 
Federal de 1988 constituíram-se juridicamente em 
‘crimes inafiançáveis e imprescritíveis’, sujeitos à 
pena de reclusão nos termos da lei (art.3º, XLII) 
os preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
quaisquer outras formas de discriminação (art.3º, 
IV), tais como a prática do racismo.

Bandeira e Batista (2002, p. 121 e 137) 
revelam que nestes períodos, buscou-se pela 
universalização de tratamento jurídico, contando 
com “[...] a renovação dos conceitos fundamentais 
da filosofia jurídica política do Estado em relação 
a todas as expressões de diferenças que remetem às 
exclusões”. Desse modo, as autoras afirmam que as 
inovações legislativas trouxeram a tona o preconceito, 
“[...] cuja discussão sairia do anonimato para ser alvo 
de punição legal”. Contudo, as marcas históricas e 
culturais ainda caracterizam muitos povos, ao olhar 
para eles ainda se vê muito preconceito: “Quando 
se vê uma mulher, um índio, um negro, diante de 
nós, a imagem que se vê é a do preconceito e não a 
imagem do real”.

Como pode ser percebida, uma das primeiras 
vedações legais acerca do preconceito surgiu em 
meados de 1951, contudo, é cediço que o preconceito, 
a desigualdade social, e aspectos que hostilizam e 
segregam as pessoas e determinados grupos, existem 
há muito tempo atrás. Pode-se observar que houve 
preconceito no holocausto, na escravidão, nos 
tempos remotos da Grécia Antiga, perdurando 
algumas formas, restando alguns indícios, e surgindo 
novas formas de preconceito.

Na época da escravidão, o preconceito se 
perfazia por meio do racismo que era direto e 
expresso, de maneira aberta, de acordo com Lima 
e Vala (2004, p. 402): refletia as normas sociais da 
época: as normas da discriminação e da exploração. 
Desse modo, é possível perceber que as mais variadas 
formas de expressão do preconceito acompanham o 
desenvolvimento do próprio mundo e refletem as 
próprias normas da sociedade. Já Hannah Arendt 
(1992, p. 19) aduz que: “os judeus, no contexto da 
Antiguidade das tradições ancestrais, separavam a 
humanidade em judeus e estrangeiros... assim como 
os gregos dividiam o mundo em gregos e bárbaros”.

Sobre essa construção histórica do 
preconceito, Bandeira e Batista (2002, p. 133–134) 
salientam que o preconceito em relação aos povos 

indígenas brasileiros, relembrando dos tempos da 
conquista portuguesa: naquele momento histórico, 
os indígenas, que constituem ‘o outro’ na relação com 
os conquistadores – eu conquiro–, eram tidos como 
bárbaros, atrasados, sensuais, de natureza impura. 
Assim, os indígenas tinham um poder que vinha da 
natureza, e por isso, os conquistadores portugueses 
atribuíram uma característica negativa a estes povos 
traduzindo “[...] o terror que sentem perante sua 
própria natureza”.

Denota-se que o homem tornou-se centro 
de tutela do Estado na contemporaneidade, e que, 
após as várias atrocidades ocorridas na história 
brasileira, o preconceito e o racismo sofreram 
um enfraquecimento, principalmente após a 
elaboração da Declaração dos Direitos Humanos. 
Apesar de todos estes importantes acontecimentos 
históricos, de evolução legislativa, de criação de 
normas protecionistas, o preconceito e o racismo 
permanecem um problema grave e atual.

Lima e Vala (2004, p. 403) afirmam que: 
“A partir deste momento as formas de expressão 
do racismo e do preconceito mudaram tão 
significativamente que se poderia pensar que estes 
fenômenos estavam em extinção”. Todavia, as 
mudanças sofridas no decorrer da história fizeram 
com que o preconceito se tornasse algo mais 
sutil, com fatores quantitativos mais reduzidos e 
disfarçados, mas não fora extinto. De acordo com os 
mesmos autores que observaram pesquisas utilizadas 
com metodologias tradicionais na coleta de dados, 
é possível concluir que os números “[...] parecem 
indicar que o preconceito contra grupos minoritários 
está em declínio na atualidade”. Contudo, a pergunta 
que ainda paira no ar é a seguinte: será que o 
preconceito reduziu ou apenas mudou seu formato?

O preconceito sempre existiu, contudo, hoje 
se encontra de forma velada. O trecho dos escritos 
abaixo revela isto:

Até há pouco, bater em mulheres, negros 
e homossexuais, por exemplo, era uma 
prática considerada se não corriqueira, 
mas despercebida como uma forma de 
violência na sociedade. Os alvos da violência 
escondiam-se no próprio sofrimento sem 
poder nomeá-lo, denunciá-lo ou compreendê-
lo. As mudanças em curso na conscientização 
da sociedade traduzem-se na produção de 
conceitos e teorias tendentes a interpretações 
dessas realidades, preparando o caminho 
tortuoso de sua superação. Ao mesmo tempo, 
mulheres, negros e homossexuais, além de 
outras tantas ditas ‘minorias’, organizaram-
se em movimentos cujo objetivo era, 
genericamente, a superação dessas situações 
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de desqualificação identitária e sofrimento 
existencial impostas pela sociedade ao não 
reconhecer as diferenças e especificidades. A 
intensidade dessas novas demandas colocaram 
à prova a intolerância reinante e estimulam 
nossa diversidade criadora. [...]Hoje ainda 
se divide a população brasileira em negros e 
brancos, ricos e pobres, mulheres e homens, 
etc., não como signo do direito à diferença, 
mas como signo de suspeição. Tais divisões 
remetem a uma violência moral exercida nem 
sempre de maneira explícita ou visível na 
relação com o outro, muitas vezes recoberta 
por boas intenções (BANDEIRA; BATISTA, 
p. 120- 122).

O preconceito não entrou em extinção, 
apenas mudou de forma. Para melhor compreender 
estes aspectos essenciais oriundos do preconceito 
detalham-se a seguir, do que se trata esta forma 
de preconceito “velada”, “sutil”, e como seria o 
“preconceito flagrante”, e todas as demais formas que 
predomina hoje na contemporaneidade.

1.3 FORMAS E TIPOS DE PRECONCEITO

Antes de adentrar especificamente em cada 
tipo de preconceito, salienta-se que a pesquisa se 
restringirá apenas nas formas de preconceito mais 
utilizadas e conhecidas na contemporaneidade, mas 
fato é que existem vários grupos que são socialmente 
desvalorizados. Conforme Lima e Vala (2004, p. 
402) “[...] temos tantos tipos de preconceito quantas 
pertenças a grupos minoritários na estrutura de poder 
[...]”, e dentro desta afirmação os autores prosseguem 
trazendo alguns exemplos: “[...] preconceito contra 
as mulheres ou sexismo, preconceito contra os 
homossexuais ou homofobia, preconceito contra 
os velhos ou ageísmo, preconceito contra pessoas 
gordas, preconceito contra pessoas com deficiências 
físicas e/ou mentais [...]”.

Acerca destes grupos denominados minorias, 
Queiroz (1995, p. 41), afirma o seguinte: “[...] 
apesar de o grupo minoritário ser demograficamente 
majoritário, é considerado minoria por ocupar uma 
posição subordinada na estrutura de poder de uma 
dada sociedade”. Pois bem, passa-se a verificar a 
seguir as modalidades de preconceitos.

1.4 O PRECONCEITO SUTIL E DO PRECONCEITO 
FLAGRANTE

O racismo e o preconceito obtiveram novas 
formas de expressões, sendo comum a todas estas 
novas formas disfarce e modo indireto de praticá-

los, é o que Lima e Vala (2004, p. 408) afirmam: 
“[...] e caracterizam-se pela intenção de não ferir a 
norma da igualdade e de não ameaçar o autoconceito 
de pessoa igualitária dos atores sociais”. Nesse 
sentido, Crochik (2011, p. 33) afirma que: “Em vez 
de atribuir aspectos depreciativos a seus alvos, os 
preconceituosos elogiam menos os que intimamente 
desprezam. Aliás, o desprezo também se encontra na 
pior forma de preconceito: a frieza, sobre a qual mais 
à rente nos determos”.

Devido ao combate do preconceito, as 
formas flagrantes de preconceito, que são aquelas 
exprimidas diretamente à vítima, recentemente, se 
tornaram mais sutis (MERTEENS; PETTIGREW, 
1999, p. 11-29). Destarte, Lima e Vala (2004, p. 
403) aduzem que: “As pessoas, face às pressões da 
legislação anti-racista e dos princípios da igualdade 
e da liberdade apregoados pelas democracias liberais, 
começaram a expressar seu preconceito de uma 
forma mais sutil e velada”. Desta forma, percebe-se 
que as pessoas não deixaram de praticar o preconceito 
por conscientização ou porque alcançaram a 
compreensão que afeta a dignidade do outro, pelo 
contrário, mudaram a forma de praticá-lo, face às 
novas legislações que trazem prevenções e “punições” 
ao preconceituoso.

Os praticantes do preconceito, por medo ou 
por imposição legal, acabaram velando a forma de 
discriminar o próximo, Bandeira e Batista (2002, 
p. 128) revelam que: “Pelo fato de o preconceito 
ser moralmente condenado e a discriminação ser 
juridicamente sujeita à punição, suas manifestações 
tornaram-se cada vez mais sutis, disfarçadas, o que 
dificulta a reunião de provas que tenham validade 
jurídica”. Neste pensar Lima e Vala (2004, p. 406-408) 
fazem algumas ponderações do que seria o preconceito 
sutil e o preconceito flagrante, sendo que o primeiro: 
“[...] tem como grupo alvo minorias culturais advindas 
de antigas ex-colônias de países europeus. Esta forma 
de preconceito ganha em dimensão na medida em que 
a globalização das economias intensifica os contatos 
interétnicos e os fluxos migratórios”. Por outro lado, 
os mesmos afirmam que o preconceito flagrante se 
manifesta de forma mais direta, aberta, enquanto o 
sutil é indireto, distante e “frio” o flagrante é mais 
“quente”. Concluem os autores que: “[...] estas novas 
expressões de racismo, mais veladas e hipócritas, são 
tão ou mais danosas e nefastas do que as expressões 
mais abertas e flagrantes, uma vez que, por serem mais 
difíceis de ser identificadas, são também mais difíceis 
de ser combatidas”.
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1.1.1 PRECONCEITO RACIAL

Trata-se de um preconceito que há muito 
tempo existe e ainda perdura, não só na sociedade 
brasileira, como no mundo em geral. Segundo 
Lima e Vala (2004, p. 401): “O preconceito e o 
racismo parecem ser tão antigos quanto são as 
relações assimétricas de poder entre os homens e 
a concomitante necessidade de justificação dessas 
relações”. Advindo de atrocidades históricas, o 
preconceito racial consiste na prática do racismo de 
determinadas pessoas que acreditam possuírem uma 
raça ou cultura superior a de outro.

Para Blumer (1939, p. 17-18), há quatro 
sentimentos que predominam no preconceito racial, 
sendo eles: “[...] (a) de superioridade; (b) de que 
a raça subordinada é intrinsecamente diferente e 
alienígena; (c) de monopólio sobre certas vantagens 
e privilégios; e (d) de medo ou suspeita de que a 
raça subordinada deseje partilhar as prerrogativas da 
raça dominante”. Acerca da ideia de superioridade, 
Bandeira e Batista (2002, p. 18) afirmam que: “O 
preconceito é a valoração negativa que se atribui às 
características da alteridade. Implica a negação do 
outro diferente e, no mesmo movimento, a afirmação 
da própria identidade como superior/dominante”. 
Nesta linha, um dos pilares do preconceito é o 
etnocentrismo, este fenômeno é responsável pelo 
pensamento superior, tal característica se resume na 
forma de perceber e sentir a vida sempre superior a 
do outro (QUEIROZ, 1995, p. 16 e 29).

Compreende-se que o racismo é diferente de 
preconceito e da discriminação, tendo em vista que o 
primeiro traz a ideia de superioridade e inferioridade 
de um grupo em relação a outro (BANTON, 1970, 
p. 18). Conforme anteriormente exposto, Banton 
(1967, p. 8-9) aduz que: “[...] uma doutrina na 
qual o comportamento humano é determinado por 
características herdadas estáveis derivadas de estoques 
raciais separados e que possuem atributos distintivos 
[...], já os preconceitos seriam “generalizações 
emotivas de percepções prévias”, e a discriminação 
no sentido de “tratamento diferencial”.

1.1.2 PRECONCEITO SOCIAL – POBREZA

A questão da pobreza pode ser considerada 
também uma forma de preconceito, o qual se 
denomina de preconceito social. Este é um dos 
preconceitos mais comuns da sociedade, mas 
menos discutido. As pessoas em situação de rua 

são exemplos vivos, tendo em vista que traduzem o 
principal alvo de discriminação, carecem de todos 
os aspectos materiais possíveis e vivem em nível 
abaixo da pobreza, em outras palavras, sobrevivem 
a miséria. Este fenômeno social, de acordo com 
Bandeira e Batista (2002, p. 125) trata-se de: “[...] 
preconceito com relação ao estado/condição de ser 
pobre, que se traduz em discriminações e exclusões 
dessa população”.

Mollat (1989, p. 5) conceitua pobre: “Aquele 
que, de modo permanente ou temporário, encontra-
se em situação de debilidade, dependência e 
humilhação, caracterizada pela privação dos meios, 
variáveis segundo as épocas e as sociedades [...]”. 
Deste modo, é possível perceber que a pobreza atinge 
todas as áreas da vida humana, a saúde, a educação, 
“[...] vigor físico, capacidade intelectual, liberdade e 
dignidades pessoais. Vivendo no dia-a-dia, não tem 
qualquer possibilidade de revelar-se sem a ajuda de 
outrem”.

A pobreza faz com que estas pessoas vejam a 
morte como solução de seus inúmeros problemas. A 
sociedade está cada vez mais impositiva no que tange 
a padrões, principalmente os estéticos. Arbex Jr. 
(1998, p. 34) aduz que: nunca foram tão perfeitos os 
meios técnicos para a comunicação entre os homens, 
mas nunca se comunicaram tão pouco. “Procuramos 
por todos os lados os sinais de identificação com 
os outros e odiamos aquilo que foge do padrão, 
o que não é telenovela”. No que tange ao aspecto 
psicossocial quase não há mais distinção entre pobres 
e ricos nos países desenvolvidos, todavia, ainda 
há indiferenças e distinções entre aqueles que têm 
possibilidade e meios de produção social comparado 
aos que não detêm (ADORNO, 2004, p. 39-78).

2 O PRECONCEITO E A VIOLAÇÃO À DIGNIDADE 
HUMANA

A dignidade humana é o princípio 
fundamental que dá luz e vida a todos os direitos 
fundamentais. De acordo com Barroso (2014. p. 
63): “[...] fica claro que a dignidade humana é 
um conceito multifacetado, que está presente na 
religião, na filosofia, na política e no direito”. Assim, 
o autor considera também que pela força que a 
dignidade humana possui, há um consenso de que 
“[...] ela constitui um valor fundamental subjacente 
às democracias constitucionais de modo geral, 
mesmo quando não expressamente prevista nas suas 
constituições”.
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O direito, como é sabido, constitui-se num 
conjunto de normas que regulam diversos conflitos 
advindos das relações sociais. Contudo, questiona-
se: o direito é suficiente para interromper os usos e 
abusos do preconceito e da discriminação? Será que 
o direito, por meio de criação e regulamentação 
de normas bastaria para extinguir esse mal social? 
bastam leis para que a dignidade humana seja 
respeitada? Ainda que se tenha a Lei no 7.716, de 5 
de janeiro de 1989 (BRASIL, 1989), que trata dos 
crimes resultantes de preconceitos de cor ou raça, 
continua- se com o preconceito e a discriminação 
(BRASIL, 2019. p. 240).

Com o intuito de elucidar como funciona 
na prática o fenômeno do preconceito, pretende-se 
comentar brevemente sobre esta notícia (STRECK, 
2016, online): “Advogado é algemado e preso por 
entrar em elevador errado no TRT-2”. Estes fatos 
ocorreram em São Paulo, no ano de 2016, quando 
um advogado equivocou-se quanto à utilização 
de elevador e acabou adentrando em “elevadores 
privativos”. Guardas que estavam no local solicitaram 
para que ele utilizasse o elevador comum, e ao se 
direcionar para este outro elevador, o advogado foi 
questionado acerca de sua profissão, além de ser 
obrigado a mostrar sua identificação. Indignado 
com o ocorrido e pela forma de como estava sendo 
abordado, o advogado se negou a identificar-se e foi 
levado pelos guardas e encaminhado à polícia, sob 
a justificativa de “desacato a autoridade”, boletim 
de ocorrência foi lavrado no 4º DP. O preconceito 
ainda que velado, está culturalmente enraizado nas 
pessoas. A respeito desta notícia, Guimarães (1998, 
p. 36) explica que:

Ora, o problema consiste exatamente no 
fato de que tais formas de discriminação 
segregacionista são residuais no mundo atual 
e, quando exercidas, o são de modo sutil, 
disfarçando-se o motivo racial sob alguma 
transnominação ou tropo, tais como aparência 
física (boa aparência), uso ocupacional 
(elevadores de serviços) ou título de 
propriedade (locais exclusivos para sócios ou 
proprietários), e escondendo-se sob motivação 
técnica ou mesmo cultural (mérito escolar, 
preferência de clientela, qualificações tácitas 
e etc).

Elucida Streck (2016) em um de seus escritos 
intitulados como “As coisas estão tão misturadas... 
Cada um deve saber o seu lugar!” sobre o ocorrido 
dos elevadores. Aborda o seguinte: “[...] é possível 
— e observe-se a relevância dessa questão no plano 
simbólico — que o país mantenha impunemente um 

apartheid em elevadores sociais e de serviço, o que 
legitima

o preconceito social!”. Neste cenário, os 
preconceituosos obrigam a todos a seguirem padrões, 
acreditando que, quem não seguir o padrão, estará 
fora. Nessa linha, Crochik (2011, p. 35) “[...] o 
sistema capitalista, ou mais amplamente, a sociedade 
administrada, a tudo inclui, a todos integra: nada 
pode ficar de fora, porque o que está fora gera medo, 
daí que os diferentes são reduzidos aos conceitos 
prévios, o que ocorre no preconceito”.

Com o intuito de resolver estas questões 
muitos acreditam que se a visão pela sociedade para 
os “excluídos”, com uma lente da inclusão, muitos 
problemas relacionados ao preconceito poderiam 
ser resolvidos. Contudo, Crochik (2011 p. 34) 
argumenta que “[...] não se odeia o objeto por 
características suas, e sim porque somos obrigados a 
aceitá-lo e a nos relacionar com ele.” Neste cenário, 
o autor explica que muitas vezes, a inclusão acaba 
surtindo efeitos contrários. Quando se força uma 
pessoa a incluir a outra, a verdade é que haverá mais 
exclusão do que inclusão. Tudo isso tem a ver com o 
mecanismo da psicanálise denominado de formação 
reativa, fenômeno pelo qual obriga as pessoas a 
gostarem ou a se comportarem de determinada 
forma em face de pressão social, desta forma: “[...] 
muitas vezes, a defesa da inclusão pode não significar 
ausência do preconceito, mas uma forma de negá-lo 
e realizá-lo de outra maneira”.

Todos os aspectos ora analisados se resumem 
a uma única questão: há verdadeira violação a 
dignidade da pessoa humana quando se pratica o 
preconceito. Tais violações podem ocorrer de forma 
direta, como o caso do advogado vítima de segregação 
acima citado, ou de formas sutis e veladas, como o 
caso daqueles que fingem “incluir”, mas na verdade 
possuem o intuito único de exclusão. Pouco importa 
a forma, fato é que as violações ocorrem e devem ser 
reparadas pelo agente causador.

Acerca da tutela reparadora, não custa lembrar 
que o Direito Civil Brasileiro é regido por uma 
cláusula geral dos direitos da personalidade. Esta 
generalidade faz com que nenhuma situação nova não 
regulamentada em lei seja excluída da tutela jurídica 
e viole a dignidade humana. Nesta senda, Tepedino 
(2004, p. 51) obtempera que: “A dignidade humana, 
já que valor máximo do ordenamento, impõe que 
a personalidade seja tutelada em todas as situações 
juridicamente relevantes, sejam elas previstas ou 
não”, mais adiante, prossegue: “[...] Por isso que 
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se deve sempre recorrer à clausula geral de tutela 
da personalidade, já que a valorização da pessoa 
humana faz emergir uma pluralidade de situações 
jurídicas existenciais que devem estar abarcadas na 
tutela geral”.

A liberdade de expressão é um direito 
individual e fundamental de cada cidadão, 
podendo ele expressar suas opiniões e pensamentos. 
Contudo, é preciso enfatizar que nenhum direito é 
absoluto, refletindo que cada direito, possui em si, 
um limite. A dignidade da pessoa humana é um 
núcleo limitador do exercício de alguns direitos da 
personalidade (CANTALI, 2009, p. 236). Nesse 
sentido, o abuso do direito da liberdade de expressão, 
pode ferir a honra, a privacidade e a intimidade do 
outro. Assim, com o intuito de tutelar a dignidade 
da pessoa humana, se houver violação a um ou ao 
conjunto destes direitos da personalidade, o agente 
que excedeu sofrerá restrições/limitações e poderá ser 
condenado a reparar o dano (SZANIAWSKI, 2005, 
p. 248).

3 O DEVER DE INDENIZAR PELA VIOLAÇÃO 
À DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DO 
PRECONCEITO

As violações aos direitos da personalidade estão 
intrinsecamente ligadas aos avanços da tecnologia e 
da globalização. Nessa perspectiva, Nunes e Vieira 
(2018, p. 101) argumentam que: “A rapidez da 
sua propagação e utilidade geram benefícios, mas 
também pode dar ensejo a violação do direito a 
imagem, sobretudo quando se trata de pessoas 
vulneráveis [...]”. Neste contexto, a atualidade fática 
brasileira representa uma fragilização no que tange a 
inviolabilidade desses direitos, justamente devido à 
agilidade dos meios tecnológicos e suas propagações.

Há um universo de formas e direitos que 
podem ser violados quando se fala em reparação 
de danos, contudo, o objetivo da presente pesquisa 
é restringir estas violações apenas aos direitos da 
personalidade de forma específica, quais sejam: a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, aqueles elencados no art. 5º inciso X da 
Constituição Federal. Nesse sentido, o art. 12, caput, 
do código Civil dispõe que: “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”.

A respeito dos bens jurídicos acima aduzidos: 
“A vida privada, a intimidade, os afetos, a dor, a 

imagem, a honra, o nome, as distinções do próprio 
corpo, a estética, são interesses, dentre muitos 
outros, constitucionalmente garantidos através da 
dignidade humana”. Desse modo, o ordenamento 
jurídico se preocupa com a tutela destes bens, 
garantindo a vítima da violação, a possibilidade de 
ser reparada civilmente por meio de indenização 
moral. Tal preocupação ocorre pelo fato de que a 
legislação tutela a pessoa e sua personalidade, assim, 
frequentemente os bens jurídicos ligados a estes temas 
serão classificados como extrapatrimoniais, portanto, 
o dano extrapatrimonial é aquele “[...] oriundo 
de qualquer lesão à dignidade, e isso é reflexo do 
processo de constitucionalização da responsabilidade 
civil” (CANTALI, 2009, p. 118-120). Nesse mesmo 
sentido: “Danos morais são lesões sofridas pelo 
sujeito físico ou pessoa natural, de direito em seu 
patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio 
ideal, em contrapartida ao patrimônio material, o 
conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de 
valor econômico” (SILVA, 1969, p. 11).

O código civil brasileiro, no artigo 927 prevê 
sanção à pessoa que gera dano a outrem, quando 
prática o ato ilícito ficando este obrigado a repará-
lo. Assim, a reparação de danos pode ser solucionada 
por meio da reconstituição natural, ou seja, 
buscando o possível para que o estado seja retornado 
anteriormente como se nada tivesse acontecido “status 
quo ante”, ou, não sendo possível, o sistema jurídico 
prevê a indenização em dinheiro, de acordo com 
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade 
(CAPELO DE SOUZA, 1995, p. 465).

A legislação, neste ínterim, veda qualquer tipo 
de conduta preconceituosa, racista e discriminatória, 
e sendo comprovado que o ato ilícito ocorreu, o 
agente causador deverá ser obrigado a reparar o dano, 
como é o caso do acórdão a seguir, fruto da Apelação 
Cível nº 0062691-31.2014.8.19.0042, julgada na 
sessão de 01/06/2016:

Trata-se de ação indenizatória por danos 
morais, alegando o autor, guarda municipal, 
ter  sido  vítima de  crime  de  injúria  racial  
quando  do   exercício   de   sua   função, 
crime este cometido pelo réu em razão da 
aplicação de multa de trânsito [...] O dano 
moral compensável deve ser qualificado por 
um elemento psicológico que evidencie o 
sofrimento a que foi submetido à vítima, o 
sentimento de tristeza, desconforto, vexame 
ou a exposição ao ridículo no meio social 
onde reside ou trabalha, atingindo a esfera dos 
direitos da personalidade, cuja tutela, em nosso 
ordenamento jurídico, deve ser encontrada 
no princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana, já acima mencionado, eis que 
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destacado pelo constituinte originário como 
fundamento da República. [...]
Assim sendo, os danos morais assumem 
a importante função preventiva de, como 
verdadeira sanção civil, evitar que episódios 
semelhantes se repitam. Tendo em conta 
o evento e as circunstâncias fáticas, 
considero moderado o valor arbitrado pelo 
magistrado a quo de R$15.000,00, eis que 
atende ao princípio da lógica razoável e da 
proporcionalidade.

A vítima do preconceito possui dentro de 
si sofrimento, tristeza e humilhação, sentimentos 
negativos e psicológicos capazes de gerar dores 
físicas e morais. De acordo com Mendes (2000, 
p. 77): “O termo humilhação exprime o sentido da 
dor. A humilhação é o efeito do ato de humilhar 
alguém, menosprezando, ultrajando-o, rebaixando-o 
moralmente perante a sociedade e em face de si 
mesma”. Nessa linha, Bandeira e Batista (2002, 
p. 138) enfatizam que: “Novos valores instituídos 
como normas e novas figuras jurídicas que permitem 
mencionar e punir o preconceito abrem o caminho 
para a expansão de novos valores sociais”. Denota-
se que somente a parte jurídica não será suficiente 
para o combate do preconceito, é necessária uma 
interdisciplinaridade que envolva todas as ciências, 
uma vez que o preconceito em sua grande parte 
se dá no meio social, relembrando os mesmos que 
“[...] a punição ao ladrão não evita que os roubos 
aconteçam, tanto quanto a punição ao assassino não 
impede que se decrete morte aos outros. Porém, o 
apoio jurídico poderá estar disponível para quem o 
solicitar”.

O legislador pátrio estabeleceu a obrigação de 
indenizar nos casos de lesão à honra, ao nome, enfim, 
aos valores interiores que dignificam o homem. O 
preconceito fere a honra e a autoestima da pessoa, 
logo, a vítima de preconceito poderá requerer 
judicialmente a reparação do dano sofrido por meio 
de indenização. Assim tem decidido os tribunais1:

Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona 
a honra, constitui dano moral e é por isso 
indenizável. Valores como a liberdade, a 
inteligência, o trabalho, a honestidade, o 
caráter e tantos outros com sele de perenidade, 
aceitos pelo homem comum, formam a 
realidade axiológica a que todos estamos 
sujeitos. Ofensa a tais postulados exige 
compensação indenizatória.

O preconceito em todas as suas extensões 
drásticas deve ser combatido, deve ser buscada a 

1. TJSC, 2ª Câm. Cív., AC 40.541, Rel. Des. Xavier Vieira, j. 19.10.1993, Dano Moral 
- Série Jurisprudência, adcoas. Rio de janeiro, 1995, p. 156.

valorização de cada ser humano como pessoa, ou 
melhor, como pessoa em dignidade. Isso reflete a 
necessidade do Estado e todos os cidadãos brasileiros 
buscarem incentivos e novos parâmetros do combate 
ao preconceito, não apenas com indenizações, ora, 
as indenizações trabalham na restauração quando o 
dano já ocorreu. É necessário um maior incentivo 
na prevenção deste fenômeno nocivo que fere a 
dignidade humana.

CONCLUSÃO

O preconceito constitui-se em uma ideia 
pré-concebida, formada superficialmente, sem a 
cautela e o verdadeiro conhecimento da realidade. 
Normalmente o preconceituoso julga sem buscar 
ou investigar o mundo do outro, acreditando 
veementemente no que diz. Assim, independente 
dos tipos aqui detalhados, o preconceito visa 
o menosprezo, a humilhação, a indiferença e 
inferiorização do outro. Este é responsável pela 
dor, tristeza e todo tipo de sentimentos negativos 
à vítima, logo, o preconceito é agente isolador e 
segregacionista.

Percebe-se que este fenômeno não está 
em extinção, apenas mudou sua forma de se 
manifestar. Na contemporaneidade, ele é sutil, 
velado, completamente camuflado. Por meio desta 
pesquisa, foi possível verificar que a transformação 
dos tipos do preconceito, de flagrante para sutil, se 
deu muitas vezes, devido às normas proibitivas, ou 
seja, as pessoas continuam praticando o preconceito, 
mas fingem que não estão. Portanto, o preconceito 
continua violando a dignidade humana, e assim, 
viola cada direito da personalidade dependendo de 
sua forma de manifestação, podendo atingir a vida 
privada do sujeito, a sua imagem, a honra e o nome.

A dignidade é bem supremo, de essencial 
importância à pessoa humana, valor intrínseco de 
cada pessoa. A dignidade é compreendida pelo 
conjunto físico psíquico emocional e espiritual. 
Assim, a pessoa humana não pode ser vista apenas 
exteriormente, deve se buscar a dignidade interna 
de cada um. Logo, se o preconceito atinge uma ou 
alguma parte deste conjunto, psíquico ou emocional, 
por exemplo, não se pode falar em dignidade 
humana, mas sim, em verdadeira violação a ela.

O legislador pátrio estabeleceu a obrigação de 
indenizar nos casos de lesão à honra, ao nome, enfim, 
aos valores interiores que dignificam o homem. O 
preconceito fere a honra e a autoestima da pessoa, 
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logo, a vítima de preconceito poderá requerer 
judicialmente a reparação do dano sofrido por meio 
de indenização. Logo, qualquer agressão à dignidade 
da pessoa, lesiona a honra, constitui dano moral e 
por isso é indenizável. Valores como a liberdade, a 
inteligência, o trabalho, a honestidade, o caráter e 
tantos outros com selo de perenidade, aceitos pelo 
homem comum, formam a realidade axiológica a 
que todos estão sujeitos. Ofensa a tais postulados, 
ofensa à honra ao humilhar preconceituosamente, 
exige compensação indenizatória

A indenização é uma das formas de reparar 
os danos causados pelo preconceito, e apesar deste 
instituto ser regido de forma dúplice, obtendo 
caráter punitivo e preventivo, na maioria das vezes 
acaba “restaurando” os danos de forma superficial e 
trabalha no campo de fatos que já ocorreram. Logo, 
o Estado e a sociedade precisam se preocupar com 
novas formas de prevenções, formas mais ativas e 
eficazes. Do que adianta ressarcir pecuniariamente a 
vítima que foi menosprezada, humilhada? Será que 
o dinheiro vai trazer de volta seu estado psíquico e 
emocional? É claro que não, por isso, o preconceito 
deve ser veementemente combatido e isto depende 
de políticas públicas, programas de prevenção e 
conscientização de todos.

Além disso, não bastam normas jurídicas. 
O preconceito, assim como o homicídio, possui 
tipicidade legal, mas isso não impede do crime ser 
praticado. O sistema penal já encontra dificuldade 
em punir, quanto mais em prevenir. Nesse sentido, 
são necessárias medidas voltadas para conscientização 
da população, palestras que a façam refletir, novos 
modelos didáticos para as escolas trabalharem a 
respeito destes temas. O preconceito é tão nocivo 
quanto o homicídio, e as pessoas precisam entender 
isso. A diferença é que o homicídio acaba com a vida 
no aspecto físico, já o preconceito vai matando aos 
poucos a personalidade, a dignidade, a autoestima 
da pessoa.

É preciso entender que, a responsabilidade 
do efeito do preconceito, em primeiro momento, é 
individual. Sim, o agente que praticou o preconceito, 
dependendo das circunstâncias responderá 
individualmente por crime e pode ser obrigado a 
reparar o dano civilmente. Contudo, é necessária 
uma interpretação extensiva no que tange a esta 
responsabilidade. Quando se ofende uma pessoa 
com palavras e gestos preconceituosos, prejudica-se 
a todos e não a apenas um. O Estado Brasileiro é 
formado por uma sociedade, portanto, é preciso se 

preocupar com a dignidade humana, entendendo 
que todos são seres humanos, e que a dor do outro 
também deve ser a minha. O preconceito é como um 
lixo. Se o lixo produzido por nosso vizinho, jogado 
na rua, não nos faz mal e não nos incomoda, basta 
esperar que ele se acumule, e então perceber-se-á que 
pode gerar um caos enorme e talvez irreversível. É 
necessário um pensamento mais profundo em relação 
ao preconceito. A responsabilidade de combatê-
lo incumbe a todos. O dever de solidariedade, de 
erradicar as desigualdades sociais, de praticar a 
empatia e a intolerância, é de todos.
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RESUMO

O testamento vital é a liberdade do homem 
como forma de escolher os tratamentos a ele 
destinados no fim de vida, a fim de efetivar a dignidade 
da pessoa humana. A dignidade a ele inerente 
consistirá no respeito a essa possibilidade de escolha 
de paciente. O testamento vital é um documento 
em que a pessoa determina que tipo de tratamento 
ou não tratamento deseja para a ocasião em que se 
encontrar incapaz de manifestar sua vontade. Visa-
se, com o testamento vital, a influir sobre os médicos 
no sentido de uma determinada forma de tratamento 
ou no sentido do não tratamento.

PALAVRAS-CHAVES

Liberdade; Testamento Vital; Dignidade da Pessoa Humana.

ABSTRACT

The living will is man’s freedom as a means of 
choosing end-of-life treatments to effect the dignity of 

the human person. The inherent dignity will be respect 
for this possibility of patient choice. A living will is a 
document in which a person determines what kind of 
treatment or nontreatment he wants for the occasion 
when he is unable to express his will. The purpose of the 
vital will is to influence physicians towards a certain 
form of treatment or towards non-treatment.

KEYWORDS

Freedom; Vital Testament; Dignity of human person.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem o objetivo de realizar 
uma reflexão acerca da possibilidade de uma pessoa 
no fim de vida escolher quais tratamentos deseja 
receber. A pesquisa pauta na liberdade humana, que 
é valor intrínseco do homem e que lhe proporciona 
a capacidade de escolher os caminhos de sua própria 
vida, conforme em suas próprias convicções.

A pesquisa está na possibilidade de uma pessoa 
lúcida e plenamente capaz, de aderir ao testamento 
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vital, o qual será objeto de estudo no segundo 
momento da pesquisa. Além disso, entender-se-á o 
conceito de dignidade da pessoa humana, a fim de 
que seja possível concluir que o testamento vital é 
meio que a concretiza, pois cada pessoa tem o direito 
e a liberdade de escolher como será tratada em sua 
vida, o que inclui também seus últimos instantes.

O trabalho justifica-se pela alta complexidade 
e atualidade do tema, pois na comunidade civil, há 
casos em que se demonstra o interesse pela adoção do 
testamento vital, porém, no Brasil, não há legislação 
civil acerca do tema, o que não significa que essa 
adoção seja inadequada, pois poderá efetivar o 
princípio norteador de todo ordenamento jurídico, 
ou seja, o da dignidade da pessoa humana.

A problematização que despertou o interesse 
pela pesquisa está no seguinte questionamento: Uma 
pessoa doente em estágio terminal tem a liberdade e 
o direito de recusar a receber tratamento médico, ou 
de interrompê-lo, optando por limitação terapêutica 
no período final da sua vida, de modo a morrer de 
uma forma que lhe parece mais digna? A pessoa 
tem liberdade de escolher o tratamento que quer 
receber nos últimos dias de sua vida? Pode negar-
se a submeter- se a tratamento médico optando 
apenas por terapias que lhe retirem a dor e morrer 
com dignidade? Para responder à problematização, 
a presente pesquisa fará a análise sobre a Liberdade 
humana, a vida nos seus últimos dias e o Testamento 
vital, e, fará o exame do caso Vincent Lambertt e a 
Validade do Testamento Vital no Brasil.

Utilizar-se-á a pesquisa bibliográfica, para que 
sejam expostos os temas centrais da pesquisa, como a 
liberdade humana, a dignidade da pessoa humana e 
o testamento vital. Além disso, por meio do método 
de pesquisa dedutiva será analisado o caso do francês 
Vincent Lambert que fez ressurgir o debate sobre 
uma morte digna.

1 LIBERDADE HUMANA

Um dos maiores bens do homem é a sua 
liberdade. Esse bem integra a sua própria existência 
no sentido de que para exercer funções básicas da vida 
humana como pensar e se expressar, o pressuposto 
é a liberdade. Ao longo dos séculos o homem luta 
por sua liberdade, seja em grandes guerras como nos 
séculos passados ou em movimentos sociais pacíficos 
como atualmente.

Sobre a liberdade, grandes filósofos e 
pensadores estudaram o seu conteúdo. Nesse sentido, 

Francesco Pecorari alude que “a liberdade sempre 
foi, ao longo da história, um dos grandes problemas 
da reflexão filosófica” (2010, p.44). O conceito de 
liberdade não é absoluto e muda de acordo com o 
contexto histórico. Hodiernamente, pode-se dizer 
que a liberdade consiste na possibilidade que o 
indivíduo tem de decidir como rege sua via, ou seja, 
as suas atitudes são tomadas conformes suas próprias 
convicções.

Nesse sentido, Bittar menciona que “o ser 
humano é aquele que possui a liberdade, que tem a 
possibilidade de, ao menos teoricamente, determinar 
seu “dever-ser”. É essa possibilidade que deve ser 
levada em conta, respeitada, considerada” (2012, 
p.575). Além disso, a liberdade é valor pertencente 
ao núcleo da dignidade, como complementa 
Bittar: “a essência da dignidade do ser humano é o 
respeito mútuo a essa possibilidade de escolha. A 
especificidade do ser humano é a sua liberdade. A 
dignidade a ele inerente consistirá no respeito a essa 
possibilidade de escolha. Estado de Direito” (2012, 
p.575).

Outrossim, José Afonso da Silva ensina que a 
liberdade

(...) consiste na possibilidade de coordenação 
consciente dos meios necessários à realização 
da felicidade pessoal. Nessa noção, 
encontramos todos os elementos objetivos e 
subjetivos necessários à ideia de liberdade; é 
poder de atuação sem deixar de ser resistência 
à opressão; não se dirige contra, mas em 
busca, em perseguição de alguma coisa, 
que é a felicidade pessoal, que é subjetiva e 
circunstancial, pondo a liberdade, pelo seu 
fim, em harmonia com a consciência de cada 
um, com o interesse do agente. E aqui, aquele 
sentido histórico da liberdade se insere na sua 
acepção jurídico-política (2016, p.103).

Em outras palavras, por meio da liberdade 
o homem consegue escolher os caminhos que 
quer percorrer e como quer percorrer em busca da 
felicidade. Isso porque a pessoa humana é movida 
não só pela razão, mas também por sentimentos, e, a 
liberdade proporciona a possibilidade de escolha de 
cada um de acordo com suas convicções, além de ser 
concretizadora da dignidade.

Sobre a liberdade Cleide Fermentão alude que 
“um homem livre é aquele que, naquelas coisas que 
graças a sua força e engenho é capaz de fazer, não 
sofre nenhum impedimento. É o pleno exercício 
da liberdade, não bastando apenas a vontade, a 
necessidade, mas também a possibilidade de exercer 
tal liberdade”. (FERMENTÃO, 2016, p.888). Para 
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John Locke a liberdade é algo intrínseco do ser 
humano desde o estado de natureza:

Aquele que no estado de natureza retirasse 
a liberdade que pertence a qualquer um 
naquele estado, necessariamente se supõe 
que tem intenção de retirar tudo o mais, pois a 
liberdade é a base de todo o resto; assim como 
aquele que no estado de sociedade retirasse a 
liberdade pertencente aos membros daquela 
sociedade ou da comunidade política, seria 
suspeito de tencionar retirar deles tudo o mais, 
e portanto seria tratado como em estado de 
guerra (LOCKE -2010, p.46).

A liberdade é mais que um direito fundamental, 
é um valor pertencente ao ser humano, um bem que 
faz parte de sua própria natureza, que como Locke 
ensina, “liberdade é a base de todo o resto”. Isto é, a 
liberdade proporciona ao indivíduo a capacidade e 
possibilidade de exercer, por exemplo, outros direitos 
fundamentais, e assim, de desenvolver-se como ser 
humano. Sobre a relação entre liberdade e dignidade 
Konrad Hesse assevera que

direitos fundamentais devem criar e manter 
as condições elementares para assegurar uma 
vida em liberdade e a dignidade humana. 
Isso só se consegue quando a liberdade da 
vida em sociedade resulta garantida em igual 
medida que a liberdade individual. Ambas 
se encontram inseparavelmente relacionadas. 
A liberdade do indivíduo só se pode dar 
numa comunidade livre, e vice-versa; essa 
liberdade pressupõe seres humanos e cidadãos 
com capacidade e vontade para decidir por 
si mesmos, sobre seus próprios assuntos e 
para colaborar responsavelmente na vida da 
sociedade publicamente constituída como 
comunidade (HESSE - 2009, p.3).

É por meio da liberdade que cada pessoa 
desenvolve sua personalidade, que nas palavras 
de Elimar Szaniawski “a personalidade se resume 
no conjunto de caracteres do próprio indivíduo; 
consiste na parte intrínseca da pessoa humana. 
Trata-se de um bem, no sentido jurídico, sendo o 
primeiro bem pertencente à pessoa, sua primeira 
utilidade” (SZANIAWSKI - 2005, p.70). Portanto, 
a liberdade humana não proporciona somente de 
uma possibilidade de escolha, mas, principalmente, 
a formação do próprio ser.

Sobre a personalidade indivíduo é entendida 
como um complexo de características interiores 
com o qual o indivíduo pode manifestar-se perante 
a coletividade e o meio que o cerca, revelando seus 
atributos materiais e morais (SOUZA, 2002, p.32).

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que 
por meio da liberdade a pessoa pode exercer a sua 

autonomia, que é a vontade do sujeito, criada e 
praticada por ele, o que ele estabelece para si. O seu 
fundamento é a liberdade do sujeito, que encontra 
base na garantia de uma formação abrangente da 
vontade e da opinião, processo no qual os cidadãos 
livres e iguais chegam a um entendimento em que 
objetivos e normas se baseiam no igual interesse 
de todos (HABERMANS, 1995). Além disso, é 
importante ressaltar que a liberdade do indivíduo 
está intimamente ligada com o desenvolvimento da 
personalidade, que, inclusive, é núcleo da dignidade1 
do ser humano, como se vê a permeabilidade entre 
os conceitos de liberdade de consciência, liberdade 
de pensamento e liberdade religiosa importa em 
uma interdependência complexa, especialmente 
quando se considera a vinculação dos mesmos a 
outros princípios inerentes à intimidade individual, 
como o princípio da formação da identidade e da 
personalidade (PIRES, 2012, p.54).

Dessa forma, não há que se falar em um 
indivíduo que goza de sua dignidade se ele não exerce 
plenamente sua liberdade. Liberdade essa que lhe 
outorga como encaminhar a sua vida, quais escolhas 
e em quais momentos, seja quando jovem, adulto, 
idoso ou, inclusive, no fim de vida, pois dignidade 
não é dignidade se não fizer parte da vida humana 
por completo.

2 TESTAMENTO VITAL

A utilização da medicina deve fazer parte da 
vida de todas as pessoas, da forma eficaz, moderna 
e robusta possível, mas não de forma absoluta. Em 
determinadas situações de doenças irreversíveis e 
que principalmente trazem mazelas acentuadas ao 
paciente, o que deve ser alcançado não é a cura, 
mas sim o bem-estar e a eliminação do sofrimento, 
ou seja, deve-se concretizar a dignidade humana 
inclusive no fim de vida. A busca por salvar vidas 
ainda deve ser a regra, porém em casos de doenças 
agudas sem perspectivas de melhora, o respeito à 
autonomia do paciente deve ser preservado.

1. “A dignidade da pessoa humana está prevista na Constituição Federal do 
Brasil, constituindo-se em fundamento da República Federativa do Brasil. 
Está estabelecida logo no art.1º, em seu inc.III. A dignidade da pessoa humana 
é o sol do universo de valores, assegurando o direito á vida, e não o dever 
á vida a qualquer custo e condição, mesmo porque, nas sendas do quanto 
preconizado pela Constituição Federal, é direito fundamental da pessoa 
não ser submetida a tratamento desumano ou degradante (art.5º,III), como 
é possível ocorrer em um sem-número de circunstancias de enfermidade 
incurável e dolorosa, em que a pessoa é submetida a um tratamento fútil 
de desnecessário, sob o empenho cruel de bandeira erguida em defesa ao 
direito á vida, fazendo recrudescer a vulneração teratológica á sua dignidade, 
além de tolher o exercício de uma liberdade individual legalmente garantida” 
(ADONI,2003, p.411).
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Esse assunto tem sido discutido nos centros 
jurídicos, onde se questiona da possibilidade ou não 
do Direito de morrer, ou no mínimo dos Direitos do 
paciente no fim de vida. Como a autonomia privada 
é a garantia dos interesses pessoais, e quando estes são 
respeitados, gera automaticamente a dignidade de se 
viver. Logo, é preciso se questionar se a autonomia do 
paciente em fim de vida se encaixa com o princípio 
da dignidade da pessoa, ou seja, se o paciente em 
fim da vida pode optar pelo tratamento que quer 
receber. Nesse sentido, vale destacar as lições de 
Letícia Ludwig Moller:

O direito de um doente em estágio terminal, de 
recusar receber tratamento médico, bem como, 
o de interrompê-lo, buscando a limitação 
terapêutica no período final da sua vida, de 
modo a morrer de uma forma que lhe parece 
mais digna, de acordo com suas convicções 
e crenças pessoais, no exercício de sua 
autonomia, encontra-se plenamente amparada 
e reconhecida (MOLLER -2007, p.144).

Existe um conjunto de Direitos do paciente 
em fim de vida que tem por objetivo assegurar a 
morte com dignidade, entre eles: Direito a não 
ser morto, Direito este que se baseia na proibição 
normativa da eutanásia; Direito a não ser declarado 
morto antes de “ter chegado a hora”; Direito a uma 
alimentação suficiente e equilibrada, com finalidade 
de atender às necessidades básicas do indivíduo; 
Direito a não lhe ser infligidos maus-tratos; Direito 
de não participar da realização de ensaios clínicos, 
aqui entendido como a faculdade de consentir em 
participar de pesquisas; entre outros (MELO, 2006, 
p. 69- 79).

Ressalta-se que a autonomia privada será a 
legítima ação do indivíduo, baseada na dignidade 
da pessoa humana e pela alteridade, buscando seus 
interesses individuais com respeito os limites legais, 
em prol da felicidade, da pessoa e da paz jurídica. 
Veja as palavras de Taísa Maria Macena de Lima:

[...] a autonomia privada assume novas 
dimensões, como a luta pelo direito à 
redesignação sexual, o reconhecimento de 
diferentes modelos de família (matrimonial, não 
matrimonial, monoparental, etc.), o modelo 
de filiação voltada antes para a paternidade 
sócio-afetiva do que para a paternidade apenas 
biológica, união homoafetiva, entre outros 
(LIMA - 2004, p.5).

Corrobora para o entendimento do assunto, 
Francisco Amaral o qual entende o princípio da 
autonomia privada como o “poder que os particulares 
têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade, 

as relações de que participam, estabelecendo-
lhes o conteúdo e a respectiva disciplina jurídica” 
(AMARAL, 2006, p. 345), base para as situações 
jurídicas patrimoniais e existenciais. E, o testamento 
vital é uma situação jurídica existencial.

Importante destacar os ensinamentos de 
Luciana Dadalto, que no intuito de conceituar o 
testamento vital diz que

o testamento vital é um documento 
redigido por uma pessoa no pleno gozo de 
suas faculdades mentais com o objetivo de 
dispor acerca dos cuidados, tratamentos e 
procedimento que deseja ou não ser submetida 
quando estiver com uma doença ameaçadora 
da vida, fora de possibilidades terapêuticas e 
impossibilitado de manifestar livremente sua 
vontade (DADALTO - 2018, p.57).

O testamento vital é um meio utilizado por 
uma pessoa capaz, que livremente escolhe quais 
tratamentos deseja receber no fim de vida. Para 
uma melhor conceituação e entendimento em que 
consiste o testamento vital Roxana Borges alude que

O testamento vital é um documento em que 
a pessoa determina, de forma escrita, que tipo 
de tratamento ou não tratamento deseja para a 
ocasião em que se encontrar doente, em estado 
incurável ou terminal, e incapaz de manifestar 
sua vontade. Visa-se, com o testamento vital, 
a influir sobre os médicos no sentido de 
uma determinada forma de tratamento ou, 
simplesmente, no sentido do não tratamento, 
como uma vontade do paciente que pode vir 
a estar incapacitado de manifestar sua vontade 
em razão da doença (BORGES -2001, p. 295-
296).

O testamento vital tem em suma dois 
objetivos, sendo que o primeiro é garantir que a 
vontade expressa pelo paciente será respeitada e, de 
outro lado, o testamento vital assegura ao médico 
proteção sobre um eventual conflito entre a vontade 
do paciente, da família e, inclusive, das próprias 
orientações da medicina, tendo em vista que tem 
efeito erga omnes (DADALTO,2018,p.48). Nesse 
sentido, ressalta-se que

o cônjuge, companheiro e demais parentes do 
paciente, bem como o eventual procurador 
nomeado estão atrelados à declaração previa 
de vontade para o fim da vida, ou seja, devem 
respeitar a vontade do paciente. Vincula ainda 
as instituições de saúde e os médicos, contudo, 
estes podem valer-se da objeção de consciência, 
com fulcro no artigo 5º, VI da CF/88, caso 
tenham fundado motivo para não realizarem 
a vontade do paciente. Ressalte se que, neste 
caso, o paciente deve ser encaminhado para 
outro profissional, a fim de que sua vontade 
seja respeitada (DADALTO, 2013, p. 156).
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Cumpre destacar, que o fundamento legal do 
testamento vital é a autonomia da vontade, a livre 
escolha do ser humano e o princípio constitucional 
da dignidade humana (LIPPMAN,2013, p.21). 
Nesse sentido, a relação entre testamento vital e 
dignidade, assim como a liberdade, são tão próximas 
e valores intrínsecos de cada ser humano que

ninguém melhor do que a própria pessoa para 
decidir qual a melhor decisão quando estiver 
diante de questões afetas a si mesmo e a sua 
individualidade, pois num estado democrático 
de direito que tem como fundamentos o 
pluralismo jurídico e a dignidade humana, 
cada um tem a ampla liberdade para construir 
o próprio projeto de vida dentro daquilo que 
considera bom para si (TEIXEIRA, 2010. 
p.60)

Por conseguinte, liberdade, dignidade e 
autonomia privada relacionam-se diretamente com 
a questão do Testamento Vital, que é espécie das 
Diretivas Antecipadas de Vontade, que consiste na 
possibilidade de uma pessoa capaz e lúcida dispor 
sobre os seus cuidados, tratamentos e procedimentos 
que deseja ou não ser submetido quando estiver 
com uma doença grave. Para que o Testamento 
Vital seja utilizado, exigem-se dois requisitos: 
tratamentos terapêuticos sem possibilidade de cura; 
e, impossibilidade livre de o paciente se manifestar. 
Vale ressaltar que não se deve confundir as Diretivas 
Antecipadas com suas espécies, que podem existir 
em modelos diferentes, sendo o Testamento Vital 
e o Mandato Duradouro os mais conhecidos. No 
Brasil, o instrumento do Testamento Vital é o mais 
conhecido e aceito pelos usuários.

Percebe-se que as Diretivas Antecipadas e 
o Testamento Vital são muito próximos, porém 
não são sinônimos, sendo o Testamento uma de 
suas espécies. Tanto é que, ainda que o Testamento 
Vital seja a expressão da vontade da pessoa, pode o 
médico se recusar a cumprir o que foi escrito caso ele 
constate que o que foi redigido é contra os preceitos 
legais existentes.

Nesse sentido, Dadalto menciona que

(...) é direito do médico, diante do testamento 
vital, recusar-se a realizar a vontade do 
paciente, desde que esteja balizada por razões 
éticas, morais, religiosas ou qualquer outra 
razão de foro íntimo. Não é possível, desta 
forma, que a objeção de consciência do 
médico seja respaldada por recusa injustificada, 
é necessário externar o motivo pelo qual está 
recusando a cumprir a disposição da vontade 
do paciente e, neste caso, deverá encaminhá-lo 
para cuidados de outro médico (2018, p.58).

Em outras palavras, o testamento vital, em 
regra, deve ser respeitado e cumprido pelo médico, 
contudo, há a possibilidade de que o médico 
de maneira justificada se omita no tratamento, 
momento em que ele deve conduzir o paciente para 
tratamento com outro médico, pois o testamento 
vital é um documento que foi produzido por uma 
pessoa capaz, utilizando de sua liberdade de escolha, 
a qual decidiu voluntariamente como deseja ser 
tratada no fim de vida.

Neste momento, cumpre destacar os dizeres 
de Moller em relação a possibilidade de recusa de 
tratamento por uma pessoa capaz em seus últimos 
momentos de vida:

O direito de um doente em estágio terminal, 
de recusar receber tratamento médico, bem 
como, o de interrompê-lo, buscando a 
limitação terapêutica no período final da sua 
vida, de modo a morrer de uma forma que 
lhe parece mais digna, de acordo com suas 
convicções e crenças pessoais, no exercício 
de sua autonomia, encontra-se plenamente 
amparada e reconhecida pela nossa 
Constituição (MOLLER - 2007, p.144).

Corrobora com esse entendimento Andrei 
Lima ao mencionar que há possibilidade de 
renúncia ao direito à vida, portanto, relaciona-se 
obrigatoriamente com outros direitos fundamentais, 
com destaque para a dignidade da pessoa humana e 
a autonomia da vontade (LIMA 2018, p.132). Além 
disso, o autor defende e ressalta de forma ilustre que

a vida não é um direito absoluto, e que 
pacientes, desde que enquadrados em uma 
série de pré-requisitos, têm um direito 
fundamental à morte digna. Negar o referido 
direito, ou limitá-lo a casos terminais, obriga 
as pessoas a aguardarem os momentos mais 
penosos de sua doença, para, aí sim, recusarem 
um tratamento (LIMA 2018, p. 134).

Mallet defende que mesmo não havendo 
o testamento vital, ou seja, o fato de que a pessoa 
não confeccionou o testamento reportando a sua 
manifestação de quais tratamentos deseja no seu fim 
de vida, caso ele tenha feito isso perante testemunhas, 
como seus familiares, essa decisão deve ser respeitada. 
Nesse sentido, Mallet menciona que

caso o paciente não tenha elaborado 
o testamento vital, mas manifestado a 
familiares sua rejeição ao esforço terapêutico, 
ou a algum procedimento específico, em 
casos de doença terminal ou inconsciência, 
a sua vontade deverá ser respeitada, pela 
justificativa testemunhal, equiparando-se esta 
ao testamento vital (MALLET p.15).
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O Testamento Vital é um documento de pura 
autonomia, vez que neste há expressa manifestação 
de vontade, feita por uma pessoa que já foi capaz de 
decidir pelos seus atos, em respeito ao princípio da 
autonomia privada e da liberdade humana gerando 
como consequência a dignidade desta pessoa.

3 O CASO VINCENT LAMBERT

Em 2008, na França, Vincent Lambert sofreu 
um acidente de trânsito e em decorrência disso, ficou 
tetraplégico e em estado vegetativo aos seus 42 anos 
de idade. Ocorre que, aos 11 de junho de 2019, 
Vincent faleceu e o seu caso fez ressurgir o debate 
sobre uma morte digna.

A morte se deu devido ao fato de que o hospital 
em que ele estava internado desligou os aparelhos aos 
quais o mantinham vivo (AYUSO, 2019).

Durante os anos em que Vincent ficou 
hospitalizado, houve uma grande batalha judicial na 
França em relação as medidas que seriam tomadas em 
relação à situação de Vincent, a família encontrava-
se dividida, de uma lado estava a esposa e alguns 
familiares, os quais alegavam que Vincent jamais 
aceitaria se manter em tal estado; de outro lado, os 
pais, que desejavam manter seu filho vivo (AYUSO, 
2019).

A questão judicial pautava-se na problemática 
de que Vincent não teria deixado sua vontade 
expressa em algum documento, ou, no caso, em 
um testamento vital, para que então sua vontade 
fosse cumprida. Durante o processo, colocou-
se em discussão, na França, sobre a efetivação do 
direito a uma morte digna das pessoas, inclusive, o 
país já tinha uma lei sobre o assunto, a chamada lei 
Leonetii de 2005, a qual dispõe no sentido de que 
tratamentos inúteis ou desproporcionais não devem 
ser prolongados, ao mesmo passo que em 2016 a 
lei foi alterada para incluir a possibilidade de que o 
paciente fosse sedado de forma profunda para que 
não sofresse no fim de vida, tudo com o intuito de 
efetivar a dignidade daquela pessoa em seus últimos 
momentos de vida (AYUSO, 2019).

Como resultado da batalha judicial, o Tribunal 
julgou procedente e autorizou a morte de Vincent. 
Nesse sentido Lima diz que “considerando os pré-
requisitos legais, bem como a opinião da esposa de 
Vincent Lambert, que argumentou por diversas vezes 
o desejo contrário de seu marido de ser mantido vivo 
em estado de coma permanente, o Tribunal julgou 
procedente a demanda” (2018, p.115).

Sobre a legislação francesa acerca do 
tratamento no fim de vida, Dadalto menciona 
que “(...) as referidas leis eram vagas, distantes da 
realidade e, além disso, enfrentavam resistência 
no meio médico e as dificuldades em se oferecer 
cuidados paliativos a todos os necessitados” (2018, 
p.74). A autora ainda informa que “no ano de 2016, 
a situação mudou com a aprovação da Lei 2016-87 
que trata especificamente dos direitos das pessoas 
em fim de vida e altera o Código Civil francês para 
introduzir as Diretivas Antecipadas de Vontade” 
(DADALTO, 2018, p.74).

Como se vê, o caso de Vincent demonstra 
a importância do testamento vital, a fim de que 
a vontade da pessoa seja cumprida, no sentido de 
que o indivíduo tem sua liberdade de escolher quais 
tratamentos ele deseja ou não receber nos seus últimos 
momentos de vida, sendo assim, a própria pessoa, 
que é possuidora de dignidade, como ensina Kant “a 
todo ser racional que tem uma vontade devemos lhe 
atribuir necessariamente também a ideia da liberdade, 
sob a qual ele age” (KANT2011, p.81), o testamento 
vital surge como um meio que possibilidade a pessoa, 
exercendo a sua liberdade de escolha, optar pelo meio 
em que ela acredita ser aquele que efetivará a sua 
dignidade durante o seu fim de vida.

Além disso, é importante destacar que a 
dignidade é

[...] a qualidade intrínseca e distintiva 
reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que assegurem 
a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 
de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais 
mínimas para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa 
e corresponsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos, mediante o devido 
respeito aos demais seres que integral a rede da 
vida (SARLET, 2015, p. 70-71).

Em outras palavras, a dignidade humana 
garante as condições mínimas de existência do 
ser humano, a fim de que ele tenha um pleno 
desenvolvimento de sua personalidade, e que o 
possibilite exercer seus direitos fundamentais como 
a liberdade. Nesse sentido, ressalta-se o papel 
fundamental que o testamento vital tem no fim de 
vida, pois é um meio em que o indivíduo exerce a 
sua liberdade, que também é valor fundamental do 
ser humano.
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Na França, retomou-se a discussão sobre a 
dignidade no fim de vida e, a falta de um testamento 
vital elaborado por Vincent em seus momentos de 
lucidez e pleno exercício dos direitos fundamentais 
como a liberdade, o que demandou uma longa 
batalha judicial para que fosse decidido quais seriam 
as medidas cabíveis em relação a um momento 
tão delicado, qual seja, seus últimos momentos de 
vida. Ao passo que se, Vincent tivesse elabora um 
testamento vital, essa batalha de vários anos nunca 
teria acontecido, o desgaste de seus familiares de 
ambas as partes teria sido evitado e sua vontade teria 
sido respeitada, tendo assim, Vincent, um fim de 
vida com dignidade.

4 VALIDADE DO TESTAMENTO VITAL NO BRASIL

O testamento vital é um documento escrito 
por pessoa plenamente capaz e utilizando de sua 
liberdade para escolher os tratamentos que ela quer 
receber no seu fim de vida. Analisou- se acima um 
caso emblemático ocorrido na França, porém, no 
Brasil, também há casos em que o testamento vital 
poderia respeitar-se a vontade do paciente. Nesse 
sentido, analisar-se-á sobre a validade do testamento 
vital no Brasil.

Até o presente momento, no país, não há 
norma jurídica específica acerca do tema, ou seja, 
os pacientes em fim de vida, os familiares e os 
médicos têm que lidar com a falta de legislação 
específica acerca do instituto, o que acaba levando 
essas questões até o judiciário, a fim de que a 
solucione. Ao passo que, como ensina Dadalto, 
o poder judiciário baseando-se nos “princípios 
constitucionais da Dignidade da Pessoa humana 
(art. 1, III) e da Autonomia (princípio implícito 
no art.5), bem como a proibição de tratamento 
desumano (art.5,III) são arcabouços suficientes para 
a defesa do testamento vital”, além disso, Dadalto 
complementa mencionando que “o objetivo deste 
instrumento é possibilitar ao indivíduo dispor 
sobre a aceitação ou recusa de tratamento em caso 
de fim de vida” (DADALTO 2018, p.101).

Nesse sentido, é imperioso ressaltar que

o testamento vital é expressão da autonomia do 
sujeito, garantidor da dignidade deste, pois ao 
garantir ao indivíduo o direito de decidir sobre 
os cuidados, tratamentos e procedimentos 
que deseja ou não ser submetido quando 
estiver com uma doença grave, incurável e 
terminal, preserva sua vontade e evita que ele 
seja submetido ao esforço terapêutico – prática 
médica que visa manter a vida mesmo que não 

haja condição de reversibilidade da doença 
(DADALTO, 2018, p.101).

Em outras palavras, entende-se que o 
testamento vital é sim admitido no Brasil, pois 
ele fundamenta-se nos princípios constitucionais, 
inclusive, no princípio norteador de todo o 
ordenamento jurídica brasileiro, qual seja a dignidade 
da pessoa humana. Porém, há a falta de legislação 
específica, o que dificulta as ações relacionadas ao 
fim de vida e que fere a dignidade daquele paciente 
em estado terminal, pois, caso fosse possível a adoção 
pelo testamento vital, ele poderia ter sua vontade, 
que seria realizada de forma expressa, sobre os 
tratamentos que deseja receber de acordo com o seu 
entendimento acerca do que é digno para ele no seus 
últimos momentos de vida.

Sobre o testamento vital e a falta de legislação 
específica no Brasil

entende-se que mesmo não sendo uma 
matéria positivada na legislação brasileira, o 
testamento vital pode ser considerado valido 
com fundamentação em e ou adaptação a 
outros dispositivos do ordenamento jurídico, 
especialmente, na Constituição Federal. E em 
relação á divergência entre o direito a vida e 
a autonomia da vontade, de que adiantaria 
viver se fosse indignamente, submetendo-se 
ao sofrimento constante- talvez- até a morte. 
Nesse sentido, o desenvolvimento de uma 
futura normatização a respeito do tema seria 
pertinente, além disso, estaria em harmonia 
com o ordenamento jurídico brasileiro 
(COSTA; LIMA, 2016, p. 30)

Nessa mesma linha de entendimento, 
Dadalto alude que “o testamento vital é válido no 
atual ordenamento jurídico brasileiro, vez que 
está legitimado por princípios constitucionais e 
tal situação já tem sido reconhecida pelo Poder 
Judiciário” (2018, p.172). Porém, ressalta que é 
imprescindível que haja lei federal para disciplinar 
o tema, a fim de que a dignidade do paciente em 
fim de vida seja respeitada e que assim seja criado o 
Registro Nacional de Testamento Vital no Brasil e, 
inclusive, com disposições acerca da sua lavratura no 
Cartório de Notas (DADALTO, 2018,p.171).

Portanto, claro está a importância do 
testamento vital como efetivador da dignidade 
da pessoa humana no fim de vida, mas não só do 
paciente, mas também de sua família, pois eles têm a 
certeza da vontade do ente querido e, assim, evita-se, 
como já mencionado, longas batalhas judiciais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A vida humana é dotada de diversas 
peculiaridades, uma dela é que o homem é um ser 
que possui racionalidade e liberdade, inclusive, 
esse é um valor que já foi objeto de grandes lutas 
e que, inclusive, ainda é fundamento de lutas e 
manifestações para que a liberdade humana seja 
respeitada e exercida de forma plena.

Com a liberdade é possível que a pessoa 
encaminhe sua vida de acordo com suas próprias 
escolhas, sejam elas baseadas em concepções 
filosóficas, políticas e até mesmo religiosas, a fim de 
que se alcance a felicidade e dignidade. Inclusive, 
verificou-se que a liberdade é núcleo da dignidade 
da pessoa humana que proporciona um pleno 
desenvolvimento da personalidade.

A dignidade humana é valor dos Estados 
Democráticos de Direito, e tem o condão de proteção 
do ser humano. A dignidade é valor pertencente ao 
homem, sem distinção, desse modo é possível afirmar 
que independente da fase de vida em que a pessoa 
se encontra, ela possui dignidade. Nesse sentido, 
possuindo liberdade e dignidade, o indivíduo pode 
escolher os caminhos de sua vida, inclusive, no seu 
fim de vida.

Para que a sua escolha seja efetivada, e 
consequentemente, sua visão de dignidade seja 
cumprida nos seus últimos momentos de vida, o 
Testamento Vital é uma ferramenta para que essa 
vontade seja respeitada e se concretize. Dessa forma, 
conflitos entre familiares ou médicos, que podem 
levar a batalhas judiciais que se prolongam por 
anos, como no caso de Vincent, o Testamento Vital 
será o instituto jurídico capaz de prevenir litígios, 
já que produz efeitos erga omnes, o qual vincula a 
todos, a fim de que os tratamentos destinados ao 
paciente em fim de vida sejam aqueles em que ele, 
em seu momento de lucidez, escolheu de forma 
livre, respeitando assim a sua dignidade.

Por fim, apesar de no Brasil, não haver 
legislação específica acerca doo tema, a pesquisa 
demonstrou a importância do Testamento Vital, 
pois, além de efetivar a dignidade da pessoa humana 
ao ser respeitado a sua vontade expressa, também é 
um meio que evita conflitos em um momento tão 
difícil, principalmente para os familiares, que além 
de terem que lidar com aquele ente querido em seu 
fim de vida, caso não haja o tratamento, tem que 
enfrentar, em alguns casos, longas batalhas judiciais, 
o que causa ainda mais dor e sofrimento, ao passo que 
se houvesse o Testamento Vital essa dor desnecessária 
seria evitada.
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RESUMO

O Brasil com a promulgação da moderna 
Constituição de 1988, passou a ocupar uma posição 
de destaque no cenário internacional, pela ampla 
proteção aos direitos da Personalidade, porém, 
conclui-se que a cobertura e alcance do direito 
constitucional da imagem nas leis brasileiras, no 
entanto, os aspectos intrínsecos do direito da imagem 
como direito individual e autônomo, ainda precisam 
de uma melhor análise e estudos para então resultar 
em uma melhor proteção fática e segurança jurídica, 
e melhor valorar uma devida indenização nos casos 
de uso indevido e violação da imagem.

PALAVRAS-CHAVE

Dignidade-humana; Direito de imagem; Direito-pós-moderno; 

Direito- digital; Direito-fundamental.

ABSTRACT

Brazil, with the promulgation of the modern 
Constitution of 1988, came to occupy a prominent 
position in the international scenario, due to the wide 

protection to the rights of the Personality, however, 
it is concluded that the coverage and scope of the 
constitutional right of the image in the Brazilian 
laws, However, the intrinsic aspects of image law as 
individual and autonomous rights still need better 
analysis and studies to result in better factual protection 
and legal certainty, and better value due compensation 
in cases of misuse and infringement of image.

KEYWORDS

Human dignity; Image rights; Postmodern Law; Digital law; 

Fundamental right.

INTRODUÇÃO

A imagem como Bem Jurídico tutelado 
constitucionalmente, apresenta dois diferentes 
aspectos de abrangência, sendo cada um igualmente 
protegido, e digno de indenização em caso sua de 
violação. A imagem como extensão da personalidade 
do indivíduo se ramifica em dois bens patrimoniais, 
sendo uma a “Imagem Retrato” a qual é a 
retratação visual da fisionomia do indivíduo, e a 
“Imagem Atributo” a qual se evidencia a partir das 
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características de determinada pessoa na sociedade 
em que vive.

Desta maneira, podemos afirmar que existem 
duas imagens no texto constitucional: a primeira, a 
imagem-retrato, decorrente da expressão física do 
indivíduo; e a segunda, a imagem- atributo, como o 
conjunto de característicos apresentados socialmente 
por determinado indivíduo.

Portanto, não há o que se falar em um 
único bem jurídico em relação à imagem, sendo 
esta, um conceito amplo e distinto da honra, 
não se confundindo estes aspectos inerentes da 
personalidade do indivíduo, outro entendimento 
equivocado que por tempos fundamentou as decisões 
judiciais.

O direito à imagem é uma vertente do direito 
da personalidade, sendo este, tratado pelo artigo 
5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988 e 
que assegura inviolabilidade à honra e imagem, e 
que ainda prevê o direito à indenização em caso de 
sua violação. Assim, não nos resta dúvida de que, a 
imagem se apresenta como bem jurídico tutelado por 
direito autônomo e fundamentadamente expresso 
no direito constitucional.

Vencida esta etapa, inicialmente, pode-se 
concluir que, a imagem se distingue amplamente 
da honra e, por conseguinte, é possível alguém ter 
a sua dignidade violada; seja pelo uso indevido 
da sua imagem-retrato, seja pela atribuição 
difamatória de sua imagem- atributo, ainda que, sem 
necessariamente ter sido violada sua honra.

1 A ORIGEM DO DIREITO DE IMAGEM

A Constituição Federal de 1988, surgiu em 
um cenário nacional e mundial, em que o momento 
se exigia a proteção do ser humano em todos os seus 
aspectos, principalmente; pelos meios legais, a fim de 
evitar e reprimir a restrição aos direitos individuais e 
coletivos.

No entanto, com a evolução das normas 
protetoras de direitos humanos, observa-se que a 
conexão entre dignidade e direitos do homem, ou 
seja, “a visão da dignidade que vem acompanhada 
de direitos, somente aconteceu com o advento dos 
grandes textos internacionais e as Constituições 
subsequentes à Segunda Guerra Mundial” 
(DOMINGOS, 2004).

Domingos (2004) ressalta ainda que o 
reaparecimento jurídico da dignidade no pós-
guerra demonstrou uma reação histórica contra os 

movimentos totalitários que violaram de forma 
planejada a própria dignidade, na tentativa de realizar 
um projeto de definir o “ser humano” a partir de seus 
predicados.

Considerando que com a promulgação da 
Constituição Federal, o Fundamento da República, 
se tornou o objetivo e o ideal a ser perseguido 
amplamente por todo o conjunto que forma um 
Estado Nação, ou seja, Estado e sociedade civil 
organizada, tem se que; qualquer direito pautado na 
dignidade humana, requer e exige não só o esforço 
do estado representado pelo judiciário na aplicação 
da lei, mas a conscientização do coletivo social para 
se fazer conhecido os limites da liberdade de cada 
indivíduo, respeitando um ao outro nos aspectos 
individuais objetivos personalíssimos, e assim 
combater o preconceito de origem; racial, étnicas, 
cora, raça, sexual, política, ideológica, de identidade 
entre outras.

Como decorrência desta Constituição e da 
formação do Estado Democrático de Direito, a 
Suprema Legislação brasileira passou a representar o 
ideal dos seus cidadãos, bem como, a existência desta 
Carta Magna consolida no ordenamento jurídico 
mundial, a concretização de ideais da Dignidade 
Humana e o próprio respeito ao homem, de modo 
que, conduzindo o Brasil à frente dos demais países, 
quando o tema do direito moderno é a tutela dos 
direitos da personalidade e da proteção da imagem 
no mundo digital.

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO MUNDIAL

A tutela dos direitos referidos à Personalidade 
e à Dignidade do ser humano nunca foi tão necessária 
como em momentos históricos, de transição como 
é o que se vive hoje e também fora em épocas 
passadas. Os períodos históricos que deram início 
a mudanças globais sempre foram marcados por 
grandes revoluções, movimentos sociais de massa ou 
de pós-guerras.

Toda a nossa conhecida evolução tecnológica 
atual, disponível em nossos celulares, tablets e 
computadores, são hoje, os resultados de uma longa 
e constante evolução da tecnologia e da ciência.

Assim, o processo evolutivo; científico e 
cultural, se deu em todas as formas e aspectos do 
cotidiano do ser humano pós-moderno, influenciando 
e culminando na nossa sociedade atual, ou como 
é conhecida cientificamente nos meios acadêmicos 
como a “sociedade da informação”.
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Para que possamos agora, passar para a análise 
contemporânea do direito de imagem, é preciso 
que se tenha uma compreensão histórica desta 
garantia e sua histórica evolução, que se deu mais 
especificamente com a invenção da fotografia, e 
propriamente com a evolução jurídica no mundo. 
Assim, diante desta constante e necessária análise 
histórica do direito de imagem, explana:

De fato, até o momento em que a técnica 
fotográfica foi inventada, praticamente não 
existiam problemas jurídicos importantes em 
virtude da captação, da fixação e da publicação 
da imagem de uma pessoa. É que antes do 
surgimento e do desenvolvimento da fotografia 
não era tecnicamente possível, salvo situações 
muito excepcionais, a produção de retratos 
sem consentimento, visto que uma pessoa 
precisava ficar exposta durante muitas horas 
para que um pintor ou um escultor pudesse 
reproduzir sua imagem em uma obra. Assim, 
eram muito raros os casos de captação e fixação 
da imagem em uma obra sem o consentimento 
da pessoa retratada. (ZANINI, 2018, p.30).

Desta forma, podemos observar que, com o 
advento da fotografia, a imagem retrato passou a ser 
amplamente divulgada, e este fator, contribuiu para 
o surgimento de novas demandas judiciais, o que em 
resumo, decorrente da exposição e do uso indevido 
da imagem sem a consentimento, ou com exposição 
de forma vexatória do sujeito retratado.

Destarte, tornando este, um momento 
histórico, não só para a ciência e para a publicidade, 
o surgimento da fotografia, mas também para o 
judiciário, que se viu em um contexto de evolução 
do comportamento social, através da divisão do 
direito de propriedade; antes tutelava a referência do 
autor e sua obra, fosse ela; artística como pinturas, 
esculturas, ou caricaturas atribuídas a determinada 
pessoa. E agora, a imagem passava a ser a cópia e o 
reflexo exato do indivíduo ali retratado.

Nitidamente o que se percebe é que, conforme 
a sociedade evolui, com ela evolui o direito, e este 
por sua vez, as vezes não perfaz sua função na mesma 
velocidade em que evolui a sociedade. Destarte, a 
análise histórica dos direitos da Personalidade nos 
demais países; ressalta o surgimento do bem jurídico 
e a proteção legal da imagem, advento da pós-
segunda guerra, sob a influência das Nações Unidas 
na busca pela reparação de outra barbárie vivenciada 
pela humanidade.

Assim, a aplicação e a criação de leis de 
proteção da imagem, sempre resultaram em diversas 
violações deste direito, não importando o país 
ou a época vivida. Nota-se então que, a violação 

decorrente da aplicação análoga da proteção de obras 
e de propriedade era até então ineficaz na amplitude 
da Personalidade Humana, tal qual como se conhece 
hoje.

Conclui-se assim que, a sua proteção jurídica 
na Legislação Global, sofreu e ainda passa por 
mudanças, e que conforme a sociedade evoluí, evolui 
com ela suas leis.

1.2 CONTEXTO HISTÓRICO NO BRASIL

O direito brasileiro obteve o auge da atual 
proteção dos Direitos da Personalidade, através da 
evolução histórica e jurídica; resultando por fim, 
na nossa Carta Magna, propriamente, dizendo que 
esta, se deu, com a promulgação da Constituição 
de 1988, o que foi por sua vez, a consequência do 
período histórico da pós-segunda guerra mundial e 
pós-regime militar.

Tendo assim, como a conhecemos hoje, mas 
que, se resume, como o fruto de uma longa e penosa 
luta do povo e de juristas em prol de garantias, da 
liberdade e da própria efetivação da Dignidade 
humana no direito brasileiro:

Embora um tema relativamente novo dentro 
do Direito, uma vez que só se pode falar em 
direitos da personalidade propriamente ditos 
após o final da Segunda Guerra Mundial [...] as 
pessoas que viviam naquela época não tinham 
a preocupação em proteger os direitos de 
outrem, o que realmente se objetivava tutelar 
eram direitos tais quais os de propriedade, de 
ser indenizado, de poder contratar etc. Com o 
Cristianismo é que surgem, verdadeiramente, 
fatos que podem ser considerados como 5 
precursores para o surgimento desses direitos, 
pois este advento nos trouxe concepções 
como a de fraternidade, compaixão humana, 
preocupação com o bem-estar do cidadão [...] 
(BRITO, 2011, p. 04).

Assim, é evidente o fato de que, o direito e 
suas leis buscam efetivar a proteção do indivíduo de 
forma posterior a lesão ao direito, o que é evidenciado 
pelos tristes fatos históricos vivenciados pelos nossos 
antepassados. A autora cita ainda:

A Declaração dos Direitos Humanos, surge 
em um contexto, onde a proteção e o dever 
de garantia dos direitos do homem, se tornam 
não somente necessários para a garantia da 
propriedade, mas principalmente na busca 
da Liberdade da Igualdade e da Fraternidade 
entre os povos; não só garantindo estes 
direitos, mas trazendo à luz do direito, o que 
até então se ignorava; a Dignidade Humana. 
(BRITO, 2011, p. 10).
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Assim, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, serviria como um exemplo as demais 
Nações a ser seguido, comumente, o mundo não 
seria mais o mesmo após a segunda guerra mundial, 
bem como também, não o mesmo o direito e suas 
leis. Destarte, o Brasil, seguiu os rumos da história 
humana e mesmo que de aparente forma tardia em 
relação aos demais países do globo, buscou inserir 
nos seus ordenamentos jurídicos, a proteção e a 
tutela sobre os direitos da personalidade; buscando 
efetivar a garantia dos direitos humanos.

No ordenamento brasileiro, por exemplo, 
o nosso Código Civil de 1916 não trazia 
dispositivos que tratassem expressamente 
dos direitos da personalidade, não havia essa 
preocupação, o seu perfil era o de um código 
essencialmente patrimonial. Já o nosso Código 
Atual, Código Civil de 2002, dispõe, a partir 
do artigo 11, de um capítulo denominado 
Dos Direitos da Personalidade (Capítulo 
II do Livro I, Título I, Parte Geral). Assim 
como a nossa Constituição de 1988 que traz 
uma preocupação substancial com o cidadão, 
eleva esses direitos à categoria de direitos 
fundamentais, protegendo-os, inclusive, como 
cláusulas pétreas. (DOMINGOS, 2004).

Assim, presente em seu sua Carta Magma, o 
Brasil passou a ter a proteção da imagem como direito 
autônomo e exclusivo, no entanto, a atribuição de 
conceituar o que é a imagem para o direito, ficou 
à cargo da doutrina “[...] O direito à imagem não 
encontra definição no direito positivo brasileiro, 
cabendo tal tarefa a doutrina”. (DOMINGOS, 
2004).

Desta forma, o estado brasileiro através da 
Constituição Federal de 1988 e sob a influência da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, inseriu 
a proteção e a garantia da Dignidade, bem como, o 
direito e o respeito à plena proteção da Personalidade, 
para assim possibilitar o completo desenvolvimento 
da do indivíduo:

Com a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, o direito à imagem foi erigido ao status 
de direito autônomo. Quer dizer, o legislador 
constituinte originário conscientizou-se da 
importância do direito à imagem e dotou-o de 
proteção legal, independentemente da ofensa 
ou não de outro direito da personalidade. 
(DOMINGOS, 2004).

Desta forma, o Direito Constitucional 
brasileiro, obteve a partir da promulgação da Carta 
Magma, um marco histórico, que se evidenciaria 
pela proteção dos direitos humanos, e não mais 
apenas, pela proteção dos direitos de propriedade, 

tendo assim, a efetiva e explícita norma de amparo 
aos Direitos da Personalidade.

Ressalta-se aqui que, muito embora as leis da 
época, buscavam proteger tanto os direitos do autor 
como os direitos do indivíduo, até então não existia 
uma proteção específica e exclusiva da imagem, de 
modo que a aplicação de leis se dava pela analogia 
ao caso concreto, como por exemplo; o Código 
de propriedade Industrial, que tutelava a imagem 
da pessoa nos casos de sua representação em uma 
moeda, estátua ou pintura.

A proteção de imagens concernentes às marcas 
industriais remonta a 1971. O texto da Lei 
n. 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que 
instituiu o Código de Propriedade Industrial, 
rezava no artigo 65, n. 12, que não é registrável 
como marca “nome civil, ou pseudônimo 
notório, e efígie de terceiro, salvo com 
expresso consentimento do titular ou de seus 
sucessores diretos; o uso da efígie de terceiro 
como marca, com expresso consentimento do 
titular ou de seus sucessores. (DOMINGOS, 
2004).

Assim, as Constituições anteriores e já 
revogadas, tratavam do direito de imagem de 
forma implícita por outros direitos que já eram 
reconhecidos expressamente, como o direito da 
inviolabilidade do lar, o direito da intimidade, e o 
direito à honra. Destarte, a promulgação da atual 
Constituição é quem possibilitou a tutela expressa 
do Direito à Imagem.

Ainda, no que se refere ao direito de 
imagem no Brasil, existe um longo caminho a ser 
percorrido, no entanto, conclui-se que, a influência 
da atual proteção Constitucional já irradia no seu 
ordenamento legal a busca pela efetivação deste 
direito.

Desta forma, a garantia Constitucional da 
Dignidade Humana na proteção da imagem do 
indivíduo, já não é vista como um ideal longínquo 
e abstrato, mas se faz presente de forma ampla nos 
códigos e leis, servindo assim; como a base legal que 
evidencia, efetiva o respeito ao ser humano em todos 
os aspectos de sua existência e legado.

Assim, promover o respeito e a liberdade de 
modo progressivo, como é direito de todos, fazendo 
com que, seja compelido toda e qualquer forma 
de tirania ou opressão; exatamente o que a história 
busca evidenciar para o direito, e este assim se faça 
cumprir na sua missão. Resplandecendo o respeito a 
imagem, seja na sociedade, seja na história, iniciando 
nas doutrinas ou terminando nos tribunais.
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2 A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO DE 
IMAGEM

A imagem como atributo da personalidade do 
indivíduo, é a própria continuidade da identidade 
da pessoa, sendo assim, a proteção legal para com 
tal instituto, é amplamente trabalhada na doutrina, 
bem como, foram e ainda continuam sendo, o de 
várias discussões sobre o que seria a imagem e como 
tipificar a merecida tutela jurisdicional.

Desta forma, sob o viés da formação nuclear 
do bem jurídico, é necessário que se faça um estudo 
de qual já foi o entendimento sobre sua constituição, 
e assim; qual a atual predominância deste instituto 
de direito da personalidade.

Como traz a doutrina de forma histórica, o 
direito de imagem, em um primeiro momento teve 
a sua existência negada pelos doutrinadores “Outros 
estudiosos, também negando a sua existência, 
asseveraram que o direito à imagem não admitia 
tutela como direto subjetivo [...]”(ZANINI, 2018), 
no entanto, essa teoria não prosperou por muito 
tempo, e essa tese logo foi deteriorada em razão de 
jurisprudências e casos julgados, desta forma traz 
o autor Zanini (2018): “argumentando a doutrina 
francesa que a existência de uma ação em juízo para 
a tutela de imagem somente poderia se explicar pela 
consagração de um direito subjetivo”.

Conclui-se que o termo jurídico de 
propriedade, é amplamente distinta da imagem, e 
muito embora esses dois direitos são absolutos do 
seu titular e oponíveis de modo erga omines, assim 
o direito de imagem representa a personalidade do 
indivíduo, não se desvinculando deste, não podendo 
se desvincular, nem mesmo ser alienado ou herdado. 
Restando assim a superado tal entendimento.

Domingos (2004) apresenta a teoria do 
direito de imagem vinculado ao direito à honra, 
“Essa tendência considera merecedora de proteção 
não exatamente o direito à própria imagem, mas sim 
tal direito como faceta ou fruto do direito à honra 
[...]”.

Por essa teoria, a lesão do direito à imagem 
não passaria de uma ofensa do direito à honra do 
indivíduo, o que na prática levaria os estudiosos do 
tema a procurar alguma forma de tutela no direito 
subjetivo e objetivo da honra da pessoa. Assim, a 
imagem não era um direito com sentido próprio, mas 
fazia parte do direito à honra, e este por sua vez tinha 
uma amplitude maior e englobava assim o direito de 
imagem de forma inerente ao direito à honra.

No entanto, se tal teoria se fundamentasse e 
se consolidasse, não se teria a concepção da proteção 
da imagem para divulgações da imagem sem a prévia 
autorização do seu indivíduo, ou seja, em um caso 
onde a divulgação da imagem sem o cunho vexatório, 
como por exemplo uma exposição ou representação 
dos atributos dessa pessoa como meio para elogiar e 
elevar sua imagem, visto que neste caso a honra do 
indivíduo não seria atingida.

Desta forma, conclui-se que a captação e 
a divulgação da imagem de outrem para que seja 
considerada ilícita, não se exige a ofensa à honra, 
mas tão somente a ausência do consenso da pessoa 
retratada, por conseguinte e muito embora esta 
teoria represente um avanço no entendimento do 
direito, não se convalida atualmente.

2.1 A PREVISÃO LEGAL DA PROTEÇÃO DE IMAGEM

O direito de imagem é um direito de alta 
relevância no direito constitucional, sendo taxativo 
como um direito fundamental, é também um direito 
de eficácia plena; a pessoa nasce com este direito, e o 
mesmo se perpetua ao longo do tempo, mesmo após 
a morte.

A imagem como própria extensão e 
continuidade da personalidade da pessoa, se difere 
dos demais institutos do direito da personalidade. 
Consequentemente, a sua proteção nos diversos 
instrumentos e códigos legais, tem características 
de proteção e comprovação de danos, distintos à 
proteção de demais direitos individuais, bem como 
distintamente também da proteção de bens materiais.

No ramo do direito civil por exemplo, a 
personalidade do indivíduo se ramifica sob 
suas diversas conjecturas e peculiaridades, de 
igual forma como é na Constituição Federal, 
“[...] o direito de imagem é irrenunciável, 
inalienável, intransmissível, porém disponível, 
[...] destarte há a formalidade necessária para a 
validade de um negócio jurídico, o qual tenha 
como objeto de uso a exploração comercial 
da imagem-retrato, assim, [...] sem a devida 
autorização/licença de uso de seu titular, 
não poderá um terceiro fazer uso de imagem 
que não seja a sua própria [...] (JADÃO E 
CHWARTZMANN, 2017).

Assim, núcleos de direitos inerentes à 
personalidade, possuem distintas formas de proteção, 
o direito à honra, por exemplo, demanda a existência 
de dano para aferição de eventual indenização, o 
uso indevido de imagem por sua vez, independe 
de comprovação do prejuízo sendo, portanto, 
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inerente à utilização sem autorização, conforme se 
vê na respectiva Súmula 403 do Superior Tribunal 
de Justiça: SÚMULA Nº 403 “Independe de prova 
do prejuízo a indenização pela publicação não 
autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos 
ou comerciais”. (BRASIL, 2014[b], p. 130).

A análise do direito à imagem, no campo do 
direito penal, passa por uma transformação no seu 
conceito de proteção e garantia contemporâneo, 
mas cabe aqui enfatizar que, “A imagem das pessoas 
não pode ser divulgada por nenhuma forma 
ou mecanismo, impresso ou digital, sem a sua 
autorização [...]”. (FERREIRA, 2017).

O direito penal por si só, não é uma garantia 
de proteção, contra a divulgação de imagens 
indevidas, na sociedade e nos meios de comunicação, 
ou amplamente como é chamada pelo Filósofo 
Zigmunt Bauman; “a sociedade da informação” e nos 
dias de hoje. Isso advém do fato e da característica 
desta sociedade que é altamente conectada, e que 
possui nas suas redes de relacionamentos virtuais, o 
ambiente propício para este tipo de crime.

O direito penal, no campo dos direitos da 
personalidade, detém uma autonomia própria de 
intervenção, de caráter muito mais posterior à 
ofensa, do que, propriamente como fator coercitivo, 
impeditivo ou de proibição em relação ao criminoso 
e a prática delitiva.

Desta forma, a violação à imagem de pessoas, 
tem se tornado um dos maiores desafios para o 
direito moderno, que por circunstâncias peculiares 
desta modalidade de crime e através da velocidade 
de compartilhamento, das redes sociais, entre os 
quais, podem ser citados; Facebook, Instagram e 
WhatsApp, citando estes como os mais comuns, 
acabam por encorajar e disseminar este tipo de 
conduta, tema discutido a seguir.

2.2 O MARCO CIVIL DA INTERNET E O DIREITO DE 
IMAGEM

Não é incomum que através do uso das redes 
sociais ocorra o uso indevido da imagem, por vezes, 
resultando no compartilhamento desautorizado desta 
por parte de seu titular; seja por desconhecimento da 
legislação vigente, seja intencionalmente por parte 
do agente criminoso.

As características peculiares do avanço das 
mídias sociais e da própria internet móvel e a falsa 
sensação de anonimato na rede, intensifica e encoraja 
os infratores e criminosos, e como consequência 

desta evolução tecnológica, os crimes cibernéticos 
cresceram e se amplificaram, exigindo do legislativo 
a criação de novas leis até poucos tempo atrás 
impensáveis, como é o caso por exemplo do Marco 
Civil da Internet.

LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 
2014. Seção III Da Responsabilidade por 
Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por 
Terceiros (MCI Art. 19. Com o intuito de 
assegurar a liberdade de expressão e impedir 
a censura, o provedor de aplicações de 
internet somente poderá ser responsabilizado 
civilmente por danos decorrentes de conteúdo 
gerado por terceiros se, após ordem judicial 
específica, não tomar as providências para, 
no âmbito e nos limites técnicos do seu 
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar 
indisponível o conteúdo apontado como 
infringente, ressalvadas as disposições legais 
em contrário.) § 2 o A aplicação do disposto 
neste artigo para infrações a direitos de autor 
ou a direitos conexos depende de previsão legal 
específica, que deverá respeitar a liberdade de 
expressão e demais garantias previstas no art. 
5º da Constituição Federal. (BRASIL, 2014).

Assim, trata do tema o autor Teffé (2017) em 
sua obra Considerações sobre a proteção do direito à 
imagem na internet:

Hipótese de cenas de nudez ou atos sexuais, 
a responsabilidade do provedor é apenas 
subsidiária. • Ocorrerá somente se não 
atender à notificação para retirada do 
conteúdo. • Importância da comprovação 
da notificação Difere da solidária, em que 
haveria uma responsabilidade mútua entre 
infrator e provedor, o que permitiria acionar 
judicialmente um ou outro, ou ambos 
concomitantemente, [...] Direitos autorais 
estão relacionados à proteção dos autores 
de obras literárias, artísticas ou científicas A 
responsabilidade do provedor de conteúdo 
em caso de violações aos direitos autorais e 
conexos depende de previsão em lei específica 
(Art. 19, § 2º e 32 MCI).

Desta forma, o indivíduo que se predispõe 
a uma conduta desordenada do convívio social 
e pacífico, se utiliza da facilidade de acesso as 
informações disponíveis na rede mundial de 
computadores, de forma ilegal e para fins ilícitos: 
“A natureza da internet por vezes realça o que há de 
pior nas pessoas e nós precisamos fazer um trabalho 
melhor em ensiná-las como utilizar a tecnologia 
apropriadamente”. (WALDMAN, 2018).

Uma vez a imagem disponibilizada e inserida 
em uma plataforma digital, o usuário não detém a 
capacidade de acesso para retira-la, cabendo assim, 
a intervenção e retirada do conteúdo indevido 
da rede, sendo esta atribuição técnica de dever do 
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provedor de conteúdo, que também pode se tornar 
réu juntamente com o agente criminoso em uma 
possível ação judicial, caso descumpra uma ordem 
do judiciário ou não atenda a notificação do usuário.

Muito embora o Marco Civil tenha 
expressamente afastado a responsabilidade 
do provedor de conteúdo, tal qual Facebook 
e Instagram, eles continuam sendo réus nas 
ações para remoção de conteúdo, pois é a 
forma mais rápida de remover a publicação e 
todos os compartilhamentos a ela relacionados 
(o usuário infrator não tem meios de remover 
compartilhamentos feitos por terceiros), além 
de poder informar dados sobre o usuário 
infrator. (JADÃO E CHWARTZMANN, 
2017).

Por vez, tendo em vista que o usuário 
compartilha uma imagem sem saber estar cometendo 
um crime, o que leva a atualidade da matéria 
tipificada, ilegal e passível de punição, tendo em vista 
a ofensa e a lesão ao bem jurídico da imagem. Assim, 
o direito penal auxiliado pelas leis complementares e 
específicas que tratam do tema:

A lei se preocupou em dar um tratamento 
especial para os casos de imagens, vídeos ou 
outros materiais contendo cenas de nudez 
ou de atos sexuais de caráter privado, Prática 
frequente, sobretudo entre os mais jovens, 
seja pela exposição de imagens extraídas com 
o consentimento dos envolvidos ou pela 
obtenção clandestina [...] (TEFFÉ, 2017).

A função de investigativa, analisando; se 
houve ou não crime na captação da imagem da 
vítima, se houve o posterior uso ou a indevida e 
desautorizada divulgação, e consequentemente a 
punição do infrator pela ofensa e crime cometido. 
Por vez, o acesso virtual e a capitação de imagem não 
ocasionam por si só a lesão à imagem.

De fato, uma vez adquirida e veiculada 
de maneira desautorizada, deformada ou 
descontextualizada, ou ainda para quaisquer fins 
ilícitos, faz com que o compartilhamento e uso sem 
o devido consentimento da pessoa se finde na lesão 
ao direito e a dignidade do sujeito.

No entanto, a proteção da imagem da internet 
não representa apenas um meio para atos criminosos 
praticados por estranhos em relação à vítima, por 
vezes o surgimento de novas condutas ilícitas que até 
então eram inexistentes, obrigou ao estado legislador, 
a tipificação e a atualização de leis pré-existentes, 
para que com a adequação e previsão de tipos legais 
específicos, fosse possível adequar as normas as novas 
práticas delitivas.

[...] alteração do Código Penal – foi criado 
o artigo 216-B que prevê pena específica 
de detenção para aqueles que expõem a 
intimidade sexual das pessoas participantes do 
ato, realizando qualquer tipo de registro não 
autorizado: “Produzir, fotografar, filmar ou 
registrar, por qualquer meio, conteúdo com 
cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso 
de caráter íntimo e privado sem autorização 
dos participantes: Pena - detenção, de 6 
(seis) meses a 1 (um) ano, e multa. Parágrafo 
único. Na mesma pena incorre quem realiza 
montagem em fotografia, vídeo, áudio ou 
qualquer outro registro com o fim de incluir 
pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou 
libidinoso de caráter íntimo. (NEVES, 2019).

Assim, as relações afetivas ou de convívio 
familiar, passaram a ser cenários de uma nova 
forma de violência doméstica, onde o aspecto lesivo 
ultrapassa a violência física e o anonimato das quatro 
paredes do ambiente doméstico, assim, a ofensa 
tomou proporções incalculáveis, pois possibilitada 
pela internet a violência moral e psicológica sofrida 
pela vítima, pode alcançar o acesso de todo o mundo 
global com apenas um “click”. Concluindo assim 
que, o judiciário e o legislativo, ampliaram a sua área 
de atuação onde já se fazia presente, mas que até o 
surgimento de recorrentes casos se fazia omisso.

Discute-se, no direito digital, se o autor de 
compartilhamentos de imagens desautorizadas, teria 
de igual modo com o responsável pela captação inicial 
e divulgação da imagem de forma indevida, a mesma 
responsabilidade jurídica, ainda de modo mais grave, 
repercute na atualidade o chamado cyberbullying, e, 
outros crimes conexos como a extorsão trazendo 
casos já conhecidos e de grande repercussão, como 
por exemplo o vazamento de fotos íntimas da atriz 
Carolina Dieckmann, no ano de 2012.

Fato é que, independentemente do tempo 
da ação ou forma com que se deu a conduta, a 
exposição de conteúdo de foro íntimo viola direitos 
fundamentais básicos como a imagem, privacidade 
e intimidade da pessoa, tendo como principais 
finalidades; a exposição extremamente vexatória, 
difamatória e caluniosa, causando na vítima grandes 
constrangimentos sociais e traumas psicológicos.

O cyberbullying é um exemplo dentre vários 
outros crimes semelhantes em que os danos causados 
à imagem afetam não só a vítima, mas toda uma 
sociedade envolvida no contexto.

Assim, com o auxílio da internet, os crimes 
virtuais não se utilizam mais apenas da violência física 
como instrumento para a ofensa ao bem jurídico, 
mas apenas a própria imagem da pessoa e a ameaça 
ou a própria exposição de forma vexatória; além de 
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várias outras condutas delitivas e ilícitas resultantes 
de ações da vida online que podem resultar em 
processos judiciais O cyberbullying e outros crimes 
semelhantes, não escolhem suas vítimas pela 
vulnerabilidade social ou de determinados lugares, os 
critérios na escolha das vítimas são quase inexistentes. 
Assim, visualiza-se que, toda e qualquer pessoa está 
vulnerável em ser uma vítima, qualquer pessoa até 
o momento desconhecida, um artista famoso, um 
político conhecido, ou até mesmo um alto membro 
da Suprema Corte do judiciário.

Por fim, a internet colocou em xeque-mate os 
direitos da personalidade, não porque a internet ou 
a Inteligência artificial represente uma ameaça por 
si só para a humanidade, mas tão somente porque 
o homem imbuído de praticar o mau, detém a 
facilidade para tal, mas não a impunidade ou omissão 
da lei.

Desta forma, toda e qualquer pessoa, grupo 
social ou indivíduo, em seu lar ou em público, 
no contexto histórico ou em seu legado, todos 
indiscutivelmente e indiferentemente de quaisquer 
circunstâncias, são merecedores da proteção 
Constitucional. Ainda que esta, se dê de modo 
aparente tardio, mas jamais de modo omisso, à 
merecida e necessária tutela e reparação do dano, 
assim como protegido os direitos da personalidade é 
na Constituição, protegida a imagem também deve 
ser, nos demais diplomas legais e leis específicas.

3 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E A EXCESSIVA 
EXPOSIÇÃO DA IMAGEM

Fato é que nos dias de hoje, a imagem 
humana está para o as redes sociais, assim como a 
mão de obra do operário estava para as indústrias 
no período pré-revolução-industrial; vasta, não 
valorizada, necessitando de regulamentação e 
amplamente explorada de forma massiva, e esta 
condição da imagem humana seja ela a retrato seja a 
imagem atributo, como obra ou produto, é a errônea 
mercantilização da imagem humana como mera 
mercadoria e simples bem patrimonial.

Assim, o surgimento de novos postos e 
novos ramos de trabalho advindos com as novas 
ferramentas de comunicação virtual, como por 
exemplo; os influenciadores digitais, atividade que 
consiste na auto e consentida exposição da imagem 
e vida privada da pessoa, onde através de uma 
plataforma ou rede social virtual, expõe sua rotina e 
especificamente seus hábitos de consumo e que em 

troca como forma de remuneração lhe é patrocinada 
pelas marcas, empresas e produtos os quais divulga.

Nas palavras de Bauman (2008, p.70) “para 
que a economia capitalista funcione, o capital deve 
ser capaz de comprar trabalho, que por sua vez deve 
ter uma condição atrativa o bastante para aparecer 
aos olhos de seus possíveis compradores como uma  
mercadoria desejada”.

A sociedade da informação, como é 
conhecida a atual sociedade-pós moderna, vem 
sofrendo drásticas mudanças à partir do advento 
da rede mundial de computadores e da inteligência 
artificial e ainda mais de forma incisiva pelo uso 
das redes de telefonia e internet móvel por satélites, 
principalmente no campo das relações sociais, o 
que devido a coexistência no mundo real e virtual 
transmite uma falsa sensação de liberdade irrestrita, 
e consequentemente intentado condutas imorais e 
ilícitas, assim, vejamos o que o filósofo e estudioso 
do tema reflete à seguir sobre, o conceito de ética nas 
relações humanas na pós modernidade:

Sugiro que a novidade da abordagem pós-
moderna da ética consiste primeiro e acima 
de tudo não no abandono de conceitos morais 
caracteristicamente modernos, mas na rejeição 
de maneiras tipicamente modernas de tratar 
seus problemas morais (ou seja, respondendo 
a desafios morais com regulamentação 
normativa coercitiva na prática política, e com 
a busca filosófica de absolutos, universais tá e 
fundamentações na teoria). Os grandes temas 
da ética - como direitos humanos, justiça 
social, equilíbrio entre cooperação pacífica 
e autoafirmação pessoal, sincronização da 
conduta individual e do bem-estar coletivo-
não perderam nada de sua atualidade. Apenas 
precisam ser vistos e tratados de maneira nova. 
(BAUMAN, 1997, p.08).

Assim, o escritor, através de sua análise filosófica 
social, demonstra que o ser humano contemporâneo 
tem vivido e construído suas relações, trabalho e lazer 
através do mundo virtual, destarte, já não há uma 
reflexão moral de sua existência e de suas condutas, 
atributos vitais para um bom convívio social e até 
mesmo uma condição infestável para uma existência 
pacífica entre vizinhos e nações. Ainda nas palavras 
de Bauman:

A modernidade tem a estranha capacidade 
de frustrar a auto-analise; ela embrulhou os 
mecanismos de auto-reprodução com um 
véu de ilusões sem o qual esses mecanismos, 
sendo o que são, não podiam funcionar 
adequadamente; a modernidade devia propor-
se alvos que não se podiam atingir, para atingir 
o que podia atingir. (BAUMAN, 1997, p.38).
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A vida pública e a vida privada, são totalmente 
distintas uma da outra, porém, ambas sempre 
foram objetos de interesse alheio, as vezes por mera 
curiosidade, mas principalmente por governos e 
por empresas de marketing e comércio. Contudo, 
a possibilidade da vivência e observância de todos 
e por todos possibilitada pela internet e pelas redes 
sociais, tornou a intimidade e a vida privada, quase 
que um constante Reality Show, onde todos querem 
ver e serem vistos.

O espaço físico, porém, da cidade é também 
o território do espaçamento estético; a desigual 
distribuição de interesses, curiosidade, capacidade 
de suscitar diversão e prazer. Os resultados do 
espaçamento cognitivo e estético não coincidem. 
“Os estranhos do espaço social/cognitivo podem 
ser objeto de intensa curiosidade como fonte de 
experiências de entretenimento”. (BAUMAN, 1997, 
p. 192).

Com isso, o sinônimo de lazer, diversão e 
entretenimento mudou; o que antes era um simples 
passeio de domingo pelo parque agora é uma 
caça virtual de Pokémon, o que era uma álbum de 
fotografias agora é um arquivo de mera exposição 
de corpus nus e pratos gourmetizados e produtos 
aleatórios sem nenhum significados, realmente a 
sociedade mudou, mesmo que não se saiba para o 
quê.

3.1 OS ASPECTOS DO DIREITO DE IMAGEM E AS 
REDES SOCIAIS

Fato é que nos dias de hoje, a imagem humana 
está para o as redes sociais, assim como a mão de 
obra do operário estava para as indústrias no período 
pré-revolução-industrial, vasta, não valorizada, 
necessitando de regulamentação e amplamente 
explorada de forma massiva.

Assim, o surgimento de novos postos e novos 
ramos de trabalho surgem com as novas ferramentas 
de comunicação virtuais, como por exemplo os 
influenciadores digitais, que consiste na auto e 
consentida exposição da imagem e vida privada da 
pessoa, onde através de uma plataforma ou rede 
virtual, expõe sua rotina e especificamente seus 
hábitos de consumo e que em troca como forma 
de remuneração lhe é patrocinada pelas marcas, 
empresas e produtos os quais divulga.

Dir-se-ia, além disso, que os homens buscam 
a honra para convencerem-se a si mesmos de 
que são bons. Como quer que seja, é pelos 

indivíduos de grande sabedoria prática que 
procuram ser honrados, e entre os que os 
conhecem e, ainda mais, em razão da sua 
virtude está claro, pois, que para eles, ao 
menos, a virtude é mais excelente. Poder-se-ia 
mesmo supor que a virtude, e não a honra, é a 
finalidade da vida política. (ARISTÓTELES, 
1991, p.09).

Desta forma, para a análise e conceituação 
da imagem humana seja ela a retrato seja a imagem 
atributo como mão de obra ou produto, é preciso 
conceituar a distinção entre; o que é, mercadoria por 
bens patrimoniais, e que, mesmo não se podendo 
valorar, se podem indenizar na dimensão pelo alcance 
e limites da ofensa.

3.2 O USO INDEVIDO DA IMAGEM E A USURPASÃO 
DOS DIREITOS AUTORAIS

O direito de imagem qualifica-se como 
direito de personalidade, extrapatrimonial, de caráter 
personalíssimo, por proteger o interesse que tem a 
pessoa de opor-se à divulgação de seus próprios 
atributos personalíssimos, assim vejamos a recente 
decisão:

2ª vara Cível de Cristalina/GO: Acrescentou 
que no ano de 2014 o requerido criou uma 
página na rede Instagram, denominada 
“TE SENTO A VARA”, se valendo de uma 
imagem do postulante, a qual, editada com 
diversas frases depreciativas, teria alcançado 
o expressivo número de 6,2 milhões de 
seguidores. A controvérsia reside no direito de 
o requerente ser compensado por uso indevido 
de sua imagem, conduta praticada pelo 
requerido em redes sociais como Instagram, 
facebook e twitter. A conduta ilícita do 
requerido restou sobejamente demonstrada. 
Ademais, além de aparecer indevidamente em 
inúmeras publicações diárias, a imagem violada 
também foi utilizada como ícone dos perfis 
“@sentoavara”, “@lojasentoavara” e “te sento 
a vara” (facebook e twitter), circunstância que 
agrava, sobremaneira, o contexto ofensivo da 
honra do requerente, já que as afamadas contas 
estão intimamente ligadas à sua imagem. 
Com efeito, o que deve ser considerado é tão 
somente o fato da ilícita e ampla divulgação 
sem autorização, nada implicando se antes 
divulgada por outrem, tampouco de onde se 
extraiu a imagem, que, friso, não é de domínio 
público. (TJGO, 2019, p. 02).

Para o Direito, o principal regulamento das 
condutas humanas, não importa se da ofensa ou 
conduta ilegal praticada de modo virtual ou real, a 
violação de normas jurídicas será igualmente passível 
de consequências judiciais, à imagem para o direito 
é algo personalíssimo e assegurado a qualquer 
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pessoa a oposição da divulgação da sua imagem em 
circunstâncias relacionadas.

Na hipótese de uma conduta violadora 
de direitos praticada por qualquer sujeito, como 
copiosamente fundamentado, deve o julgador antes 
de averiguar a existência dos pressupostos do dever 
de penalizar e indenizar, avaliar que, o processo 
não tem por finalidade apenas a atuação do direito 
ao caso concreto, posto que, além do objetivo da 
solução jurídica, se deve valorar os fins sociais, 
políticos e filosóficos, assim, o direito também 
se apresenta como uma ferramenta coercitiva e 
instrutora, afim de instruir e aperfeiçoar a sociedade 
e seus indivíduos, conceito esse que já auferia o 
Filósofo Aristóteles:

Torna-se assim bem claro o que seja o 
eqüitativo, que ele é justo e é melhor do que 
uma espécie de justiça. Evidencia-se também, 
pelo que dissemos, quem seja o homem 
eqüitativo: o homem que escolhe e pratica 
tais atos, que não se aferra aos seus direitos 
em mau sentido, mas tende a tomar menos 
do que seu quinhão embora tenha a lei por 
si, é eqüitativo; e essa disposição de caráter 
é a eqüidade, que é uma espécie de justiça 
e não uma diferente disposição de caráter. 
(ARISTÓTELES, 1991, p. 11).

Assim, mais que as ações sejam virtuais, estas 
refletem desejadas ou não, na vida real e    que    existe    
um     dever     de     ampla     participação     das     
partes,    da     sociedade, do legislador e do próprio 
juiz na busca da efetiva concretização da Dignidade 
Humana em todos os seus caracteres e fundamentos 
legais, filosóficos e morais.

Desta maneira, o Código Civil de 2002, 
inspirado na Constituição Federal reitera a proteção 
da imagem como Direito da Personalidade garantindo 
ao seu titular, ou aos seus legatários, a indenização 
pela ilicitude e uso indevido da exposição; Art. 
186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 
ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça no 
ano de 2009 editou a súmula 403: “Independe de 
prova do prejuízo a indenização pela publicação não 
autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos 
ou comerciais” (BRASIL, 2014), ressaltando que não 
se aplica não se aplica para divulgação de imagem 
vinculada a fato histórico de repercussão social.

CONCLUSÃO

Conclui-se a enorme importância do estudo 
deste tema quando cada vez mais se evidencia as 
relações jurídicas, concorrentemente de maneira que 
a publicidade tem utilizado a internet como meio 
de difusão complementar na atualmente conhecida 
como ‘Sociedade da Informação”, obtendo em razão 
disso uma análise cada vez mais detalhada do Direito 
digital e evidenciando assim, a importância destes 
estudos pelos juristas e, ainda mais tratado pelos 
tribunais com a seriedade, imputando de forma.

Destarte, o Direito, por mais evoluído e 
ao mesmo tempo cauteloso que seja, não possuí a 
legitimidade para delimitar as condutas naturais dos 
relacionamentos humanos, sem a ajuda da psicologia, 
da sociologia, da religião e da medicina, assim, o 
direito pode em sua competência originária tão 
somente prever determinadas condutas futuras, ilegais 
e passíveis de punição, mas não definir as prováveis 
causas que seriam ou não eticamente corretas ou 
reprováveis, sem representar necessariamente uma 
conduta passível de punição; por fim o direito detém 
e sua natureza regulamentadora e ética a atuação de 
maneira equitativa diante dos novos desafios da era 
pós moderna e pré-período 4º Revolução Industrial.

Por fim, seja o provedor de conteúdo 
negligentemente ou uma pessoa ilegalmente 
usufruindo ou violando o direito de imagem de 
modo ofensivo ou pejorativo a imagem de outrem; 
ambos deverão responder civilmente pelo dano 
causado.

Este artigo resultante da análise bibliográfica, 
evidenciando; as passadas e as presentes mudanças dos 
relacionamentos sociais, o distanciamento da reflexão 
moral e consequentemente o aumento nas demandas 
judiciais como o resultado das relações virtuais que se 
demonstram pela facilidade de divulgação da imagem 
do indivíduo, descaracterizada e descontextualizada 
da sua ideia originária, consequentemente resultando 
em danos morais e materiais, pela violação dos 
Diretos da Personalidade como: a Imagem, a Honra, 
a Privacidade e a Identidade.
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RESUMO

A dignidade da pessoa humana constitui 
no epicentro axiológico do ordenamento jurídico, 
que impacta na necessidade de tutelar os direitos 
da personalidade no âmbito das relações jurídicas 
privadas. Assim, havendo dano oriundo de violação 
desses direitos, o instituto da responsabilização 
civil apresenta-se como instrumento importante na 
medida em que impõe aos agressores o dever de reparar 
o dano causado. Neste contexto, através da revisão 
bibliográfica, o presente artigo objetiva analisar o 
bullying escolar enquanto violência contra os direitos 
da personalidade e perquirir sobre a possibilidade de 
responsabilização civil dos agressores, bem como das 
entidades educacionais, nestes casos.

PALAVRAS-CHAVE

Direitos da personalidade; Bullying escolar; Responsabilidade civil.

ABSTRACT

The dignity of the human person constitutes the 
axiological epicenter of the legal system, which impacts 

on the need to protect the rights of the personality in 
the context of private legal relations. Thus, if there 
is damage arising from violation of these rights, the 
institute of civil liability is an important instrument in 
that it imposes on the aggressors the duty to repair the 
damage caused. In this context, through the literature 
review, this article aims to analyze school bullying as a 
violence against personality rights and to inquire about 
the possibility of civil liability of aggressors, as well as 
educational entities in these cases.

KEYWORDS

Personality rights; School bullying; Civil responsability.

INTRODUÇÃO

A dignidade da pessoa humana, fundamento 
da república brasileira, constitui-se como o epicentro 
axiológico do ordenamento jurídico, além de ser o 
vetor hermenêutico que direciona a intepretação do 
conjunto normativo legal brasileiro. Em virtude de sua 
importância no contexto contemporâneo, os direitos 
da personalidade são reafirmados e ampliados a fim 
de tutelar este princípio constitucional fundamental 
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na esfera das relações particulares, garantido a 
proteção aos direitos inerentes à condição humana.

Neste contexto, em rol exemplificativo, o 
Código Civil elenca o direito ao corpo, à intimidade, 
ao nome, à honra e à imagem, no intuito de efetivar 
a proteção ao ser humano em suas relações sociais. 
O ordenamento jurídico brasileiro proporciona a 
possibilidade de responsabilização civil por atos 
que lesem os direitos da personalidade, devendo o 
agressor restaurar o dano moral cometido.

Sendo assim, no ambiente escolar, os atos 
de bullying atingem os frontalmente os direitos da 
personalidade, sendo passíveis de responsabilização 
civil vez que causam danos, por vezes irreversíveis, 
ao ofendido por meio de intimidação sistemática, de 
acordo com a legislação, lacerando os direitos à honra, 
à imagem, ao corpo, à intimidade e à privacidade e 
causando impacto negativo ao desenvolvimento 
holístico das vítimas.

Neste cenário, o presente trabalho, a partir 
da revisão bibliográfica da literatura pertinente, a 
partir do método indutivo, objetiva compreender 
a responsabilização civil dos atos de bullying 
no ambiente escolar, perquirindo a respeito da 
possibilidade de imputar ao agressor, na pessoa de 
seus responsáveis quando couber e à instituição 
de ensino o dever de reparar os danos causados à 
vítima.

Na consecução de tal escopo o trabalho será 
dividido em três partes, na primeira tratará do 
bullying no ambiente escolar, na sequência serão 
analisadas quais as situações em que o bullying viola 
os direitos da personalidade, ao final abordar-se-á 
como a responsabilidade civil pode ser aplicada 
como meio eficaz na reparação do dano causado e na 
responsabilização dos agressores nos casos de bullying 
no âmbito escolar.

Ao final, a conclusão a que se pretende chegar 
é de que os atos de violência escolar denominados 
byllying representam danos às suas vítimas por ferirem 
os direitos à personalidade, devendo ser reparados 
por meio do instituto da responsabilidade civil.

1 BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR: 
DEFINIÇÕES, MANIFESTAÇÕES E 
CONSEQUÊNCIAS

De origem inglesa, o termo bullying pode 
ser conceituado como intimidação vexatória, vez 
que bully significa agressão, ameaça, valentia. 
O ordenamento jurídico brasileiro, através da 

Lei 13.182 de 2015 conceitua o bullying como 
intimidação sistemática, ou seja:

Todo ato de violência física ou psicológica, 
intencional e repetitivo que ocorre sem 
motivação evidente, praticado por indivíduo 
ou grupo, contra um ou mais pessoas, com o 
objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando 
dor e angústia à vítima, em uma relação 
de desequilíbrio de poder entre as pessoas 
envolvidas.” (BRASIL, 2015, s/p).

A autora Cleo Fante, estudiosa do fenômeno 
conceitua o bullying:

[...] bullying é um conjunto de atitudes 
agressivas, intencionais e repetitivas que 
ocorrem sem motivação evidente, adotado 
por um ou mais alunos contra outro (s), 
causando dor, angústia e sofrimento. Insultos, 
intimidações, apelidos cruéis, gozações 
que magoam profundamente, acusações 
injustas, atuação de grupos que hostilizam, 
ridicularizam e infernizam a vida de outros 
alunos levando-os à exclusão, além de danos 
físicos, morais e materiais, são algumas das 
manifestações do “comportamento bullying”. 
(FANTE, 2005, p. 28-29).

Neste mesmo sentido, nos ensina Maria 
Helena Diniz (2017, p. 627) que o:

bullying é um conjunto de comportamentos 
antissociais, cruéis ou agressivos (físicos 
ou psíquicos), intencionais, insistentes e 
repetitivos, praticado, sem motivação evidente, 
por um bully (agressor-estudante ou professor), 
num ambiente  escolar, que, por se colocar em 
posição de superioridade, vai contra pessoa 
ou pessoas (vítimas ou agredidos), expondo-
as a situações constrangedoras, humilhando-
as, ridicularizando-as ou ameaçando-as, que, 
diante de uma relação desigual de poder, ficam 
intimidadas.

A prática do bullying manifesta-se através 
do agressor, que pode apresentar características 
relacionadas a transtornos mentais e psicológicos e 
que se vale de sua superioridade física para intimidar 
sistematicamente uma vítima que não se encaixa 
no padrão esperado pelo grupo social e manifesta 
vulnerabilidade em face do agressor que pratica 
a intimidação no contexto dos espectadores, que 
assistem passivamente o desenvolvimento dos atos 
de bullying e permanecem na inércia, fortalecendo os 
bullies1. (DINIZ, 2017, p. 628).

Perquirindo a respeito do agressor, tem-se a 
configuração de um indivíduo que normalmente 
foi vítima de uma violência anterior, quer seja pela 
educação permissiva ou opressora, quer seja pela 
ausência de afeto no desenvolvimento infantil, 

1. O agressor que comete atos de bullying.
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uma vez tais alunos “têm pouca empatia pelos 
pares, dificuldades em seguir regras e apresentam 
uma atitude positiva em relação a atitudes ou 
comportamentos violentos”. (CARVALHOSA; 
LIMA; MATOS, 2001).

No ambiente escolar, os professores e 
responsáveis pelos processos educacionais devem 
estar atentos ao comportamento do aluno que 
potencialmente pode vir a ser tornar agressor.

[...] “brincadeiras” ou gozações, rindo de 
modo desdenhoso e hostil; coloca apelidos 
ou chama pelo nome ou sobrenome de forma 
malsoante os colegas; insulta, menospreza, 
ridiculariza, difama; faz ameaças, dá ordens, 
domina e subjuga. Incomoda, intimida, 
empurra, picha, bate, dá socos, pontapés, 
dá beliscões, puxa os cabelos, envolve-se em 
discussões e desentendimentos; pega dos 
colegas materiais escolares, dinheiro, lanches e 
outros pertences sem o consentimento deles. 
(SOUZA; ALMEIDA, 2011, p.186).

A prática do bullying pode se manifestar, 
dentre outras formas, através da violência verbal, 
quando o bullie enaltece os “defeitos estéticos” da 
vítima, realiza piadas e apregoa apelidos ofensivos, 
pode ocorrer por meio de violência física, onde 
a vítima pode sofrer com extorsões de seus bens, 
chutes e espancamentos. Também pode se manifestar 
pela violência psíquica que consiste na utilização de 
chantagens emocionais, humilhações e perseguições, 
e através de violência virtual, que se caracteriza 
pelo cyberbullying, ou seja, quando, por meio do 
ambiente virtual, o agressor desfere intimidações, 
ofensas ou utiliza indevidamente a imagem da vítima 
associando-a de maneira pejorativa a endereços 
eletrônicos pornográficos. (DINIZ, 2017).

Neste sentido, explicita a legislação, em rol 
exemplificativo, os atos de intimidação sistemática 
que caracterizam o bullying, conforme dispõe o 
artigo 3° da Lei 13.185 de 06 de novembro de 2015.

Art. 3º A intimidação sistemática (bullying) 
pode ser classificada, conforme as ações 
praticadas, como:
I -  verbal: insultar, xingar e apelidar 

pejorativamente; 
II -  moral: difamar, caluniar, disseminar 

rumores;
III -  sexual: assediar, induzir e/ou abusar; 
IV -   social: ignorar, isolar e excluir;
V -  psicológica: perseguir, amedrontar, 

aterrorizar, intimidar, dominar, 
manipular, chantagear e infernizar;

VI -  físico: socar, chutar, bater;
VII -  material: furtar, roubar, destruir 

pertences de outrem;
VIII -  virtual: depreciar, enviar mensagens 

intrusivas da intimidade, enviar 

ou adulterar fotos e dados pessoais 
que resultem em sofrimento ou 
com o intuito de criar meios de 
constrangimento psicológico e social. 
(BRASIL, 2015, s/p).

O bullying manifesta-se ainda de modalidade 
indireta ou por omissão, de modo que o agressor, na 
intenção de causar o isolamento social do padecente, 
propaga boatos, mentiras, espalhando desprezo e 
denigrindo a honra e a imagem da vítima, ferindo 
seus direitos da personalidade e sua dignidade 
humana.

[...] a agressão indireta se dá pelo isolamento e 
exclusão social dentro do grupo de convivência, 
dificultando as relações da vítima com os pares 
ou prejudicando a sua posição social, por meio 
de boatos, ignorando a presença da vítima ou 
ameaçando os outros para que não brinquem 
com a mesma. (ZEQUINÃO; MEDEIROS; 
PEREIRA; CARDOSO, 2016, p. 183).

A respeito da vítima, esta pode apresentar 
fragilidade física; vulnerabilidade social; dificuldade 
de socialização; ou ainda ser novata no ambiente 
escolar; inábil no desenvolvimento de atividades 
esportivas; possuir característica física que a distinga 
das demais ou até mesmo pode ser pessoa com 
deficiência.

As vítimas geralmente constituem o grupo dos 
alunos mais novos, têm poucos amigos, são 
passivos, retraídos, infelizes, pouco sociáveis, 
inseguros, sofrem com a vergonha, medo, 
depressão, ansiedade e são desesperançados 
quanto à possibilidade de adequação ao grupo. 
(ZEQUINÃO; MEDEIROS; PEREIRA; 
CARDOSO, 2016, p.183)

A prática do bullying traz alta nocividade, 
vez que incorre em graves consequências para 
o processo de desenvolvimento da criança e 
do adolescente vítima da violência promovida 
pela prática do bullying, sobretudo os impactos 
psicológicos que podem se estender de maneira 
profunda, afetando permanentemente a capacidade 
de relacionamento interpessoal, a autoestima, 
o processo de socialização, desenvolvimento de 
síndromes, podendo em determinados casos 
conduzir a vítima ao suicídio.

Assim, as consequências psíquicas e 
comportamentais decorrentes do bullying podem 
manifestar-se de diversas formas tais como 
sintomas psicossomáticos, transtornos do pânico, 
fobia social, transtorno de ansiedade generalizada 
(TAG), depressão, anorexia, transtorno obsessivo-
compulsivo (TOC), transtorno do estresse pós-
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traumático (TEPT), culminando em casos mais 
extremos até mesmo com suicídio. Assim, denota-
se que os desdobramentos decorrentes do bullying 
podem impactar sua vítima não somente no 
momento em que é alvo da violência, mas afligi-la por 
longos anos, “muitos adultos ainda experimentam 
aflições intensas advindas de uma vida estudantil 
traumática”. (SILVA, 2018, p. 23-31).

Evidentemente os níveis do dano desencadeado  
na  vítima  através  dos  atos  de bullying  sofrerão  
variações  conforme  a  estrutura  psíquica,  a  vivência,  
a  predisposição genética, a forma e a intensidade das 
violências, entretanto, em maior ou menor grau todas 
as vítimas sofrem com a violência escolar, necessitando 
inclusive de acompanhamento psicológico e apoio 
psiquiátrico para amenizar os efeitos desastrosos 
da violência, a fim de reconstruir ou tão somente 
garantir a manutenção das habilidades psicológicas e 
sociais da vítima.

Gravíssimas são as consequências do 
bullying, pois os lesados podem carregar 
por toda vida profundas cicatrizes dessa 
triste experiência, conforme a intensidade 
das agressões e a sua estrutura psíquica, e 
poderão ficar traumatizados, necessitando, 
às vezes de apoio psicológico ou psiquiátrico, 
pois poderão apresentar: recordação de 
humilhações; síndrome do pânico; estresse; 
interesse pelo uso de drogas, angústia; 
transtorno comportamental; gastrite; falta 
de vínculo afetivo com colegas; queda 
de cabelo; alcoolismo; participação em 
gangues; envolvimento com a criminalidade; 
delinquência (p. ex. prática de assaltos, 
roubos, furtos. ); anorexia (se a vítima sofrer 
bullying por ser obesa); desinteresse pelos 
estudos; depressão; ansiedade; esquizofrenia; 
falta de vontade de ir à escola; baixa 
autoestima; abandono escolar; tendência 
homicida e suicida etc. (DINIZ, 2017, p. 
631).

Neste triste jogo de ofensas e humilhações 
pode surgir a figura da vítima-agressora, que consiste 
naquela que sofreu a violação dos atos de bullying, 
anteriormente e como reflexo dos impactos sentidos 
com a violência torna-se agressor, reproduzindo os 
maus-tratos sofridos; de modo que tendo passado 
situações de sofrimento na escola, tende a agredir 
indivíduos mais frágeis do que ela, transferindo os 
maus-tratos recebidos, perpetuando a violência e 
expandindo o número de vítimas. (FANTE, 2005).

Para que o agressor sinta-se bem-sucedido em 
suas violações, há uma tortuosa dependência de uma 
determinada “plateia” que aprove os atos violentos 
praticados, já que sem estes espectadores não teria 
sentido o bullying empreendido. As testemunhas, 

no ambiente escolar, são alunos que optam por 
permanecerem inertes frente à violência assistida, 
por indiferença ou receio de ser a próxima vítima. 
(DINIZ, 2017, p. 629).

Na “plateia silenciosa”, as testemunhas 
ou espectadores se omitem, observando o 
desenrolar das agressões sem nada dizer, sem 
tomar providências no sentido de denunciar 
ou desmascarar os agressores, que se tornam 
ainda mais audaciosos por acreditarem que 
não haverá consequências para suas ações. 
Os espectadores se omitem por medo de 
serem escolhidos como alvos, por indiferença 
ou pela recusa de perceber a realidade: “O 
problema não é meu, então não sou eu quem 
vai resolver”. (MALDONADO, 2011, p. 32).

No contexto do bullying escolar, existem ainda 
mais duas categorias além do agressor, da vítima 
e dos espectadores. Neste sentido, surge o novato, 
como sendo o aluno transferido e que fica estarrecido 
em face dos bullies da nova entidade educacional, 
e o co- agressor, este que apesar de não participar 
diretamente da violência, incita a prática, rindo e 
propagando a situação vexatória em que a vítima fora 
exposta. (CALHAU, 2009).

Todavia, em que pese a distinção entre 
a figura do agressor, da vítima e do espectador, 
costumeiramente esses personagens podem 
experimentar todas as condições. O conjunto dos 
estudos sobre bullying parecem demonstrar que 
alguns observadores são simultaneamente vítimas, e 
também agressores, ou seja, os mesmos adolescentes 
podem experimentar todas as condições, figurando 
entre os papéis de espectador, vítima e agressor. 
(MARTINS, 2005).

Desse modo, a violência escolar manifestada 
através do bullying pode ser vivenciada de maneira 
efetiva nos personagens da vítima, do agressor, da 
vítima-agressora e da plateia, que podem sofrer 
variações em suas condições no contexto da prática.

Sendo assim os pais, professores, agentes 
educacionais e toda comunidade escolar devem unir 
esforços para enfrentar essa violência, alinhados 
às políticas públicas de combate à intimidação 
sistemática, garantindo aos alunos um ambiente 
seguro e saudável para seu desenvolvimento 
holístico, quer seja em entidade educacional pública, 
quer seja em entidade privada, pois os atos de 
bullying constituem-se em flagrante violação aos 
direitos da personalidade da vítima, constrangendo 
sua formação psíquica e moral no contexto da sua 
dignidade humana.
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2 A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA 
PERSONALIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR PELA 
PRÁTICA DO BULLYING

Elevado a fundamento da República 
brasileira, conforme dispõe o artigo 1°, inciso III, a 
dignidade da pessoa humana constitui-se epicentro 
axiológico do ordenamento jurídico brasileiro. Na 
esfera privada, manifesta-se por meio dos direitos da 
personalidade, previstos em rol exemplificativo, no 
Código Civil Brasileiro, protegendo a intangibilidade 
de valores intrínsecos ao ser humano. Os direitos 
da personalidade constituem “um conjunto de 
características e atributos da pessoa humana, 
considerada como objeto de proteção por parte do 
ordenamento jurídico”. (TEPENDINO, 2004, 
p.27).

Temos por dignidade da pessoa humana 
a qualidade intrínseca e distintiva de 
cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte 
do Estado e da comunidade, implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que asseguram a pessoa 
tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar 
e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência 
e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos. (SARLET, 2012, p. 62).

A dignidade da pessoa humana consiste em 
uma qualidade tida como inerente à pessoa humana, 
sendo “valor próprio que identifica o ser humano 
enquanto tal”. Neste contexto, na esfera privada, 
os direitos da personalidade têm a incumbência de 
tutelar esses valores inerentes à condição humana, 
inclusive de seu próprio titular. (SARLET, 2001, p. 
39).

[...] foi na a segunda metade do século 
XIX, marcado por injustiças e revoltas, que 
surgiram as primeiras construções em torno 
dos direitos da personalidade. A expressão 
foi concebida por jusnaturalistas franceses e 
alemães para designar certos direitos inerentes 
ao homem, tidos como preexistentes ao seu 
reconhecimento por parte do Estado. São 
direitos considerados essenciais à condição 
humana, direitos sem os quais todos os 
outros direitos subjetivos perderiam qualquer 
interesse para o indivíduo, ao ponto de se 
chegar a dizer que, se não existissem, a pessoa 
não seria mais pessoa. (SCHREIBER, 2014, 
p. 5).

Na doutrina internacional, os direitos da 
personalidade podem ser reconhecidos com outros 

termos que podem designar esta mesma categoria 
de direitos, quer seja direitos subjetivos essenciais; 
direitos a personalidade; direitos pessoais; direitos 
personalíssimos. Em que pese a multiplicidade de 
termos, todos dizem respeito aos direitos que visam 
tutelar a dignidade da pessoa humana nas relações 
privadas. (GAGLIANO, 2002, p. 144).

O rol dos Direitos da Personalidade contido 
no Código Civil brasileiro prevê os seguintes direitos: 
direito ao corpo, direito ao nome, direito à honra, 
direito à imagem e direito à privacidade. Tal rol é 
apenas exemplificativo, o que torna possível a tutela 
a outros direitos da personalidade não previstos no 
Código Civil, mas que se relacionam à esfera íntima 
dos indivíduos quando inseridos em uma relação 
privada. A peculiaridade de tais direitos concede 
a eles características importantes que constituem 
questão de ordem pública e sobre as quais não é 
possível as partes transigirem. Diversas são as formas 
de transgressão dos direitos da personalidade pelos 
atos do bullying escolar.

O rol exemplificativo de ações que podem 
ser classificadas como intimidação sistemática, 
conforme dispõe o artigo 3°, incisos I a VIII, da 
Lei 13185/15 demonstram que tais ações ferem 
diretamente os direitos da personalidade, assim, por 
exemplo, o emprego de perseguições, intimidações, 
manipulações violam o direito à privacidade, pois 
os agressores adentram na esfera intima da vítima, 
causando sequelas para sua psique. (BRASIL, 2015).

Caso a violência empregada por meio do 
bullying escolar seja a física, ferirá o direito ao corpo, 
vez que as vítimas de agressões corporais, tais como 
empurrões, socos e pontapés terão sua integridade 
física violada. Se os atos de violência ocorrerem por 
meio de exposição pública a apelidos vexatórios 
e pejorativos, estar-se-á diante de uma laceração 
do direito ao nome, à identidade pessoa que cada 
indivíduo tem de si a partir de seu nome. (DINIZ, 
2017, p. 631).

No entanto, o direito à honra e à imagem são 
os direitos mais diretamente lesados com a prática 
do bullying, tanto quando o agressor espalha fofocas, 
mentiras e expõe a vítima a situações humilhantes 
e constrangedoras em público no primeiro, quanto 
nos casos em que o agressor utiliza-se da imagem 
da vítima para propagar difamações e realizar 
montagens vexatórias no ambiente virtual, lacerando 
o direito à imagem da vítima. Essa última, triste e 
nefasta prática denomina-se cyberbulling e vem 
ganhando um perigoso espaço nos atos de violência, 
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dada a facilitação impingida pela tecnologia na 
comunicação virtual contemporânea.

A afirmação de que o bullying no âmbito escolar 
viola os direitos da personalidade também encontra 
respaldo quando analisado o texto constitucional 
contido no artigo 5°, inciso X que garante a 
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da 
honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação. (BRASIL, 1988).

Nesse contexto, a prática do bullying fere 
a dignidade da pessoa humana, pois o agressor 
emprega meios de violência física e psicológica que 
comprometem a plena  realização do indivíduo 
enquanto pessoa, impedindo seu desenvolvimento 
holístico, sobretudo em crianças e adolescentes que 
se encontram em situação de vulnerabilidade por 
decorrência da construção da sua personalidade que 
ocorre nesta fase da vida.

O ordenamento jurídico brasileiro priorizou 
esta tutela, de modo que a Constituição traz em 
sua redação a vedação ao tratamento desumano 
às crianças e adolescentes, direcionamento o 
desenvolvimento de políticas públicas que sejam 
capazes de impedir a exposição destes a toda situação 
de humilhação, violência e crueldade, garantindo 
prioritariamente sua proteção em face dos atos de 
violência desempenhados através do bullying escolar.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
(BRASIL, 1988, s.p.)

A tutela à dignidade da pessoa humana e dos 
direitos da personalidade das crianças e adolescentes 
também se estende à legislação infraconstitucional, 
manifestando-se através do Estatuto da Criança e 
do Adolescente que visa garantir a inviolabilidade 
de sua integridade física e mental, afastando toda 
espécie de situação degradante e discriminatória, 
notadamente verificadas na prática do bullying 
escolar, devendo os pais, professores, agentes 
educacionais e toda sociedade repudiar tal violação 
da dignidade e cabendo aos titulares, pleitear em 
juízo a responsabilização civil dos agressores, e de 
seus responsáveis quando couber, garantido assim a 
reparação pelo dano moral.

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será 
objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, punido na forma da lei 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos 
seus direitos fundamentais. Art. 15. A criança 
e o adolescente têm direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade como pessoas humanas 
em processo de desenvolvimento e como 
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 
garantidos na Constituição e nas leis.
Art. 17. O direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral da criança e do adolescente, abrangendo 
a preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos 
espaços e objetos pessoais.
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade 
da criança e do adolescente, pondo-os a salvo 
de qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
(BRASIL, 1990, s.p.).

Neste sentido, os atos violentos praticados 
no âmbito do bullying escolar ferem os direitos da 
personalidade da vítima cabendo a configuração 
de responsabilidade civil por dano moral. Deste 
modo, faz-se necessário compreender as hipóteses 
de responsabilização civil dos agentes promotores 
do bullying escolar e dos estabelecimentos de ensino, 
que deveriam adotar medidas para inibir a prática, 
proporcionando um ambiente seguro e saudável para 
o desenvolvimento integral dos alunos.

3 A RESPONSABILIDADE CIVIL NO AMBIENTE 
ESCOLAR EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DO 
BULLYING

O ambiente escolar é, a priori, o local 
onde crianças, adolescentes e adultos possuem 
a possibilidade de expandir suas habilidades 
intelectuais, desenvolvendo seus potenciais de um 
modo sadio. No entanto, quando atos de violência 
escolar permeiam as relações no contexto escolar, 
o ambiente torna-se nocivo, maculando direitos 
personalíssimos inerentes àqueles que são vítimas 
do bullying, causando danos a estas, e suscitando a 
possibilidade de obter reparação de tais danos por 
meio do instituto da responsabilidade civil.

A responsabilidade civil consiste na “aplicação 
de medidas que obrigam uma pessoa a reparar dano 
moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão 
de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem 
ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou 
por simples imposição legal”. (DINIZ, 2011, p. 42).

Tal instituto “decorre de uma conduta 
voluntária violadora de um dever jurídico [...]”. 
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Deste modo, nota-se que havia um dever jurídico cuja 
violação gerou um novo dever: a reparação do dano. 
Logo, a responsabilidade civil consiste em um dever 
jurídico sucessivo ou secundário. (GONÇALVES, 
2011, p. 31).

Neste sentido, torna-se salutar compreender a 
evolução histórica da responsabilidade civil:

No início da civilização, a ocorrência de um 
dano gerava na vítima uma ideia de vingança 
para com o agressor, ou seja, a justiça era feita 
pelas próprias mãos. Limitava-se a retribuição 
do mal pelo mal, como pregava a pena de 
talião, olho por olho, dente por dente. Esta 
prática, na realidade, apresentava resultados 
extremamente negativos, pois acarretava a 
produção de um outro dano, uma nova lesão, 
isto é, o dano suportado pelo seu agressor, após 
sua punição. Posteriormente, surge o período 
da composição a critério da vítima, ainda sem 
se discutir a culpa do agente causador do dano. 
Num estágio mais avançado o Estado toma as 
rédeas, e proíbe a vítima de fazer justiça pelas 
próprias mãos, estabelecendo a obrigatoriedade 
da composição, a partir de uma indenização 
pecuniária. Durante esse período, cria- se uma 
espécie de tabela que estabelece o quantum 
equivalente a um membro amputado, à morte 
etc. No ano de 572 da fundação de Roma, 
um tributo do povo, chamado Lúcio Aquílio, 
propôs e obteve a aprovação e sanção de uma 
lei de ordem penal, que veio a ficar conhecida 
como Lex Aquília, [...] O Direito francês 
aperfeiçoou as ideias românicas [...] Surge o 
Código de Napoleão e, com ele, a distinção 
entre culpa delitual e contratual. A partir daí, 
a definição de que a responsabilidade civil se 
funda na culpa, propagou-se nas legislações de 
todo o mundo. Com o advento da Revolução 
Industrial, multiplicaram-se os danos, e 
surgiram novas teorias inclinadas sempre 
a oferecer maior proteção às vítimas. Sem 
abandonar a Teoria da Culpa, atualmente vem 
ganhando terreno a Teoria do Risco, que se 
baseia na ideia de que o exercício de atividade 
perigosa é fundamento da responsabilidade 
civil (artigo 927 par. único do Código Civil). 
Isto significa que a execução de atividade que 
ofereça perigo possui um risco, o qual deve ser 
assumido pelo agente, ressarcindo os danos 
causados a terceiros pelo exercício da atividade 
perigosa. (NICOLAU JUNIOR; NICOLAU, 
2006, p. 221-222).

O Código Civil brasileiro de 2002 adotou 
dois sistemas de responsabilidade civil, quer seja a 
responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco, 
em que o agente causador do dano responde pela 
reparação independente de comprovada a culpa lato 
sensu e a responsabilidade civil subjetiva que necessita 
da comprovação da culpa do agente para a fixação do 
dever de restituir. (LISBOA, 2010, p. 275).

O Código Civil de 2002 não ficou imune 
ao desenvolvimento da responsabilidade 
civil sem culpa, tendo em diversas hipóteses 

previsto este tipo de responsabilidade. A regra 
mais importante é a do parágrafo único do 
art. 927, que institui uma cláusula geral de 
responsabilidade objetiva, ao determinar 
que haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo 
autor do dano implicar, por sua natureza, risco 
para os direitos de outrem. (PEREIRA, 2008, 
p.563).

A culpa enquanto elemento da 
responsabilidade civil subjetiva pode ser classificada 
em lato sensu, compreendendo o dolo, como sendo 
a intencionalidade, a premeditação da prática do 
ato ilícito e a culpa em stricto sensu, subdividida em 
negligência, imprudência e imperícia, constituindo, 
assim, pressuposto essencial para a responsabilidade 
civil subjetiva, uma vez que “ninguém pode merecer 
censura ou juízo de reprovação sem que tenha faltado 
com o dever de cautela em seu agir”. (CAVALIERI 
FILHO, 2009, p. 16).

Outro elemento imprescindível para a 
caracterização da responsabilidade civil consiste na 
conduta do agente, que pode desenvolver-se por 
uma ação ou omissão, em regra ilícita que deverá 
estar ligada ao dano por meio do nexo causal. Assim, 
comete ato ilícito aquele que, agindo culposamente, 
viola direito e causa dano a outrem. (VENOSA, 
2014, p. 27).

Nesse mesmo sentido, o ato ilícito, expresso 
nos artigos 186 e 927 do Código Civil, tem por 
elemento nuclear uma conduta humana voluntária 
e contrária ao direito, que provém de uma ação ou 
uma omissão. (CAVALIERI FILHO, 2009, p. 23-
24). “O dever de indenizar vai repousar justamente 
no exame da transgressão ao dever de conduta que 
constitui o ato ilícito”. (VENOSA, 2014, p. 27).

O dano enquanto pressuposto de 
responsabilidade civil consiste no prejuízo causado à 
vítima, sendo, em regra, salvo os excepcionais casos 
de dano presumido, fundamental sua comprovação 
para que possa haver o dever de reparar. Sem isso, 
não há o que reparar, ainda que a conduta seja 
dolosa ou culposa. Sendo assim, indenização sem 
existência de um dano sofrido pela vítima importaria 
em enriquecimento ilícito. (CAVALIEIRI FILHO, 
2009, p. 70- 71).

Outro aspecto imprescindível para a 
configuração da responsabilidade civil consiste no 
nexo causal. Conforme dispõem os artigos 186 e 
927 do Código Civil deve haver nexo causal para se 
atribuir a responsabilidade civil àquele que por ação 
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
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violar direito e causar dano a outrem. Para Venosa 
(2014) o dano só pode acarretar em responsabilidade 
quando houver liame de causalidade entre o ato 
praticado pelo agente e o dano causado no paciente. 
Gonçalves (2011) ensina que o dever de indenizar 
depende do nexo de causalidade, pois a existência da 
obrigação de indenizar exige que haja entre o fato 
ilícito e o dano produzido uma conexão lógica.

Nesse contexto, é possível vislumbrar que 
as vítimas do bullying escolar, quer sejam crianças 
ou adolescentes, quer sejam os professores, devem 
pleitear em juízo a reparação moral do dano sofrido 
em  sua  integridade  física  e  psíquica,  inclusive  
através  de  seus representantes legais quando couber. 
Nesses casos, os agressores maiores respondem pelos 
atos por si praticados enquanto os incapazes serão 
responsabilizados na figura de seus representantes 
legais, de acordo com o artigo 932, inciso I e II 
que determina que “são também responsáveis pela 
reparação civil: I - os pais, pelos filhos menores que 
estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; 
II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, 
que se acharem nas mesmas condições”. (BRASIL, 
2002).

Seguindo o disposto no artigo 933 do Código 
Civil brasileiro, os pais devem indenizar pela 
responsabilidade objetiva decorrente do exercício 
do poder familiar. Tal situação foi enfrentada pelo 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul2 no caso 
que envolveu  a situação em que o filho menor criou 
página falsa para denegrir colega de classe, neste 
contexto, os pais do agressor foram condenados a 
reparar objetivamente o dano causado, que possuía 
natureza in re ipsa, ou seja, independe da comprovação 
do dano, sendo, portanto, presumido que “[...] não se 
exige quaisquer exames periciais comprobatórios da 
sua humilhação, do seu sofrimento, da sua vergonha 
ou da sua dor”. (DINIZ, 2017, p. 643).

No caso em que o agressor não esteja sob o 
poder familiar, responde seu tutor ou curador, nos 
termos do artigo 932, 933 e 942 do Código Civil, 
com reponsabilidade objetiva e solidária, de modo 
que o tutor e o curador devem ressarcir o dano 

2. AC. 70031750094, 6ªC, Relª. Liege P. Pires, j. 30.6.2010, DJ 12.7.2010. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. I –

 Palavra inglesa que significa usar o poder ou força para intimidar, excluir, 
implicar, humilhar, “Bullying” é um termo utilizado para descrever atos de 
violência física ou psicológica, intencionais e repetidos. Os fatos relatados e 
provados fogem da normalidade e não podem ser tratados como simples 
desentendimentos entre alunos. Trata-se de relação de consumo e a 
responsabilidade da ré, como prestadora de serviços educacionais é objetiva, 
bastando a simples comprovação do nexo causal e do dano– Recursos – 
agravo retido e apelação aos quais se nega provimento. (BRASIL, 2011)

causado somente se o pupilo ou curatelado não 
detiver patrimônio para esta finalidade, cabendo 
inclusive ação de regresso para reaver a pecúnia 
empreendida na reparação do dano causado pelo 
agressor, conforme dispõe o artigo 934 do Código 
Civil. (BRASIL, 2002).

A instituição de ensino privada deverá figurar 
no polo passivo de uma demanda de reparação 
por danos morais decorrentes do bullying escolar, 
justamente pelo descumprimento do dever de 
fornecer um ambiente seguro e adequado para o 
pleno desenvolvimento dos indivíduos sob sua 
vigilância.

O art. 932, IV, do Código Civil refere-
se à responsabilidade dos donos de 
estabelecimentos de ensino, isto é, daqueles 
que mediante uma remuneração tem sob 
sua direção pessoas para serem educadas e 
receberem instrução. Deverão responder 
objetiva e solidariamente (CC, art. 933 e 
942, parágrafo único) pelos danos causados a 
um colega ou a terceiros por atos ilícitos dos 
alunos durante o tempo que exercerem sobre 
eles vigilância e autoridade. É preciso não 
olvidar que tal responsabilidade, que não mais 
está fundada na culpa in vigilando, estende-
se ao diretor do estabelecimento de ensine e 
aos mestres não podem exercerem sobre seus 
discípulos um dever de vigilância, mas por 
assumirem risco de sua atividade profissional e 
por imposição de lei. (DINIZ, 2011, p. 564).

A responsabilidade das instituições de 
ensino se  manifesta de maneira  objetiva,  ou 
seja, independente de demonstração de culpa lato 
sensu, decorrendo da teoria do risco, em que o 
estabelecimento educacional, mediante o serviço 
prestado, assumem a responsabilidade temporária 
pelos atos praticados pelos seus alunos no momento 
em que estes se encontram sob seus cuidados, e de 
maneira solidária, sendo que tanto os responsáveis 
dos menores agressores como os responsáveis pela 
escola têm o dever de reparar. (DINIZ, 2017, p. 
647).

Neste sentido, assevera Silvio de Salvo Venosa 
(2004, p. 82) que a reponsabilidade civil objetiva 
dos estabelecimentos de ensino privado decorre 
inclusive do Código de Defesa do Consumidor, 
pois de acordo com o artigo 2° da Lei 8.078/1990, 
ao utilizar como destinatário final a prestação de 
serviços, o aluno vítima do bullying escolar pode 
ser considerado consumidor e o artigo 14 prevê que 
o fornecedor de serviços detêm responsabilidade 
“independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por 
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 
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por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
sua fruição e riscos”. (BRASIL, 1990, s.p).

Enquanto o aluno se encontra no 
estabelecimento de ensino e sob sua 
responsabilidade, este é responsável não 
somente pela incolumidade física do 
educando, como também pelos atos ilícitos 
praticados pro este a terceiros ou a outro 
educando. Há um dever basilar de vigilância 
e incolumidade inerente ao estabelecimento 
de educação que, modernamente, decorre 
da responsabilidade objetiva do Código de 
defesa do consumidor. O aluno é consumidor 
do fornecedor de serviços, que é a instituição 
educacional. Se o agente sofre prejuízo físico 
ou moral decorrente da atividade do interior 
do estabelecimento ou em razão dele, este é 
responsável. (VENOSA, 2004, p. 82).

Nesta perspectiva, acrescenta Sérgio Cavalleri 
Filho (2012, p. 526):

O serviço é defeituoso quando não fornece 
a segurança que o consumidor dele pode 
esperar, levando-se em conta as circunstâncias 
relevantes, tais como o modo do seu 
funcionamento, o resultado e os riscos que 
razoavelmente dele se esperam e a época em 
que foi fornecido (art. 14, §1°, do CDC). 
Como se vê, a responsabilidade do fornecedor 
de serviços tem também por fundamento o 
dever de segurança [...]. Mais do que possa 
parecer numa primeira visão, o campo de 
aplicação do Código, neste ponto, é muito 
vasto, abarcando, na área privada, um grande 
número de atividades, tais como os serviços 
prestados pelos estabelecimentos de ensino 
[...].

Importante ressaltar que o posicionamento 
acima destacado também foi acolhido pela 
jurisprudência, em entendimento do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

DECIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO 
FALHA NA PRESTACAO DO SERVICO 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
DANO MORAL PROCESSUAL 
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
VIOLENCIA ESCOLAR. “BULLYNG”. 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO.

Sendo assim, notadamente verifica-se que o 
bullying escolar fere os direitos da personalidade, pois 
o rol de ações que podem ser consideradas intimidação 
sistemática, de acordo com a lei 13.185 de 2015, 
laceram frontalmente o direito ao corpo, à intimidade 
e o nome através da identidade pessoal, sobretudo os 
direitos à honra e à imagem que são lesados, como 
também a dignidade humana das vítimas que devem 
pleitear em juízo a reparação moral destes danos 
sofridos em sua integridade física e psíquica.

Neste sentido, os menores agressores devem 
ser responsabilizados civilmente por meio de seus 
representantes legais e inclusive a instituição de 
ensino privado que detêm responsabilidade objetiva 
em face dos atos de bullying praticados, devendo 
vigiar e garantir um ambiente seguro e apartado 
de preconceitos e atitudes humilhantes para os 
indivíduos que nela permanecem, objetivando 
garantir o pleno desenvolvimento humano.

CONCLUSÃO

A violência escolar manifestada através do 
bullying pode ser vivenciada de maneira efetiva 
nos personagens da vítima, do agressor, da vítima-
agressora e da plateia, que podem sofrer variações 
em suas condições no contexto de tal prática. 
Neste sentido, incube aos pais, professores, agentes 
educacionais e a toda comunidade escolar unir esforços 
para enfrentar essa violência, alinhados à políticas 
públicas de combate à intimidação sistemática, 
garantindo aos alunos um ambiente seguro e 
saudável para seu desenvolvimento holístico, quer 
seja em entidade educacional pública, quer seja em 
entidade privada, pois os atos de bullying constitui-se 
como prática que viola os direitos da personalidade 
da vítima, constrangendo sua formação psíquica e 
moral no contexto da sua dignidade humana. Por 
ferirem os direitos da personalidade da vítima, cabe 
a configuração de responsabilidade civil por dano 
moral aos agressores que praticam os atos de bullying. 
Sendo responsáveis os promotores do bullying escolar 
e os estabelecimentos de ensino, que deveriam adotar 
medidas para inibir a prática, proporcionando um 
ambiente seguro e saudável para o desenvolvimento 
integral dos alunos.

O rol de ações que podem ser consideradas 
intimidação sistemática laceram frontalmente o 
direito ao corpo, à intimidade e o nome através da 
identidade pessoal, sobretudo os direitos à honra e à 
imagem que são lesados, como também a dignidade 
humana das vítimas que devem pleitear em juízo 
a reparação moral destes danos sofridos em sua 
integridade física e psíquica.

Neste sentido, os menores agressores devem 
ser responsabilizados civilmente por meio de seus 
representantes legais e inclusive a instituição de 
ensino privado que detêm responsabilidade objetiva 
em face dos atos de bullying praticados, devendo 
vigiar e garantir um ambiente seguro e apartado 
de preconceitos e atitudes humilhantes para os 
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indivíduos que nela permanecem, objetivando 
garantir o pleno desenvolvimento humano.
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RESUMO

O presente artigo tem o intuito de discorrer 
sobre questões pertinentes ao abandono afetivo, 
ilícito que têm chegado aos Tribunais de forma 
intensa e constante e que representa um tema 
complexo, pois não possui regulamentação específica 
no sistema jurídico brasileiro. É tratado como uma 
espécie de ilícito civil, imputando ao genitor o dever 
de indenizar pelos danos morais causados aos filhos. 
A negligência afetiva causa danos irreversíveis, que 
acompanharão a vítima por todo seu ciclo vital. 
É necessário criar uma nova concepção familiar, 
pautada na paternidade responsável, garantindo às 
crianças uma infância saudável e condições favoráveis 
ao seu pleno desenvolvimento.

PALAVRAS-CHAVE

Dignidade da Pessoa Humana; Direitos da Personalidade; 

Abandono Afetivo; Reponsabilidade Civil.

ABSTRACT

This article aims to discuss issues related to 
affective abandonment, illicit that have come to 
the Courts in an intense and constant way and that 
represents a complex subject, since it does not have 

specific regulation in the Brazilian legal system. It 
is treated as a kind of civil wrong, imputing to the 
parent the obligation to compensate for the moral 
damages caused to the children. Affective neglect causes 
irreversible damage, which will accompany the victim 
throughout his life cycle. It is necessary to create a new 
family conception, based on responsible parenthood, 
guaranteeing infants a healthy childhood and favorable 
conditions for their full development.

KEYWORDS

Dignity of Human Person; Rights of the Personality; Affective 

Abandonment; Civil Responsability.

INTRODUÇÃO

O objeto do presente artigo é o abandono 
afetivo e seu estudo na atualidade, com o propósito 
de trazer à tona as consequências e marcas indeléveis 
que esta negligência é capaz de causar na vida das 
crianças e adolescentes.

A Constituição Federal garante aos infantes, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
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discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.

Outorgou-se à família uma compreensão 
solidária, cujo objetivo é a promoção do 
desenvolvimento benéfico da personalidade de seus 
membros, trazendo consigo a afirmação de uma nova 
face, agora fundada na afetividade.

A doutrina da proteção integral concedeu as 
crianças e aos adolescentes a condição de sujeitos 
de direitos, tornando-os detentores dos direitos da 
personalidade, consectários da dignidade da pessoa 
humana. Assim, são destinatários de tratamento 
especial para garantir a defesa dos direitos que 
lhes são próprios, como vida digna, integridade 
físico-psíquica, convivência familiar, moral, honra, 
intimidade, dentre outros.

O princípio da proteção integral, 
umbilicalmente ligado ao princípio da dignidade 
da pessoa humana, da paternidade responsável, da 
convivência familiar e do afeto, é a pedra basilar que 
deve pautar a conduta dos genitores na educação e 
criação de seus filhos, já que o poder familiar, mais 
do que um direito é, sobretudo, um dever.

Diante das garantias legais e constitucionais 
que lhes foram conferidas e fundamentados no 
princípio da dignidade da pessoa humana, os 
filhos negligenciados por seus genitores vêm buscar 
no Poder Judiciário a reparação civil pelos danos 
causados na sua formação, ocasionados pela privação 
de afeto e da convivência familiar satisfatória.

O abandono afetivo é uma violência que surtirá 
efeitos em todo o ciclo vital de suas vítimas, o seu 
poder destruidor causa marcas que acompanham todo 
o processo de desenvolvimento físico-psíquico dos 
negligenciados. Portanto, embora a indenização tenha 
o relevante papel de punir o agressor, ela não é capaz 
de apagar as cicatrizes emocionais deixadas por ele.

É necessário criar uma nova concepção 
familiar. Portanto, esta pesquisa almeja contribuir 
para a conscientização dos genitores acerca dos seus 
deveres para com a sua prole. Considerando os reflexos 
do Princípio da Dignidade Humana e do Princípio 
da Paternidade Responsável no Direito de Família 
contemporâneo, é possível afirmar que a crença de que 
o dever dos pais se esgota em prover materialmente o 
sustento dos seus filhos, há muito já foi ultrapassada.

O abandono afetivo gera incontáveis 
problemas de ordem física e emocional que 
certamente prejudicarão o pleno desenvolvimento 
da criança e do adolescente. Diante de tais prejuízos, 
é possível responsabilizar os genitores pelos danos 

causados aos seus filhos?
A inexistência de legislação específica 

sobre o tema, mantém a divergência doutrinária 
e jurisprudencial sobre a responsabilização dos 
pais pelo abandono afetivo de seus filhos. Assim, 
a problematização da presente pesquisa reside na 
controvérsia sobre o direito de indenização dos filhos 
negligenciados por seus pais.

Para o desenvolvimento deste artigo, foi 
utilizada a pesquisa bibliográfica, doutrinária e 
documental, além da análise da jurisprudência. O 
método utilizado no presente trabalho é o dedutivo 
e o objetivo é abordar a temática de forma mais 
abrangente e satisfatória às conclusões pretendidas.

1 BREVES PONDERAÇÕES SOBRE O PRINCÍPIO 
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A dignidade da pessoa humana representa o 
mais universal de todos os princípios, é um macro 
princípio, do qual propagam-se todos os outros. 
É considerado o epicentro axiológico da ordem 
constitucional, disseminando seus efeitos sobre todo 
o ordenamento jurídico e alicerçando a totalidade de 
relações que se desenvolvem no seio da sociedade, 
sejam estas relações públicas ou privadas (DIAS, 
2016, p. 65).

Além de representar um limite à atuação do 
Estado, concebe ainda uma norte para a sua ação 
positiva. Além de abster-se de praticar atos ofensivos 
a dignidade humana, é dever do Estado proporcionar 
essa dignidade através de políticas públicas que 
viabilizem a realização existencial das pessoas, 
garantindo um mínimo de direitos fundamentais 
que proporcionem vida com dignidade.

Possui dupla eficácia, tem-se de um lado a 
eficácia positiva e de outro a sua eficácia negativa. 
A positiva vincula todas as normas jurídicas 
infraconstitucionais à consolidação da dignidade, isto 
é, impõem ao Estado e aos particulares obrigações 
que concretizem a dignidade. Já a eficácia negativa 
estabelece restrições, ao Poder Público e às pessoas 
como um todo, ao exercício de determinados direitos 
que possam ferir a dignidade de outrem.

Verifica-se, assim, que o sistema jurídico 
deve se pautar em normas que respeitem e deem 
efetividade ao princípio da dignidade da pessoa 
humana. Esse importante princípio atinge todos os 
núcleos jurídicos: o sistema não pode tolerar decisões 
judiciais que o violem, bem como o legislador, em 
sua atividade abstrata e inovadora não pode, sob 
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pena de afronta ao núcleo constitucional, elaborar 
normas que violem ou deem menor efetividade à 
dignidade das pessoas.

É o princípio fundante do Estado Democrático 
de Direito, consagrado no primeiro artigo da 
Constituição Federal. Valor nuclear da ordem 
constitucional, surge da preocupação do constituinte 
com a promoção dos direitos humanos e da justiça 
social. Sua essência não pode ser captada em palavras, 
mas talvez possa ser identificado como o princípio de 
manifestação primeira dos valores constitucionais.

Elevada a fundamento da ordem jurídica, 
representa uma opção constitucional expressa pela 
pessoa, levando todos os institutos à efetivação de 
sua personalidade. Essa opção constitucional gerou 
a despatrimonialização e a personalização de todos 
os outros institutos jurídicos, colocando a pessoa 
humana no centro protetor do direito. As pessoas 
passam a representar a própria razão de ser da ordem 
jurídica e não mais um mero reflexo. O ordenamento 
jurídico deve ser pautado no próprio homem, que é, 
por seu turno, a sua razão de existir.

Encampada na grande maioria das constituições 
contemporâneas, é “valor-fonte”, a partir do qual 
emanam os demais direitos fundamentais. Desse 
modo, o conteúdo do princípio da dignidade da 
pessoa humana é impossível de ser esgotado, em 
virtude do próprio caráter exemplificativo do rol dos 
direitos fundamentais. Por isso, qualquer definição 
que pretenda esgotar esse princípio se mostrará 
incompleta (TARTUCE, 2006, p. 3).

O princípio da dignidade humana significa, 
acima de tudo, igual dignidade para todos. O que 
torna indispensável a garantia especial da proteção e 
do cuidado das crianças e adolescentes, pessoas em 
desenvolvimento e, portanto, vulneráveis, tendo em 
vista que o menor esta formando a sua dignidade 
durante o seu estágio de crescimento físico e mental 
(MADALENO, 2013, p. 43).

É no Direito de Família que tal princípio 
possui maior ingerência, garantindo aos infantes 
o respeito e proteção de sua probidade física e 
emocional. Assim, é essencial que a família tenha 
efetivamente a dignidade garantida, possibilitando 
o pleno desenvolvimento de cada partícipe, 
especialmente dos menores.

2 PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL

O conceito de responsabilidade deve incluir 
em sua esfera de proteção, de forma especial, os 

sujeitos vulneráveis, e, não há um ser mais necessitado 
de amparo do Estado do que uma criança ou um 
adolescente em desenvolvimento psicológico e moral. 
Assim, na salvaguarda dos seus direitos, foi criado o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (PEREIRA, 
2015, p. 399).

A paternidade responsável, princípio 
constitucionalmente previsto, representa um 
dos mais relevantes interesses sociais, seu caráter 
político possui extrema importância, pois o seu 
desrespeito gera consequências infindáveis, são 
centenas de milhares de crianças abandonadas e em 
lares desestruturados, carentes da mais básica das 
necessidades, o amor.

Foi fundamento de um dos votos no 
julgamento do REsp 777.327/RS rel. Min. Massamy 
Uyeda, 3ª Turma, publ. em 1/12/2009:

A responsabilidade dos pais, portanto, se 
assenta na presunção juris tantum de culpa 
e de culpa in vigilando, o que, como já 
mencionado, não impede de ser elidida se 
ficar demonstrado que os genitores não agiram 
de forma negligente no dever de guarda e 
educação. Esse é o entendimento que melhor 
harmoniza o contido nos arts. 1.518, parágrafo 
único, e 1.521, inciso I, do Código Civil de 
1916, correspondentes aos arts. 942, parágrafo 
único e 932, inciso I, do novo Código 
Civil, respectivamente, em relação ao que 
estabelece o artigo 22 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente e 27 da Lei 6.515/77, este 
recepcionado no artigo 1.579 do novo Código 
Civil, a respeito dos direitos e deveres dos pais 
em relação aos filhos. No presente caso, sem 
adentrar-se no exame das provas, pela simples 
leitura da decisão recorrida, tem-se claramente 
que a genitora assumiu o risco da ocorrência 
de um tragédia, ao comprar, três ou quatro 
dias antes do fato, o revolver que o filho 
utilizou para o crime, arma essa adquirida 
de modo irregular e guardada sem qualquer 
cautela. Essa realidade, narrada no voto 
vencido do venerando acórdão recorrido, é 
situação excepcional que isenta o genitor, que 
não detém a guarda e não habita no mesmo 
domicílio, de responder solidariamente pelo 
ato ilícito cometido pelo menor, ou seja, 
deve considerada parte ilegítima. (STJ, REsp 
777.327/RS, rel Min. Massamy Uyeda).

A Constituição Federal positivou o dever de 
cuidado no âmbito familiar, sendo este dever um dos 
sustentáculos do Direito das Famílias. O princípio 
da paternidade responsável unido ao princípio da 
afetividade viabilizam a dignidade da pessoa humana 
(MADALENO; BARBOSA, 2015, p. 401).

A paternidade responsável atribui 
responsabilidade aos genitores pela sua prole, 
esta responsabilidade inicia-se na concepção e 
se estende até que seja necessário e justificável o 
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acompanhamento dos filhos pelos pais. Trata-se de 
uma garantia fundamental concedida aos infantes, 
que se reveste de uma necessidade vital ao ser humano 
em desenvolvimento, receber amor e cuidado. 
Seu exercício é exigido com o intuito de prover 
a segurança, a proteção, o acolhimento e demais 
deveres inerentes ao exercício do poder familiar, 
consequências do livre planejamento familiar.

3 A TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 
DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

A Constituição Federal acolheu os direitos 
fundamentais postos à disposição da pessoa 
humana. Dentre estes foram extraídos os direitos da 
personalidade, tratados pelo Código Civil em seus 
artigos 11 a 21, com rol meramente exemplificativo. 
Assim, é matéria que enseja debate através de uma 
perspectiva civil-constitucional.

Os direitos e garantias fundamentais 
concebem as prerrogativas necessárias para garantir 
vida digna, com liberdade e igualdade, para todas as 
pessoas. Trata-se de uma verdadeira cláusula geral de 
proteção e promoção da pessoa humana.

Na mesma perspectiva, o Enunciado nº 274 
do CJF/STJ aprovado na IV Jornada de Direito 
Civil, no ano de 2006:

Os direitos da personalidade, regulados de 
maneira não exaustiva pelo Código Civil, 
são expressões da cláusula geral de tutela da 
pessoa humana, contida no art. 1º, III, da 
Constituição (princípio da dignidade da 
pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, 
como nenhum pode sobrelevar os demais, 
deve-se aplicar a técnica da ponderação.

Os direitos da personalidade, como todas 
as normas jurídicas do Direito Civil e dos demais 
ramos do ordenamento jurídico, têm de estar 
predestinados à dignidade do homem. Ainda que 
com suas extensões e desdobramentos próprios, 
estão vitalmente ligados à dignidade, constituindo os 
direitos mais íntimos da pessoa.

É possível afirmar que os direitos da 
personalidade constituem-se das situações jurídicas 
reconhecidas à pessoa humana, tomada em si 
mesma e em suas projeções sociais. São os direitos 
primordiais ao pleno desenvolvimento da pessoa, no 
que concerne aos seus aspectos físicos, psíquicos e 
intelectuais. Individualizam o seu titular e conferem-
lhe ampla tutela jurídica.

São direitos essenciais à pessoa humana, que 
preservam a sua própria dignidade. Pode-se dizer 

que os direitos da personalidade não foram criados 
pelo ordenamento jurídico positivo, ao contrário 
são ínsitos à própria natureza do homem, como ente 
dotado de personalidade, portanto, cabe ao Estado 
apenas reconhecê-los e sancioná-los no plano do 
direito positivo (BITTAR, 1999, p. 11).

A guarida dos direitos da personalidade protege 
a totalidade das expressões humanas e o respeito ao 
desenvolvimento e capacidade de discernimento de 
cada pessoa. Para concretizar a dignidade humana, a 
Constituição Federal entabulou a proteção integral 
das crianças e adolescentes, assegurando a eles a 
condição de sujeitos de direitos, de pessoas em 
desenvolvimento e de prioridade absoluta.

À luz da Constituição Federal, enfatiza-
se o bem-estar e o melhor interesse da criança 
e do adolescente, garantindo condições para o 
desenvolvimento saudável da sua personalidade. 
Portanto, é dever de todos colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, violência, 
exploração, crueldade e opressão.

4 ABANDONO AFETIVO

Com o advento da Constituição Federal 
de 1988, emergiu uma nova ordem de valores 
reservados ao Direito de Família, avultou-se o 
afeto e a dignidade da pessoa humana tornou-se o 
pilar de sustentação de todas as relações familiares. 
A família passou a ser reconhecida por relações 
fundadas em vínculos de afetividade. É o afeto 
existente entre os seus membros, a reciprocidade 
de sentimentos, que garante a sustentabilidade de 
um núcleo familiar.

A tutela da família foi priorizada como locus 
indispensável de realização e desenvolvimento da pessoa 
humana. Nesse sentido, o afeto é considerado muito 
além do que uma relação puramente sentimental, ele 
tem propriedades biológicas, tornando-se o alicerce 
para que a pessoa possa se desenvolver em plenitude, 
sendo essencial para a formação psicológica, moral e 
social dos seus membros.

O livre planejamento familiar, direito insculpido 
no artigo 226, §7º da Constituição Federal, fundado 
nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, é liberalidade que enseja 
comprometimento com as suas consequências. Aos 
pais é concedido o direito de escolher quantos filhos 
desejam ter, e, concomitantemente, lhes é imposta 
a assistência material e moral dos mesmos, múnus 
inerente ao poder familiar.
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O artigo 1.634 do Código Civil1, elenca os 
deveres dos pais em relação aos seus filhos, o extenso 
rol prevê, em primeiro lugar, o dever daqueles em 
dirigir a criação e a educação destes. Maria Berenice 
Dias pondera acerca da normativa:

Elenca o Código uma série de obrigações dos 
genitores quanto à pessoa dos filhos menores 
(CC 1.34). Nesse extenso rol não consta o que 
talvez seja o mais importante dever dos pais 
com relação aos filhos: o de lhes dar amor, afeto 
e carinho. A missão constitucional dos pais, 
pautada nos deveres de assistir, criar e educar 
os filhos menores, não se limita a encargos de 
natureza patrimonial. A essência existencial 
do poder familiar é a mais importante, que 
coloca em relvo a afetividade responsável que 
liga pais e filhos, propiciada pelo encontro, 
pelo desvelo, enfim, pela convivência familiar. 
(DIAS, 2016, p. 787)

O princípio da proteção integral impõe que 
todo o ordenamento jurídico se volte à tutela das 
crianças e dos adolescentes, colocando-os a salvo 
de toda forma de negligência. Por mandamento 
constitucional2, é dever da família, da sociedade 
e do Estado assegurar, com prioridade absoluta, a 
efetivação de toda essa gama de direitos.

Ser criado e educado no seio de sua família, 
em ambiente que garanta o seu desenvolvimento 
integral, é direito da criança e do adolescente. A 
presença constante dos pais somada ao afeto faz 
com que as crianças em desenvolvimento possam se 
sentir seguras para explorar as suas potencialidades 
em plenitude. Apesar de o amor ser inapreensível ao 
direito, o cuidar é dever jurídico imposto aos pais, 
corolário de sua liberdade de ter filhos, de concretizar 
seu planejamento familiar.

É direito fundamental dos filhos o convívio 
satisfatório com o pai e a mãe, baseado no amparo 
afetivo, onde há carinho, atenção e segurança. Assim, 
é necessário que a convivência familiar tenha muito 

1. Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação 
conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto 
aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a educação; II - exercer a  guarda 
unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; III - conceder-lhes 
ou negar-lhes consentimento para casarem; IV - conceder-lhes ou negar-
lhes consentimento para viajarem ao exterior; V - conceder-lhes ou negar- 
lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro 
Município; VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, 
se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o 
poder familiar; VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 
(dezesseis) anos, nos atos da vida  civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos 
em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; VIII - reclamá- los 
de quem ilegalmente os detenha; IX - exigir que lhes prestem obediência, 
respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. (BRASIL, 2002)

2. Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988)

mais do que apenas a presença física dos pais, a 
qualidade dessa comunhão é indispensável.

Giselda Hironaka prediz:

Ainda que a presença dos pais seja uma 
constância na vida dos filhos, deve- se atentar 
para o fato de que não basta a presença física, 
sendo mister que a presença se consubstancie 
no bom desempenho das funções parentais. 
Pode se dar [sic], assim, que o mau 
desempenho destas funções acarrete danos à 
formação sócio-psíquico-cultural da criança. 
(HIRONAKA, 2006)

A ausência de afeto corrói valores morais na 
personalidade da criança e do adolescente, os quais 
ainda não possuem seus princípios consolidados, 
posto que sua formação emocional ainda está em 
desenvolvimento.

A família é o lugar essencial para a evolução 
e proteção integral dos infantes, é sua missão 
proporcionar os aportes afetivos indispensáveis ao seu 
crescimento e bem-estar. É no seio familiar que são 
construídos os valores éticos e humanitários, onde se 
enraízam os laços de solidariedade. Na melhor e mais 
simples definição, família é amor.

O abandono afetivo, então, pode ser 
conceituado como o inadimplemento do dever 
de afetividade dos pais em relação aos seus filhos. 
É a negligência mais cruel que uma pessoa pode 
sofrer. Violência silenciosa e infindável que atinge 
os mais indefesos, deixando marcas perenes na sua 
construção emocional.

Em outras palavras, é o desamor praticado por 
aqueles que biologicamente deveriam ser os maiores 
fornecedores de amor, afeto, carinho, proteção, 
segurança. Essa sensação de rejeição e abandono 
gera marcas inapagáveis na formação psicológica 
das crianças e adolescentes, refletindo em todo o seu 
ciclo vital.

5 ABANDONO AFETIVO E O DEVER DE 
INDENIZAR

O afeto é essencial no processo de criação, 
pois notório é que o cuidado, em suas diversas 
manifestações, é precípuo à formação de um adulto 
íntegro física e psicologicamente, capaz de conviver 
em sociedade e de exercer plenamente sua cidadania.

A displicência dos genitores em exercer a 
paternidade responsável, privando seus filhos do 
convívio familiar saudável, certamente produzirá 
graves danos emocionais, que são merecedores de 
justo e certo ressarcimento.
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Por conseguinte, constituída a correlação 
entre a negligência dos genitores e o surgimento 
de sintomas psicopatológicos no filho, capazes de 
comprometer a sua saúde física e emocional, surge 
aos algozes o dever de indenizar por abandono 
afetivo, com fulcro no princípio da dignidade da 
pessoa humana.

A indenização não tem o condão de restabelecer 
o amor, já dissoluto pela ausência do afeto paterno ou 
materno. A pretensão por danos de ordem moral visa 
reparar o irreversível prejuízo sofrido pelo filho, já não 
mais existindo amor para recuperar.

Por disposição legal, todo aquele que causar 
dano a outrem com a sua conduta voluntária e 
consciente, tem o dever de ressarcir. Neste sentido, 
privar o afeto e se omitir dos deveres inerentes ao 
poder familiar, inviabilizando a convivência familiar, 
constitui abuso de direito.

Para muito além de tentar mensurar o amor 
ou de ser uma compensação da dor sofrida, o viés 
mais relevante da indenização é a sua função punitiva 
e preventiva, conscientizando os pais do gravame 
causado a seus filhos e qualificando a sua conduta 
como reprovável e grave, devendo, portanto, ser 
cessada e, principalmente, evitada.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou seu 
entendimento no Recurso Especial nº 1.159.242 
– SP (2009/0193701-9), que teve como relatora a 
Ministra Nancy Andrighi, que em suas preciosas 
palavras lecionou:

(...) ganha o debate contornos mais técnicos, 
pois não se discute mais a mensuração do 
intangível – o amor – mas, sim, a verificação 
do cumprimento, descumprimento, ou 
parcial cumprimento, de uma obrigação 
legal: cuidar. Negar ao cuidado o status de 
obrigação legal importa na vulneração da 
membrana constitucional de proteção ao 
menor e adolescente, cristalizada, na parte final 
do dispositivo citado: “(...) além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência(...)”. 
Alçando-se, no entanto, o cuidado à categoria 
de obrigação legal supera-se o grande empeço 
sempre declinado quando se discute o 
abandono afetivo – a impossibilidade de se 
obrigar a amar. Aqui não de fala ou se discute 
o amar e, sim, a imposição biológica e legal 
de cuidar, que é dever jurídico, corolário da 
liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem 
filhos. O amor diz respeito à motivação, 
questão que refoge os lindes legais, situando-
se, pela sua subjetividade e impossibilidade 
de precisa materialização, no universo meta-
jurídico da filosofia, da psicologia ou da religião. 
O cuidado, distintamente, é tisnado por 
elementos objetivos, distinguindo-se do amar 
pela possibilidade de verificação e comprovação 
de seu cumprimento, que exsurge da avaliação 
de ações concretas: presença; contatos, mesmo 
que não presenciais; ações voluntárias em favor 

da prole; comparações entre o tratamento dado 
aos demais filhos – quando existirem, entre 
outras fórmulas possíveis que serão trazidas à 
apreciação do julgador, pelas partes. Em suma, 
amar é faculdade, cuidar é dever. (STJ, REsp 
1.159.242/SP, rel. Min. Nancy Andrighi).

É dever dos genitores, junto ao Estado e a 
sociedade, proporcionar as crianças e aos adolescentes 
vida digna, pautada no respeito e na convivência 
familiar, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

A proteção integral dos menores tem guarida 
legal e constitucional, assim, a sua infringência 
ensejará a devida punição dos genitores. À vista disso, 
se a negligência intencional e voluntária dos pais 
causar prejuízo aos seus filhos, a responsabilização 
civil representa uma compensação ao sofrimento 
e uma punição ao genitor infrator, além de ter 
caráter educativo aos demais pais e mães para as 
consequências destes atos.

Comprovado o dano sofrido pelo filho, a 
conduta ofensiva do genitor e o nexo de causalidade, 
presentes estão os requisitos para o êxito da ação 
reparatória. Verdade é que a indenização visa apenas 
a reparação dos danos causados, que precisam ser 
ressarcidos, mas é primordial que se estabeleça uma 
cultura de paternidade responsável, resgatando a 
relação de amor e afeto entre pais e filhos.

CONCLUSÕES

A Constituição Federal transmutou o conceito 
jurídico da família, concebendo novos valores como 
a proteção integral das crianças e adolescentes, 
o princípio da dignidade da pessoa humana, da 
afetividade, da igualdade, da paternidade responsável, 
dentre outros.

Os núcleos familiares são firmados não 
apenas por relações de consanguinidade, mas 
principalmente por vínculos pautados no afeto. 
É uma nova percepção cujo intuito é promover o 
desenvolvimento pleno da personalidade de seus 
membros, especialmente dos menores.

O princípio da proteção integral, previsto na 
Constituição Federal e na Lei nº 8.069 de 13 de julho 
de 1990, reconheceu as crianças e os adolescentes 
como sujeitos de direitos fundamentais, dentre eles a 
sua especial tutela por parte da família, da sociedade 
e do Estado, em razão de sua condição de ser humano 
em formação, e, portanto, portadores de inúmeras 
necessidades para o seu pleno desenvolvimento.
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Em vista disso, o planejamento familiar deve 
ser realizado de modo responsável e edificado com 
extrema consciência, pois somente assim os direitos 
assegurados constitucionalmente aos filhos estarão 
resguardados, É imprescindível que o planejamento 
familiar e a paternidade responsável sejam incentivados 
e bem compreendidos para pôr um fim a negligência 
sofrida diariamente pelos mais indefesos.

O abandono praticado por aqueles dos 
quais se espera, inatamente, receber amor indelével 
e incondicional, causa danos irreversíveis ao 
desenvolvimento físico e emocional das crianças e 
dos adolescentes, tornando-os adultos assombrados 
pelas dolorosas marcas do passado, com inúmeras 
dificuldades e inseguranças.

Portanto, é cabível a responsabilização civil dos 
pais pelo abandono afetivo de seus filhos, evitando a 
impunidade desse ato ilícito que fere o princípio da 
dignidade da pessoa humana, da proteção integral das 
crianças e adolescentes, o seu direito à convivência 
familiar e sua garantia constitucional de não sofrer 
nenhuma forma de negligência.

Além de evitar a impunidade, o intento 
precípuo desta ação é a conscientização para a 
responsabilidade proveniente do livre planejamento 
familiar, que tem como consequência o dever de 
desempenhar de forma satisfatória os papéis paterno 
e materno, segundo ditames constitucionais.

Certamente a conscientização acerca do 
efetivo papel dos genitores na formação de seus filhos 
promoverá o bem-estar dos infantes e garantirá seu 
desenvolvimento em um ambiente equilibrado, 
tornando-os adultos mais seguros e saudáveis.

Por fim, a indenização, para muito além de 
compensar os danos sofridos pelos filhos e a sanção 
aplicada aos genitores, servirá de alerta a toda 
sociedade. O seu caráter educativo é a sua aceta mais 
relevante, pois contribui para a construção de uma 
nova realidade familiar, com pais conscientes de que 
as crianças precisam apenas da certeza do seu amor 
e cuidado para poder se desenvolver plenamente. 
Crianças amadas e protegidas são a certeza de um 
futuro mais feliz.
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RESUMO

As condições degradantes à que são submetidos 
os encarcerados é de uma grande crueldade e é, com 
certeza, uma grande desconsideração ao Princípio 
da Dignidade da Pessoa Humana, motivo pelo qual 
se encontra razão da aplicação de políticas públicas 
que visem medidas justas que proíbam referidas 
atrocidades. O preso, embora privado de sua liberdade 
de locomoção, não pode ter seus direitos mínimos 
e essenciais excluídos apenas pelo fato de estarem 
cumprindo pena. Uma vez que a vida é protegida 
pela Constituição, é a vida com dignidade, pois esta 
é o bem mais precioso que o ser humano possui. Este 
trabalho traz a análise da aplicação do Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana no sistema prisional 
brasileiro e sua carência ao se tratar do encarcerado, 
apresentando soluções voltadas para o sistema, 
embasado na aplicação do referido princípio.

PALAVRAS-CHAVE

Condições precárias do preso. Poder de punir. Princípios 

constitucionais.

ABSTRACT

The degrading conditions to which the 
incarcerated are subjected are of great cruelty and, 

certainly, a great disregard of the Principle of Dignity 
of the Human Person. The prisoner, although 
deprived of this freedom of movement, cannot have 
his minimum and essential rights excluded simply 
because they are serving time. Since life is protected by 
the Constitution, it is life with dignity, for this is the 
most precious possession that human beings possess. This 
paper analyzes the application of the Human Person`s 
Dignity Principle in the Brazilian prison system and 
its lack when dealing with the incarcerated, presenting 
system-oriented solutions based on the application of 
this principle.

KEYWORDS

Precarious conditions for arrest. Power to punish. Constitution al 

principles.

INTRODUÇÃO

Atualmente, a sociedade tem vivido momentos 
turbulentos de violência e inseguranças, isto se dá 
pela falta de políticas públicas e sociais que visem a 
educação, tanto das crianças quanto dos adolescentes, 
bem como, a ressocialização do preso. Estes, que nem 
sempre estão condenados, foram esquecidos pela 
sociedade e pelo próprio Estado, que é quem deve 
proporcionar os mecanismos para cumprir o objetivo 
principal da pena: a ressocialização do detento.
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O presente trabalho abordará aspectos 
importantes que dizem respeito à atual supressão 
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 
com relação aos condenados e os cumpridores de 
pena provisória, levando sempre em consideração o 
princípio mencionado.

Qualidade tida como inerente a todos os 
seres humanos, a dignidade pode ser definida como 
o valor próprio que identifica o ser humano como 
tal, a capacidade potencial que cada um tem de se 
autodeterminar e determinar as suas condutas, não 
dependendo de sua efetiva realização, citando como 
exemplo, o absolutamente incapaz, que possui 
exatamente a mesma dignidade que qualquer outro 
ser humano.

O confinado não deve perder sua dignidade. 
Pois, não deve em absoluto, perder sua condição 
humana, encontrando-se previsto na Constituição 
Federal no seu artigo 5°, inciso XLVII, o princípio da 
humanidade das penas. Sendo assim, o objetivo dessa 
pesquisa é o estudo acerca desses direitos, garantidos 
na Constituição e na Lei de Execução Penal. Sendo 
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana que 
decorrem todos os outros princípios, a punição deve 
respeitar este, deve ser justa e digna.

O sistema prisional brasileiro e a coletividade, 
em parte, vem negligenciando direitos dos presos, 
É por meio do atendimento à Dignidade Humana 
que se preserva o próprio ser humano, e sendo o 
condenado, que se encontra cumprindo pena, um 
ser humano, deve como tal ser tratado, não podendo 
permitir que se perca a sua dignidade.

Deve-se buscar a criação e a efetivação de 
políticas públicas que incentivem à obediência à 
Dignidade Humana dos presos, tanto dos condenados 
como os provisórios, uma vez que o Governo tomou 
para si a obrigação de ser garantia dos direitos 
relacionados à integridade física e psíquica destes.

O estudo sobre a atual situação do sistema 
penitenciário brasileiro e dos presos, que vivem em 
um ambiente degradante, onde muitas vezes não há 
uma mínima condição de higiene, alimentação ou 
ainda, saúde, nos mostra a necessidade de mudança 
e mais, da aplicação de medida emergenciais. Não se 
pode esquecer que a penalidade é de restrição apenas 
de liberdade e não de um rol de direitos e garantias 
inerentes à pessoa, retirando destes a dignidade.

A presente pesquisa fará uma análise do 
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e, de 
sua aplicação na figura do preso, bem como a sua 
supressão pelo sistema carcerário brasileiro. A vida 

humana precisa ser respeitada e as normas jurídicas 
existentes tutelam justamente a vida e a dignidade 
humana. Faltando dessa forma, a aplicabilidade 
dessas normas e a mudança na atitude do Estado 
bem como da sociedade, para um olhar voltado para 
a precariedade que os presos têm vivido atualmente, 
em total desacordo com o princípio da dignidade 
humana.

1 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA

A primazia deste princípio é garantir um 
tratamento justo, digno e de forma mais igualitária 
possível a todo ser humano, possibilitando assim, 
proteção, amparo e condições mínimas de vida. 
Ao que se pode afirmar é que este é um princípio 
soberano dentre tantos outros, é neste que se tem 
por base toda aplicação de lei. A dignidade da pessoa 
humana é o que o homem tem para lhe mostrar 
os limites e imposições de vivência na sociedade 
sem que o mesmo deixe de ser respeitado, o que é 
essencial para a vida em sociedade.

1.1 CONCEITO

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 
encontra-se expresso no artigo 1°, inciso III da 
Constituição Federal de 1988, onde “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”. Trata-se de um dos mais 
significativos princípios processuais penais, uma vez 
que protege o que é de mais essencial ao ser humano, 
sua dignidade. Há, ainda, a previsão implícita 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
também em seu 1° artigo, segundo o qual: “Todas as 
pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
São dotadas de razão e consciência, devem agir uns 
para com os outros em espírito de fraternidade”. 
Encontra-se também ao tratar dos princípios gerais 
da ordem econômica no artigo 170 da Constituição 
Federal e figura como um dos direitos expressamente 
assegurados às crianças, adolescentes e aos idosos, 
nos artigos 227 caput e 230 caput, respectivamente.

São destacados os princípios da dignidade 
da pessoa humana e do devido processo legal como 
sendo os princípios regentes das normas perante 
o chamado Estado Democrático de Direito, com 
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o mesmo entendimento, Guilherme de Souza 
Nucci (2012, p. 45-46), “trata- se, sem dúvida, de 
um princípio regente, cuja missão é a preservação 
do ser humano, desde o nascimento até a morte, 
conferindo-lhe autoestima e garantindo-lhe o 
mínimo existencial”.

O vocábulo de dignidade tem origem do 
latim (dignitas) e significa, etimologicamente, “tudo 
aquilo que mereça respeito, estima, consideração” 
(CUNHA, 1987, p. 265). Sendo assim, a dignidade 
é a “qualidade particular que atribuímos aos seres 
humanos em função da posição que eles ocupam na 
escala dos seres”. (RABENHORST, 2001, p. 15)

A dignidade é qualidade intrínseca do 
homem, portanto, inalienável e irrenunciável. Não 
podendo ser criada, concedida ou ainda, retirada, já 
que existente em todas as pessoas, sem exceção, como 
qualidade inerente. É um valor pré-constituinte e 
de hierarquia supraconstitucional, que não existe 
somente em virtude de previsão legal e sim por ser 
uma garantia atinente à vida humana.

Uma das definições mais completas 
encontradas na doutrina nacional é elaborada por 
Ingo Wolfgang Sarlet (2001), segundo o qual a 
dignidade humana pode ser compreendida como 
uma:

[...] qualidade intrínseca e distintiva de 
cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte 
do Estado e da comunidade, implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa 
tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar 
e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência 
e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos, mediante o devido respeito aos 
demais seres que integram a rede da vida.

1.2 ORIGEM E EVOLUÇÃO

A dignidade é tema de discussões desde a Grécia 
antiga, surgindo como um núcleo imanente a todo 
ser humano com o pensamento clássico cristão, pois 
ligada ao fato do homem ser à imagem e semelhança 
de Deus, por isso, todos iguais. A laicização se deu, 
apenas com o pensamento jusnaturalista, onde não 
havia mais necessidade de ser cristão e sim, bastava 
ser humano para que fosse considerado digno e, 
portanto, portador de dignidade como todos os seus 
semelhantes.

Sobre o afastamento da origem divina da 
dignidade, pode-se destacar, segundo Castilho (2018, 
p. 241), onde o pensador alemão Samuel Pufendorf, 
fundamentando suas pesquisas e conclusões na 
natureza social do indivíduo, apontando a origem da 
dignidade como sendo a liberdade do ser humano de 
escolher conforme sua razão e, ainda, agir conforme 
esse entendimento.

Assim, concluindo o processo de secularização, 
para Immanuel Kant, numa concepção de dignidade 
partindo da autonomia ética do ser humano e 
considerando esta como o fundamento da dignidade, 
não pode este ser olhado como objeto, nem por ele 
próprio. Construindo sua concepção a partir da 
natureza racional do ser, considera um atributo apenas 
dos seres racionais a autonomia da vontade, ou seja, 
a faculdade de determinar sua vida e a si mesmo e, 
ainda, agir em conformidade com determinadas leis, 
seria este o fundamento da dignidade da natureza 
humana (SARLET, 2001)

A dignidade possui, ainda, um sentido cultural, 
segundo Sarlet (2001), “sendo fruto do trabalho de 
diversas gerações e da humanidade em seu todo, 
razão pela qual as dimensões natural e cultural da 
dignidade da pessoa se complementam e interagem 
mutuamente.” Dignidade é, portanto, ter autonomia 
própria, o que só é proporcionado através da razão.

Segundo Sarlet (2001), baseado no pensando 
estoico e cristão, devem os seres humanos serem 
respeitados como sujeitos de direitos, sendo em 
princípio livres e iguais, não por serem cristãos, 
católicos ou protestantes, mas em razão da sua 
natureza humana. Da mesma forma e, ainda 
segundo Sarlet (2001), foi recepcionada à partir e 
por meio do pensamento cristão e humanista, uma 
fundamentação metafísica da dignidade da pessoa 
humana, que, em sua manifestação jurídica, significa 
uma última garantia da pessoa humana em relação a 
uma total disponibilidade do poder social e estatal.

Todos os seres humanos são dotados da 
mesma dignidade, em mesmo grau, bastando 
apenas a qualidade de humano para tal. Devendo 
ser respeitado como sujeito de direitos. Sendo assim, 
segundo Guilherme de Souza Nucci (2010, p. 46), 
acerca do princípio ser basilar e meta do Estado 
Democrático de Direito, não há possibilidade de 
ser contraditado, muito menos, desaparecer de 
qualquer cenário, principalmente no contexto penal 
e processual penal.

Sendo assim, em última análise, uma vez que é 
atributo intrínseco de toda e qualquer criatura humana 
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e, serem todos iguais examinando a dignidade, esta 
não pode ser, objeto de desconsideração. Nesse 
contexto, impedido está, de restringir o princípio 
da dignidade da pessoa humana em alguma figura 
existente atualmente, constatando esta, uma violação 
ao preceito principal e fundamental do Estado 
Democrático de Direito.

2 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA COMO PRINCÍPIO NORTEADOR

Devem ser respeitados os princípios e 
garantias, esta é a forma de garantir a dignidade da 
pessoa humana, sendo este princípio “a base e meta 
do Estado Democrático de Direito” (NUCCI, 2012, 
p. 46), não pode ser contrariado ou ainda, excluído 
(ou rejeitado), de qualquer ambiente que seja, 
principalmente do cenário penal e processual penal, 
onde é vislumbrado em diversas ocasiões essa rejeição 
ao mencionado princípio.

Sendo assim, nas palavras de Ricardo Castilho 
(2018, p. 245):

[...] o princípio da dignidade da pessoa humana 
deve embasar toda e qualquer interpretação 
das normas jurídicas: o intérprete ou aplicador 
da norma deve escolher o sentido que, em 
maior medida, contemple ou promova dita 
dignidade. Essa eficácia coloca o princípio 
como norte axiológico e teleológico do 
ordenamento jurídico.

Podemos mencionar ainda os escritos de Lima 
(2012, p. 31-32), que dizem:

Não é possível falar em (re)legitimação do 
Direito Penal e do próprio sistema penal 
sem ter como ponto de partida o princípio 
constitucional da dignidade humana, 
funcionando tanto como fundamento dos 
limites do jus puniendi quanto dos alicerces das 
possibilidades e necessidades de criminalização 
e ainda como fundamento constitucional da 
própria pena.

Princípio que figura no primeiro título da 
Constituição, o que significa dizer que está entre os 
princípios e valores ditos fundamentais e sendo assim, 
norma definidora de garantias e direitos, bem como 
de deveres, também fundamentais. A dignidade da 
pessoa é um valor condutor, um valor que conduz não 
apenas direitos fundamentais, mas sim toda a ordem 
jurídica. Nesse sentido, explica Sarlet (2001, p. 73):

Aliás, com relação às criticas [...] de que o 
enquadramento como princípio fundamental 
constitucional importaria em reduzir 
a amplitude e magnitude da noção de 

dignidade da pessoa, vale lembrar [...], que 
o reconhecimento da condição normativa 
da dignidade, assumindo feição de princípio 
(e até mesmo como regra) constitucional 
fundamental, não afasta seu papel como valor 
fundamental geral para toda a ordem jurídica 
(e não apenas para esta), mas, pelo contrário, 
outorga a este valor uma maior pretensão de 
eficácia e efetividade.

Deve-se sempre buscar a preservação da 
dignidade humana, uma vez que esta possibilita a 
concretização de consideráveis direitos e princípios 
constitucionais e, ao deparar- se com conflito aparente 
entre princípios, deve-se levar em consideração qual 
deles é tido como predominante no caso concreto, 
não sendo estagnado (ou estático) e sim, variando 
com as peculiaridades encontradas em cada caso 
concreto, sendo a ponderação a solução para conflitos 
entre princípios. Assim leciona Dworkin (2010, p. 
42-43), senão vejamos:

Os princípios possuem uma dimensão que 
as regras não têm – a dimensão do peso 
ou importância. Quando os princípios se 
intercruzam [...], aquele que vai resolver o 
conflito tem de levar em conta a força relativa 
de cada um. Esta não pode ser, por certo, uma 
mensuração exata.

Assim, ainda sobre o conflito entre princípios 
e no mesmo sentido demonstrado acima, vejamos 
o que é trazido por Sarlet (2001, p. 112 apud J. 
González Pérez, p. 91) em seu engenhoso livro 
sobre a Dignidade da Pessoa Humana e os Direitos 
Fundamentais:

Na hipótese de conflitos entre princípios (e 
direitos) constitucionalmente assegurados, 
o princípio da dignidade da pessoa humana 
acaba por justificar (e até mesmo exigir) 
a imposição de restrições a outros bens 
constitucionalmente protegidos, ainda que se 
cuide de normas de cunho jusfundamental.

Compreende-se, ainda, do texto do artigo 5 
da Constituição Federal de 1988, que possui vários 
incisos muito bem colocados, que a dignidade da 
pessoa humana é também limite, de certa forma, às 
liberdades e garantias que tem o humano previstas 
no artigo 5 e dentre outras normas cogentes.

3 POSIÇÃO DE GARANTIDOR DO ESTADO DAS 
CONDIÇÕES MÍNIMAS DE EXISTÊNCIA A TODOS 
E A LIMITAÇÃO DE SEU DIREITO DIANTE DO 
PRINCÍPIO TRABALHADO

É sabido que é dever do Estado proporcionar 
e assegurar as condições mínimas existenciais de 
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todos os indivíduos, propiciando uma vida digna. 
Por ser algo intrínseco ao ser humano, surge a 
garantia de que o Estado, seja na figura do legislador 
ou então do aplicador da norma não poderão, 
limitá-la ou reduzí-la de qualquer modo. Ideia 
consagrada expressamente na Declaração Universal 
de Direitos Humanos da ONU (1948), em seu 
artigo 1º. A dignidade da pessoa humana é uma 
construção cultura e intelectual e, nesse sentido, diz 
o doutrinador Ricardo Castilho:

A dignidade da pessoa humana não é um 
dado da experiencia, e tampouco objeto 
racionalmente apreensível de modo imediato. 
É, sim, uma construção intelectual a ser 
efetivada diante do caso concreto, observadas 
as características históricas e culturais de cada 
povo. A atuação do Poder Judiciário, nesse 
sentido, ganha relevo. (2018, p. 243)

O Estado deve agir em detrimento a assegurar 
e promover, de forma concreta, uma vida digna para 
todos, sem que haja possibilidade de restrição da 
dignidade, mesmo que por parte deste perante os 
particulares, pois este tem como dever a realização 
de políticas públicas que visem à melhoria da vida 
humana e a efetivação de, pelo menos, o mínimo 
existencial que todos devem obter. Assim, segundo 
Sarlet (2001, p. 108):

Não restam dúvidas de que todos os órgãos, 
funções e atividades estatais encontram-se 
vinculados ao princípio da dignidade da 
pessoa humana, impondo-se-lhes um dever 
de respeito e proteção, que se exprime tanto 
na obrigação por parte do Estado de abster-
se de ingerências na esfera individual que 
sejam contrárias à dignidade pessoal, quanto 
no dever de protegê-la (a dignidade pessoal de 
todos os indivíduos) contra agressões oriundas 
de terceiros, seja qual for a procedência, vale 
dizer, inclusive contra agressões oriundas de 
outros particulares.

Pode-se dizer que o princípio trabalhado neste 
artigo tem em si um sentido negativo e positivo, ou 
seja, no sentido negativo há a garantia de que este 
ser não será alvo de humilhações, ofensas, torturas, 
atos que visem denegrir, qualquer ato que diminua 
sua dignidade é um ato que deve ser discriminado 
pelo Estado, já em seu sentido positivo, significa que 
o Estado deve impor políticas que visem a promoção 
da dignidade de todos, a melhoria da condição de 
vida de toda a população, estimulando e protegendo 
o pleno desenvolvimento de todos. Nesse mesmo 
sentido, enumera o doutrinador Sarlet (2001, p. 
108) mencionando a lição de Perez Luño que diz 
que, “a dignidade da pessoa humana é constituída 

de uma garantia negativa, seja ela a de que nenhuma 
pessoa será objeto de humilhação ou ofensas bem 
como tem em si um sentido positivo que seria o 
pleno desenvolvimento da personalidade de cada e 
todo indivíduo”.

Nas palavras de Mazzuoli (2014, p. 31) os 
Estados são os princípios obrigados para com o 
Direito Internacional dos Direitos Humanos e, por 
isso, podem e devem ser responsabilizados por sua 
violação. Dessa forma, podemos dizer que o Estado 
encontra limitação em seus atos, devendo estes 
sempre seguir o princípio da dignidade humana.

Quando é o Estado que utiliza ferramentas 
para assegurar o devido respeito à dignidade humana 
é chamado de controle social formal, que nas palavras 
de Sarlet (2012, p. 25) mencionando J. Gonzalez 
Pérez (La dignidade de la persona, p. 59):

Para assegurar a manutenção dos valores 
vigente, da forma organizacional, existem, 
além do Estado, a família, a religião, a 
moral, etc. Quando é o Estado que se vale 
de instrumentos para tal desiderato, afirma-
se que há um controle social formal; quando 
o controle é exercido por recursos utilizados 
por outros agrupamentos chama-se o controle 
social informal.

É encargo do Estado, principalmente 
ocupando o lugar de um Estado Democrático 
de Direito, a efetivação da dignidade de todos e, 
nessa dignidade encontrando limites de atuação. 
Percebemos então que, o princípio da dignidade da 
pessoa impõe limites à atuação do Estado no que 
deveria ser árdua, busca de impedir que se tenha a 
violação de princípios, regras e da dignidade da pessoa 
por parte de órgãos estatais. Assim, considerando a 
dignidade como tarefa do poder estatal, nas palavras 
de Sarlet (2001, p. 109) “impõe ao Estado, além do 
dever de respeito e proteção, a obrigação de promover 
as condições que viabilizem e removam toda a sorte 
de obstáculos que estejam a impedir as pessoas de 
viverem com dignidade”.

Nesse contexto, é importante salientar que o 
dever do Estado é para com todos os componentes 
da comunidade, não excluindo nenhum grupo, 
principalmente os minoritários, que merecem a 
mesma atenção e respeito que os demais grupos 
encontrados na sociedade, devendo ter, acima de 
tudo, um dever geral de respeito, tanto do Estado 
para com as pessoas, como das pessoas para com 
elas mesmas e nesse sentido anotemos as palavras de 
Sarlet (2001, p. 111), que diz:
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[...] o dever de proteção imposto – e aqui 
estamos a nos referir especialmente ao poder 
público – inclui até mesmo a proteção da 
pessoa contra si mesma, de tal sorte que o 
Estado encontra-se autorizado e obrigado a 
intervir em face de atos de pessoas que, mesmo 
voluntariamente, atentem contra sua própria 
dignidade.

Concluímos então, que a proteção à dignidade 
é um dever do Estado Democrático de Direito, sendo 
esta perspectiva da dignidade como limite, tendo 
“caráter essencial, prevalecendo em face dos direitos” 
(Sarlet, 2001, p. 115), uma vez que “a existência do 
Estado dá-se em função da pessoa humana e não ao 
contrário” (Lima, 2012, p. 34). Ainda, chegamos à 
conclusão de que não é apenas dever do Estado a 
promoção e efetivação do princípio tratado nesta 
pesquisa, é, ainda, dever de toda a sociedade, tema 
que não será abordado no presente, uma vez que 
o objetivo do trabalho apresentado é tornar clara 
a importância da dignidade humana, tamanha a 
importância que, é, o principal princípio encontrado 
no nosso ordenamento jurídico, princípio norteador 
do Estado Democrático de Direito, bem como já 
explanado acima.

4 O DIREITO DE PUNIR PERTENCENTE AO 
ESTADO FRENTE AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA

De forma abstrata, o jus puniendi, é o instituto 
que prevê o direito de punir do ente Estatal sobre 
aqueles que violam as normas criminais. Este, tem 
forma genérica e impessoal, no qual destina-se à 
sociedade como um todo; sendo que esse direito 
surge no caso concreto com a efetiva violação de 
alguma norma penal, torna-se assim, um pretensão 
voltada para o infrator, “o Estado, que tinha um 
poder abstrato, genérico e impessoal, passa a ter uma 
pretensão concreta de punir determinada pessoa” 
(CAPEZ, 2012, p. 45-46).

Sobre o jus puniendi do Estado, José 
Frederico Marquez traz uma explicação que é aceita 
pela doutrina como sendo adequada ao nosso 
ordenamento jurídico vigente, seja ela, “[...] o direito 
que tem o Estado de aplicar a pena cominada no 
preceito secundário da norma penal incriminadora, 
contra quem praticou a ação ou omissão descrita 
no preceito primário causando um dano ou lesão 
jurídica, de maneira reprovável”.

O direito do Estado de punir não pode se 
esquecer de nenhum grupo ou membro da sociedade, 

não pode se esquecer que a pessoa que se encontra 
reclusa, ainda que seja por um motivo perverso, 
tem que ser reconhecida como humana, ao ser um 
cidadão, e, assim, portador de direitos e garantias 
fundamentais estabelecidos na Constituição, dentre 
eles, o princípio da dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, o recluso tem tirado de si, 
como meio de penalidade, o direito à  liberdade de 
locomoção, não podendo ser tirado de si a condição 
de pessoa humana e assim, todos os princípios 
decorrentes desta, “o cidadão recluso conserva todos 
os demais direitos que não forem incompatíveis com 
a liberdade de locomoção” (CARVALHO, 2001, p. 
192- 193).

Podemos encontrar no art. 10.1 do Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 
ratificado pelo Brasil, que “qualquer pessoa privada 
de liberdade deverá ser tratada com humanidade 
e respeito à dignidade inerente à pessoa humana”, 
ainda, no mesmo diapasão, o Pacto San José da Costa 
Rica fala, em seu artigo 5.1, que “todas as pessoas 
devem ter respeitados o seu direito à integridade 
física, psíquica e moral”, vedando a tortura e às penas 
desumanas ou degradantes.

Vejamos a sabedoria de Alberto Jorge Correia 
de Barros Lima (2012, p. 34), sobre discussões 
que circundam sobre o tema: “No direito penal, é 
correto afirmar que o cometimento do crime não 
retira do agente o valor de ser humano, da posição 
que ele ocupa junto aos seus semelhantes, não faz 
desaparecer a sua dignidade e, assim, a reação 
penal deve, necessariamente, partir deste axioma 
normativo”.

O cativo não pode perder sua característica 
de pessoa, pela ocorrência de se encontrar recluso e 
isso não depende da sua condição de suspeito ou, 
ainda, condenado deve ter os seus direitos basilares 
preservados e garantidos, ainda que privado do 
direito de liberdade de locomoção, ou seja, entre as 
grades da cela que ocupa e, entre estes direitos, está 
claramente a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido e sobre os direitos dos presos 
temos o ensinamento de Lizandra Pereira Demarchi 
(2008):

Para as pessoas mais desavisadas, infelizmente 
ainda grande parte da população, o preso 
deixa de ser um indivíduo dotado de direitos, 
e passa a ser tratado como coisa, que vive em 
um mundo à parte da realidade, onde a força 
bruta do Estado anula o ser dotado de razão à 
medida que passa a intimidá-lo com o pretexto 
de manter a ordem e a segurança social.
Isso ocorre porque muitas vezes o preso 
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deixa de ser visto como um cidadão que tem 
assegurado todas as garantias constitucionais, 
pelo simples fato de estar privado de sua 
liberdade, o que não pode mais ser tolerado. 
O cidadão- preso precisa ser reconhecido 
como ser dotado de dignidade, entendendo-
se esta como qualidade inerente à essência do 
ser humano, bem jurídico absoluto, portanto, 
inalienável, irrenunciável e intangível. [...]
É preciso compreender que o preso conserva os 
demais direitos adquiridos enquanto cidadão, 
que não sejam incompatíveis com a “liberdade 
de ir e vir”, à medida que a perda temporária 
do direito de liberdade em decorrência dos 
efeitos de sentença penal refere-se tão-somente 
a locomoção. Isso, invariavelmente não é o 
que ocorre.

Assim, para tal embate encontramos as 
palavras de Alberto Jorge Correia de Barros Lima 
(2012, p. 34):

A matização do princípio, em sede 
intradogmática penal, fará decorrer os 
princípios constitucionais penais implícitos 
e as imposições constitucionais impeditivas 
de descriminalização, e fundamentará os 
princípios constitucionais penais expressos 
e os mandamentos constitucionais de 
criminalização, que sujeitam tanto o legislador 
quanto o juiz.

Após a análise realizada verifica-se com clareza 
que o Estado deve dar atenção igualitária a todos 
os membros da sociedade, e, mesmo se falando em 
direito de punir, não deve se descuidar e deslembrar 
que os reclusos não perdem a qualidade de pessoa 
humana, assim sendo sujeitos de direitos, estes 
devem ser garantidos sempre em caráter prioritário.

5 SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E DIREITOS 
DO PRESO

A nossa norma jurídica prevê de forma plena 
o respeito aos direitos do recluso, entretanto, de nada 
adianta se o Estado for o primeiro a descumprir tal 
previsão e calar-se quanto ao tratamento recebido pelo 
preso no interior dos estabelecimentos prisionais.

Julio Fabbrini Mirabete (2014, p. 249), no 
momento que descreve os direitos do preso destaca 
aqueles que acredita serem os principais que se 
encontram previstos nos artigos 10 e seguintes da Lei 
de Execução Penal, vejamos:

[...] direito à assistência material 
(fornecimento de alimentação, vestuário, 
instalações higiênicas e serviços que atendam 
as suas necessidades pessoais), de saúde (de 
caráter preventivo e curativo, incluindo 
atendimento médico, farmacêutico e 
odontológico); jurídica (assistência jurídica 
nos estabelecimentos penais); educacional 

(instrução escolar e formação profissional 
do preso e do internado); social (amparo do 
preso para prepará-lo ao retorno à liberdade); 
religiosa (liberdade de culto e participação dos 
serviços organizados no estabelecimento penal, 
além da posse de livros de instrução religiosa, 
etc), não se descuidando da assistência ao 
egresso (orientação e apoio para a reintegração 
à vida em liberdade, concessão de alojamento 
e alimentação pelo prazo de dois meses etc.).

Temos também os artigos 40 e 41 da Lei 
de Execução Penal que arrolam os direitos do 
preso que devem ser respeitados enquanto este 
permanecer encarcerado e, dentre estes, resguarda-
se o direito do condenado em receber visitas de 
seus amigos e parentes (inciso X do artigo 41 da lei 
acima mencionada) disposição que pretende que 
o recluso não perda contato com seus familiares e 
entes próximos queridos, na pretensão de manter 
os vínculos afetivos do preso ativos para uma 
melhor preparação deste para retornar à sociedade 
(MASSON, 2009, p. 655).

Sobre as visitas íntimas, a Lei de Execução 
Penal não prevê especificamente, porém mesmo 
com a inexistência de previsão legal expressa, 
muitos estabelecimentos prisionais concedem a 
referida visita, com a mesma finalidade da visita 
citada no parágrafo anterior, que é a preservação 
de laços afetivos do preso. Seguindo essa linha de 
raciocínio o Conselho Nacional da Política Criminal 
e Penitenciária editou a Resolução n 1, consistente 
em recomendar o oferecimento da visita íntima 
para os recolhidos, sem discriminação de sexo, em 
estabelecimentos prisionais.

Há, ainda, a limitação da pena perpétua, 
encontrada no artigo 5, inciso XLVII, alínea “b” da 
Constituição Federal de 1988, encontrando escopo 
no artigo 75 do Código Penal, por esta razão se dá 
o limite máximo de cumprimento de pena privativa 
de liberdade em regime fechado. E, se caso exceder 
o limite constitucional há o instituto da unificação, 
adequando a pena ao limite constitucional, referindo 
tal instituto apenas para o cumprimento de pena, 
não servindo de pilar para nenhum outro benefício 
existente (CAPEZ, , 2011, p. 560-561), nessa 
perspectiva há a Sumula n. 715 do Supremo Tribunal 
Federal.

Outro direito que é necessário mencionar é 
o de usar algemas apenas e somente em situações 
de extrema necessidade, como a possibilidade de 
fuga desse detento ou, a apuração de que se está 
trabalhando com um réu extremamente perigoso, 
assim aduz o Supremo Tribunal Federal em sua 
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Súmula Vinculante n. 11, por entender que o uso das 
algemas traz para o preso grande desconforto que, 
seria, a princípio, desnecessário e, assim, prejudicial 
à sua dignidade.

Os direitos apresentados pelo legislador 
demonstram anseio e angústia para com a 
integridade física, psíquica e moral do recluso, uma 
clara demonstração ao respeito pelos princípios 
constitucionais e, em especial à dignidade da pessoa 
humana (PRADO, 2007, p. 574). O que deve-se 
observar, então, é a ausência da aplicabilidade dessas 
normas, pois elas existem, o que falta é o interesse 
do Estado em proteger os direitos personalíssimos do 
preso.

Importante ponto salientado por Francesco 
Carnelutti (2011, p. 72-73) é o da compreensão que 
a sociedade deveria ter de que a penitenciária é uma 
espécie de hospital, onde o condenado doente, deve 
ser curado para que possa retornar para àquela. Os 
estabelecimentos prisionais devem ser tidos como 
hospitais de cura para a sociedade, se dispondo a 
tratar do réu e entregá-lo posteriormente à sociedade 
curado, para que se reintegre junto à esta e contribua 
para o seu crescimento e evolução.

Nesse mesmo sentido, defende Rafael 
Damaceno de Assis (2007, p. 74-78):

A comprovação de que a pena privativa de 
liberdade não se revelou como um remédio 
eficaz para ressocializar o homem preso 
está no elevado índice de reincidência dos 
criminosos oriundos do sistema carcerário. 
Embora não haja números oficiais, calcula-se 
que, no Brasil, em média 90% dos detentos 
que retornam à sociedade voltam a delinquir, 
e, consequentemente, acabam retornando à 
prisão.

A execução penal, da forma que é concretizada 
atualmente, é distinta da prevista legalmente, uma 
vez não estando apta para reinserir o delinquente na 
sociedade, tendo em vista que este é desprezado pela 
sociedade em geral, justamente, por já ter sido um 
sujeito que cumpriu de pena privativa do direito à 
locomoção em estabelecimento prisional. Tornando-
se quase impossível de ser reconsiderado no mercado 
de trabalho, obter oportunidades para poder prover 
o sustento de si próprio e, em inúmeros casos, de 
suas famílias, de forma justa e honesta, aumentando 
demasiadamente uma possível reincidência.

É devido a este desrespeito aos direitos dos 
reclusos juntamente com tamanha falta de estrutura 
dos estabelecimentos prisionais e, ainda, a quietação 
destes que ocorrem tantas das rebeliões noticiadas 

quase que, diariamente, no país. Essas práticas 
nada mais são que “um grito de reinvindicação de 
seus direitos e uma forma de chamar a atenção das 
autoridades para a situação subumana à qual eles são 
submetidos dentro das prisões” (ASSIS, 2007, p. 76)

Dessa forma, a penitenciária deve ser um 
estabelecimento em que o condenado tenha as 
condições necessárias para se regenerar e assim, 
compreender a reprovabilidade de sua conduta, para 
posteriormente retornar à sociedade, de forma a 
contribuir para com esta como um todo.

6 O SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO À LUZ 
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Concluídas as devidas ponderações acerca 
do princípio da dignidade da pessoa humana e as 
limitações inerentes à ela, prossegue-se à análise, 
que se baseia em compreender acerca da adequação 
do sistema penitenciário brasileiro aos conteúdos 
constitucionais e, com atenção voltada à dignidade.

A crise encontrada no modelo penitenciário 
brasileiro é clara, sofrendo críticas de vários 
ângulos, por não conseguir satisfazer a qualquer 
das partes envolvidas em todo o processo. Não 
satisfaz os detentos, que na maioria dos casos não 
são ressocializados diante das condições em que 
vivem, nem à sociedade, levando em consideração o 
seu grande custo para esta, e nem mesmo ao ente 
Estatal, que gasta boa parte de suas verbas para tentar 
ressocializar um indivíduo no lugar de investir na 
educação, nas boas políticas públicas e de incentivo 
aos jovens, para que estes não se tornem um cidadão 
dependente de penitenciárias e órgãos públicos um 
dia, evitando o ciclo vicioso.

Assim, nos ensina César Roberto Bitencourt 
(2001, p.161), “[...] o sistema penitenciário 
tradicional não consegue reabilitar o delinquente; ao 
contrário, constitui uma realidade violenta e opressiva 
e serve apenas para reforçar os valores negativos do 
condenado”. Diante de tudo, percebe-se que, além 
da ineficiência na incansável luta para reabilitar o 
recluso, o sistema penitenciário brasileiro contribui 
negativamente, de forma totalmente inversa da 
proposta, reforçando os preceitos negativos deste.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Loic 
Wacquant (2001, p.11):

[...] o estado apavorante das prisões do 
país, que se parecem mais com campos de 
concentração para pobres, ou empresas 
públicas de depósito industrial dos dejetos 
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sociais, do que com instituições judiciárias 
servindo para alguma função penalógica – 
dissuasão, neutralização ou reinserção. O 
sistema penitenciário brasileiro acumula com 
efeito as taras das piores jaulas do Terceiro 
Mundo, por sua dimensão e pela indiferença 
dos políticos e do público: entupimento 
estarrecedor dos estabelecimentos, o que se 
traduz por condições de vida e de higiene 
abomináveis, caracterizadas pela falta de 
espaço, ar, luz e alimentação.

Reafirma-se por esta doutrina o dialeto que 
a prisão destina-se para as classes mais inferiores 
encontradas na sociedade, obtendo um tratamento 
totalmente contrário ao de ressocialização mas sim, 
bem próximo ao degradante.

Com opinião semelhante, Carlos Eduardo 
Ribeiro Lemos (2007, p. 64) faz críticas ao tratamento 
que a coletividade dispende ao recluso, com atenção 
voltada à exclusão que esta provoca contra com o 
preso, o que apenas faz com que seja reforçado o 
sentimento de expulsão social sofrido pelos detentos. 
Isto se dá em razão das pessoas serem tratadas como 
objetos quando passam a ser cumpridores de pena, 
pois a população enxerga como um objeto que não 
necessita mais de garantias, pois não é considerada 
humana.

Encontra-se aqui, um total desrespeito e 
confronto com o princípio da dignidade da pessoa 
humana. Não observando o recluso na condição 
de pessoa humana que é intrínseca, faz com que 
este se torne cada vez mais, ao passar do tempo na 
penitenciaria, rude/ cruel, como reflexo, este retornará 
um dia para o corpo social não ressocializado e sim, 
oferendo mais risco em muitos casos.

Sobre esse tratamento dispendido para com o 
preso, Lizandra Pereira Demarchi (2008) esclarece:

Num país onde o preso não perde somente a 
liberdade, mas também a sua dignidade, frente 
aos abusos cometidos pelo poder punitivo, o 
operador do Direito deve estar comprometido 
com a garantia dos direitos do cidadão, sem 
perder de vista que está lidando com um dos 
mais importantes direitos: a liberdade. Esta 
somente pode ser restringida nas hipóteses em 
que seja imprescindível em razão da ausência 
de outra forma de punição pelo delito 
praticado.

Nesse contexto, a realidade que hoje é 
vivenciada pela sociedade brasileira não pode 
prosperar. A dignidade humana da pessoa encarcerada 
precisa ser respeitada, é primordial que se busque e 
encontre uma solução para a alteração desse cenário 
caótico. É preciso que se tenham políticas públicas 
boas e eficientes que assegurem o cumprimento de 

pena sem a perda da dignidade. Ainda, a sociedade 
precisa lembrar dessas pessoas como pessoas dignas, 
pessoas que caíram, mas não precisam perder 
totalmente sua dignidade e a esperança de retornarem 
e serem aceitas para e pela sociedade, vivendo uma 
vida normal.

A doutrina é harmônica acerca da inadequação 
do tratamento do preso no Brasil, defendendo que 
somente através da dignidade da pessoa humana com 
o devido cárcere humanizado, que se irá cumprir o 
objetivo da pena, a ressocialização do preso.

CONCLUSÃO

Diante de todas as elucidações e constatações 
vislumbra-se que atualmente o efetivo atendimento 
à dignidade da pessoa humana no sistema prisional 
brasileiro é um sonho, pois o cenário é de total 
descumprimento das normas existentes. Existem 
normas expressas que determinam a obediência à 
dignidade da pessoa. Há, para tanto, um princípio: 
princípio da dignidade da pessoa humana. 
Sendo assim, não há falta de norma, mas falta de 
cumprimento das mesmas.

A realidade vivida, sendo de ausência de 
aplicabilidade das normas existentes, é triste e 
totalmente contra o princípio da dignidade da pessoa 
humana, transformando o preso em coisa, quando 
este não perde a qualidade de pessoa. Importante 
destacar que a defesa das garantias constitucionais e 
fundamentais do detido é de suma importância na 
sociedade brasileira, não havendo nenhuma pretensão 
dos direitos de os reclusos serem sobrepostos aos 
direitos dos demais cidadãos e, apenas, uma busca 
pela defesa dos direitos de todos de forma igualitária.

A procura pela igualdade no tratamento 
dos direitos constitucionais do preso não pode se 
tornar uma utopia. É preciso que se lute por eles, 
para sua promoção e preservação, tanto pelo Estado 
quanto pela sociedade como um todo, respeitando as 
normas e respeitando a figura do preso, pois somente 
através deste respeito é que se pode garantir a 
eficiência do objetivo da pena privativa de liberdade 
e, consequentemente, estes, antes considerados 
reclusos trarão benefícios para toda a comunidade.

Defende-se a errônea ideia de que as atrocidades 
cometidas no ambiente prisional contra a pessoa do 
recluso são para correção dos comportamentos dos 
detentos, podendo ser encontrados casos em que essa 
“correição” cessou com a morte do preso. Informação 
chocante é a que se refere à quantidade de mortos 
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dentro do sistema penitenciário, que é grande e 
vem aumentando cada vez mais, podemos perceber 
através do Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciarias, com atualização em Junho de 2016, 
feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública 
(2016) em sua página 52, por pesquisa realizada pela 
G1, um dos maiores transportadores de notícias da 
atualidade, também no ano de 2016. Acerca dessa 
situação crítica enfrentada pelo Brasil devemos 
atentar para o levantamento feito pela Defensoria 
Pública do Rio de Janeiro em 2017 que apontou para 
um aumento de 10 mil mortes em presídios a cada 
20 anos.

O Brasil possui previsão para um tratamento 
digno e exemplar aos detentos, mas, não proporciona 
as mínimas condições para que o acolhimento seja 
adequado, agindo em total desarmonia com os 
direitos constitucionais existentes. Comprovando 
tal alegação diante da ineficiência na ressocialização 
dessas pessoas e a volta à delinquência.

Contudo, não se deve excluir as possibilidades 
de implemento de políticas públicas voltadas para 
a figura do recluso, enfrentando os problemas 
existentes e investindo no total respeito à dignidade 
destes. Principalmente porque é através de mudança 
de políticas, tanto jurídicas quanto sociais, que se 
tornaria possível implantar um legítimo respeito à 
dignidade quanto à pessoa do preso.
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RESUMO

O presente artigo trata a respeito dos direitos 
da personalidade. Tema ligado à personalidade do ser 
e dignidade, repercutindo em diversas questões e áreas 
do direito. O artigo tem por finalidade A finalidade 
do artigo é trazer um panorama geral, abordando 
evolução histórica, conceito e divergências, 
características, tutela, bem como a ligação e distinção 
entre os direitos da personalidade, humanos e 
fundamentais. Como ponto central, apresenta-se a 
teoria da cláusula geral da personalidade, sendo que 
esta possibilita uma maior abrangência dos direitos 
da personalidade, não limitando somente ao que 
está adstrito nas codificações. Dessa forma, faz-se 
necessário a utilização de textos científicos, pesquisas 
bibliográficas.

PALAVRAS-CHAVE

Direitos da personalidade. Conceitos e considerações. Direito geral 

da personalidade.

ABSTRACT

This article deals with personality rights. This 
theme is deeply associated with the personality of human 
being and their dignity, reverbing in diverse topics and 
areas of law. The article’s finality is to bring a general 
panoramic, boarding the historical evolution, concept 
and divergences, characteristics, tutelage, as well as the 
link and distinction between personality rights, human 

and fundamental. As central point, introduces the 
theory of the general clause of personality rights, which 
enables a broader scope of the personality rights, don’t 
being limited to what is in the codifications, on the law 
per se. Therefore, it is necessary to use scientific texts and 
bibliographic reasearchs.

KEYWORDS

Personality rights. Concepts and cosiderations. General personality 

rights.

INTRODUÇÃO

Já disciplinado no Código Civil, o respectivo 
tema, é passível de diversos desdobramentos e 
consequências jurídicas, bem como algumas que 
ainda nem foram regulamentadas pelo legislador. 
Não é por acaso que tal assunto fora disciplinado de 
forma ampla.

Observa-se que, mesmo tendo preceitos 
antiquíssimos, os direitos da personalidade sofreram 
modificações ao longo dos séculos, ganhando maior 
destaque e importância perante a sociedade em 
decorrência de inúmeros fatores, como os avanços 
tecnológicos e da sociedade, mídia, os meios de 
telecomunicações.

A partir das atrocidades cometidas na 
Segunda Guerra, deu-se uma maior importância 
para as relações interpessoais e a personalidade do ser, 
criando e efetivando diversas proteções com relação à 
personalidade e a dignidade humana.
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Ademais, o presente artigo trata a respeito 
da teoria geral dos direitos da personalidade, uma 
vez que, os direitos da personalidade caminham 
de forma diferente do ordenamento jurídico. É 
sabido que o ordenamento pátrio não consegue 
acompanhar os anseios e as modificações da 
sociedade, ainda mais na era tecnológica que 
encontra-se. Em decorrência desse e outros fatores, 
têm-se adotado tal teoria.

Nesse sentido o trabalho tem, por excelência, 
tratar a respeito do conceito, características, tutela 
no ordenamento jurídico, entre outros pontos 
importantes sobre os direitos da personalidade; e 
para tanto, utilizou-se o método dedutivo, bem 
como análise de pesquisas bibliográficas e textos 
científicos.

1 DIREITOS DA PERSONALIDADE

Os direitos da personalidade, que atualmente 
estão previstos no Código Civil, são uma grande 
conquista da evolução humana, uma vez que, desde 
os primórdios da civilização falava- se nesses direitos, 
porém de forma muito primitiva. Com o passar 
dos séculos, os direitos da personalidade foram 
ganhando espaço no ordenamento jurídico, sendo 
que, hodiernamente, possuem tamanha importância, 
regulamentando diversas questões.

O Código Civil Brasileiro vigente traz um 
capítulo específico normatizando esses direitos, 
porém, o legislador quis deixar a cargo da doutrina 
e jurisprudência para que estes disciplinassem 
com mais afinco, e ainda, açambarcassem as 
diversas hipóteses sobre o respectivo direito e seus 
desdobramentos. Nessa seara, há doutrinadores 
que reconhecem, bem como defendem, o direito 
geral da personalidade, sendo que tal instituto será 
tratado posteriormente.

Cumpre instar que, os direitos da personalidade 
acompanham a sociedade e as mudanças que 
esta sofre, ou seja, conforme a sociedade vai se 
modificando, os direitos da personalidade também 
vão ganhando novas delimitações. Antes, tais direitos 
eram tidos como meras prerrogativas. Hoje, têm 
ganhando espaço e também vêm desenvolvendo cada 
vez mais.

Os direitos da personalidade estão 
intimamente ligados aos direitos fundamentais, de 
liberdade, bem como a dignidade humana, dentre 
outros previstos na Carta Magna.

1.1 BREVE ANÁLISE DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DOS 
DIREITOS DA PERSONALIDADE NO MUNDO

Os direitos da personalidade, mesmo que de 
forma muito primitiva, têm tutela desde os primórdios 
da civilização. Com o desenvolvimento da sociedade, 
tais direitos foram ganhando novas roupagens e 
aperfeiçoando de acordo com o momento histórico 
vivido. Além disso, com os avanços da tecnologia e 
dos meios de comunicação, fizeram com que direitos 
antes inimagináveis ganhassem proteção jurídica.

As primeiras noções acerca do direito da 
personalidade foram tecidas na Antiguidade, sendo 
que, na Roma antiga tal questão limitava-se aos seres 
que possuíam o status libertatis, civitatis e familiae, ou 
seja, os direitos eram adquiridos em função da classe 
social que o indivíduo exercia na sociedade. Nas 
palavras de Elimar Szaniawski (2005, p. 25) “Para o 
direito romano, a expressão personalidade restringia-
se aos indivíduos que reunissem os três status, a saber: 
o status libertatis, o status civitatis e o status familiae. 
Quem não possuísse liberdade, não possuía nenhum 
outro status (...)”.

Assim, os romanos utilizavam-se da actio 
injuriarum e, dessa forma, a tutela se fazia presente 
quando havia ofensa por injúria. Corroborando com 
tal entendimento de Elimar Szaniawski (2005, p. 31) 
assevera que “A tutela dos direitos de personalidade 
no mundo antigo, em geral, dava-se por intermédio 
de manifestações isoladas. E a proteção era assegurada 
por intermédio da actio iniuriarum, quando houvesse 
ofensa por meio de injúria”.

Na Grécia, a proteção à pessoa e sua 
personalidade foi criada a partir de violações. Assim, 
com o instituto da dike kakegorias, as punições eram 
feitas para alguns tipos de ofensas, semelhante à 
Roma. Nesse sentido, Elimar Szaniawski (2005, p. 
25) apud Rabindranath Valentino Aleixo Capelo:

A proteção da personalidade humana foi 
aos poucos se expandindo através de eficaz tutela 
de atentados contra a pessoa mediante a prática 
de atos ilícitos, como os casos de lesão corporal, 
difamação e estupro, entre outros. Nesse período, 
a tutela da personalidade humana possuía natureza 
exclusivamente penal.

Já com relação ao Código de Hamurabi, texto 
oriundo da Mesopotâmia, em seu conjunto de leis, 
há a previsão de penas para quem atentasse contra a 
integridade física e a moral das pessoas.

Com relação a Idade Média, mais precisamente 
no século XIII, com a Carta Magna da Inglaterra, 
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os direitos foram aperfeiçoados, e segundo a 
doutrinadora Maria Helena Diniz (2015, p. 132), 
“embora implicitamente, (...) o homem constituía o 
fim do direito”.

Porém, foi em 1789 com a Declaração dos 
Direitos do Homem, posterior à Revolução Francesa 
que, direitos de liberdade, igualdade e fraternidade, 
tornaram-se universais. Nesse sentido, explica Elimar 
Szaniawski. (2005, p. 39-40):

Na Europa continental, a França teve papel 
de destaque para a criação da Declaração 
dos Direitos do Homem, cujos fundamentos 
têm origem na filosofia dos enciclopedistas 
Rousseau, Montesquieu e Voltaire, entre 
outros. Com a derrubada da monarquia 
absolutista dos Borbuns, pela revolução de 
1789, a Assembleia Nacional instituiu o 
Estado liberal com base no individualismo.

No ano 1948, diante das atrocidades 
cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, 
criou-se a Organização das Nações Unidas 
(ONU), consagrado por Noberto Bobbio como 
“A era dos direitos”, tal declaração foi de extrema 
importância para os direitos da personalidade, 
pois passou-se a assegurar diretos fundamentais, 
protegendo a vida, liberdade, honra, intimidade, 
entre muitos outros.

Cabe salientar que, entre esses lapsos 
temporais, ou seja, entre os marcos importantes que 
definem os direitos da personalidade, diversos países, 
de forma muito tímida, já haviam instituído em 
suas codificações alguns direitos da personalidade, é 
o caso, por exemplo da Alemanha, Suíça, Espanha, 
dentre outros. De acordo com Carlos Alberto Bittar 
(2001, p. 32- 33):

No B.G.B. (de 1896), reconheceu-se direito 
ao nome (§12) e impôs-se a obrigação 
de reparação do atentado contra a pessoa 
(§823), textos que têm sido vistos como 
aceitação dos direitos da personalidade, mas 
ainda não suficientemente definidos. [...] 
O Código espanhol de 1902 determinou, 
da mesma forma a indenização pelo dano. 
A lei fundamental de 17 de julho de 195 
impôs respeito à liberdade e à dignidade 
humanas.

Diante desse breve prisma histórico, e em 
decorrência das mudanças experimentadas pela 
sociedade, é possível observar que, para o mundo 
jurídico, os direitos da personalidade ganharam 
extremo destaque. Entretanto, com relação ao âmbito 
privado, ou seja, na relação entre particulares, tais 
direitos evoluíram vagarosamente.

1.2 EVOLUÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 
NO ORDENAMENTO PÁTRIO

No âmbito nacional, ante a Constituição 
Federal vigente, pudemos observar uma amplitude 
em relação à tutela dos direitos da personalidade, 
mais precisamente, à dignidade da pessoa humana. 
Ainda como preceito fundamental encontra-se uma 
série de incisos que, mesmo indiretamente, protegem 
a personalidade do ser, como a punição de qualquer 
prática discriminatória e atentatória, indenização 
pelo dano moral ou material decorrente de violação, 
liberdade, sigilo, direitos autorais, entre outros1.

De acordo com Carlos Alberto Bittar (2001, 
p.55):

Na análise dos textos editados, observa-se que 
vêm sendo ampliados os elencos de direitos 
privados reconhecidos nesse nível. De início, 
foram relacionadas a vida privada, a família, 
o domicílio, a correspondência, a honra (ou 
reputação), declarando- se que toda pessoa tem 
direito à proteção da lei contra a interferência 
de outrem.

Já em relação ao Código Civil, com a 
reformulação deste diploma, antes patrimonialista, 
foram atribuídas novas características, dentre elas 
a igualdade de gênero, repersonalização (maior 
preocupação com o indivíduo) e o caráter social. Nas 
palavras de Gagliano e Filho (2009, p.135):

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 
(...). Somente por tais circunstâncias já se 
pode vislumbrar a importância da matéria: a 
previsão legal dos direitos da personalidade 
dignifica o homem.

Diante dessa mudança, o atual Código Civil, 
preconiza em seu Capítulo II, entre os artigos 11 a 21, 
os direitos da personalidade. Contudo, este rol não é 
taxativo, ou seja, é possível a existência ou surgimento 
de outros direitos, haja vista serem exemplificativos.

Segundo Carlos Alberto Bittar (2001, p. 33):

Mas, na verdade, esses direitos 
constituem criação pretoriana, nos 
tribunais é que vem adquirindo forma. 
A jurisprudência tem procurado 
deduzir os princípios e características 
comuns dos diferentes direitos, no 
sentido de assentá-los e possibilitar- se 
a sua sistematização.

1. Referidos apontamentos neste tópico foram objeto de publicação no ETIC-
Centro Universitário de Presidente Prudente no ano de 2018.
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Dessa forma, cabe expor que, embora 
disciplinados, tais direitos sofrem constantes 
variações e ganham entendimentos diversos de 
acordo com o momento histórico experimentado, 
uma vez que o direito não consegue acompanhar as 
constantes mudanças da sociedade. Sendo assim, fica 
a cargo das jurisprudências, doutrinas, enunciados, 
as novas interpretações e as tutelas que os direitos da 
personalidade possuem.

1.3 CONCEITO E CONSIDERAÇÕES

O tema direitos da personalidade não é 
pacífico na doutrina, uma vez que encontramos 
diversas acepções acerca desse assunto. Seja na 
questão de conceito, abrangência ou até mesmo 
conteúdo. Fato é que, o Código Civil, ao tratar do 
assunto, mesmo tendo disciplinado um capítulo 
especial, o fez de forma resumida, sucinta, não se 
aprofundando, deixando à mercê da doutrina e 
jurisprudência. De acordo com Orlando Gomes 
(2010, p. 114):

Perduram, não obstante, as hesitações da 
doutrina quanto ao seu conceito, natureza, 
conteúdo e extensão, acirram-se debates 
na determinação dos seus caracteres, 
contribuindo a polêmica para as incertezas 
que se estampam no perfil da nova categoria 
jurídica. Não é sequer pacífica sequer sua 
identificação.

Com relação ao conceito, alguns autores 
tratam como direito intrínseco ao ser humano. 
Segundo o autor Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 
Pamplona Filho (2012, p. 184), os direitos de 
personalidade seriam “(...) aqueles que têm por 
objetivo os atributos físicos, psíquicos e morais da 
pessoa em si e em suas projeções sociais”.2

Na mesma perspectiva Carlos Alberto Bittar 
(2001, p. 10):

[...] os direitos da personalidade devem ser 
compreendidos como: a) os próprios da 
pessoa em si (ou originários), existentes por 
sua natureza, como entre humano como o 
nascimento; b) e os referentes às suas projeções 
para o mundo exterior (a pessoa como ente 
moral e social, ou seja, em seu relacionamento 
com a sociedade.

Por sua vez, Orlando Gomes (2010, p. 
113) entende que “sob a definição de direitos 
da personalidade, compreendem-se direitos 
considerados essenciais à pessoa humana, que a 

2. Referidos apontamentos neste tópico foram objeto de publicação no ETIC-
Centro Universitário de Presidente Prudente no ano de 2018.

doutrina modernamente preconiza e disciplina, a 
fim de resguardar a sua dignidade”.

De acordo com Roxana Cardoso Brasileiro 
Borges (2005, p. 21), “os direitos de personalidade são 
próprios do ser humano, direitos que são próprios da 
pessoa. Não se trata de direito à personalidade, mas 
de direitos que decorrem da personalidade humana, 
da condição de ser humano”.

E, ainda, nas palavras de Silvio Romero 
Beltrão (2005, p. 29):

Em face de seu caráter essencial, a maior 
parte dos direitos da personalidade são 
direitos inatos, como direitos originários que 
nascem com a própria pessoa, sendo também 
imprescritíveis, e a omissão no seu exercício 
não provoca a extinção do direito.

Na acepção de Leonardo Estavam de Assis 
Zanini (2011, p. 94), os direitos da personalidade 
“são o mínimo essencial ao pleno desenvolvimento 
da personalidade de todos os seres humanos”.

Dessa forma, os direitos da personalidade 
estão intimamente relacionados à dignidade e seu 
exercício, ou seja, se manifestam em razão das relações 
sociais e de acordo com o meio que estão inseridos. 
Porém, para entender de forma mais clara o porquê 
das definições e correlações, deve-se, em primeiro 
lugar, compreender o conceito de personalidade e o 
que está em torno dessa questão.

Dentre os inúmeros significados para a 
palavra personalidade no dicionário, encontramos a 
definição como sendo “as características próprias e 
particulares que definem moralmente uma pessoa”. Já 
com relação ao conceito jurídico da palavra, destaca-
se o posicionamento de Goffredo Telles Júnior, este 
que foi citado pela doutrinadora Maria Helena Diniz 
(2015, p. 133-134). Vejamos:

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

Sendo assim, a personalidade trata-se da 
aptidão para exercer direitos e adquirir obrigações 
quanto a aspectos da própria pessoa. Isso faz com que 
esses direitos passem a ser prerrogativas inerentes à 
própria pessoa, ou seja, entendimento que corrobora 
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com os ideais jus naturalistas. Destarte, o indivíduo 
pode não fazer jus a todos os direitos que possui, mas 
certamente terá resguardado para sempre os direitos 
da personalidade.

Ligado a esse fato, a Carta Magna, no inciso 
III do artigo 1º, tem como fundamento o respeito à 
dignidade de pessoa humana e, também, no artigo 
5º do mesmo texto constitucional são encontrados 
diversos incisos que estão relacionados e fazem 
ligação direta com os direitos da personalidade. Têm-
se, assim, a proteção constitucional de tais direitos. 
Segundo a doutrinadora Maria Helena Diniz (2015, 
p. 135-136):

O direito da personalidade é o direito da pessoa 
de se defender o que lhe é próprio, como a 
vida, a identidade, a liberdade, a imagem, a 
privacidade, a honra etc. É o direito subjetivo, 
convém repetir, de exigir um comportamento 
negativo de todos, protegendo um bem 
próprio, valendo-se de ação judicial.

Entretanto, há entendimentos diversos do 
exposto acima. Há doutrinadores que defendem a 
corrente positiva, na qual só seriam considerados 
direitos da personalidade aqueles disciplinados 
pelo Estado, reconhecidos em normas positivadas. 
Ademais, nesse presente estudo, trabalharemos 
seguindo a corrente jus naturalista, e talvez, a mais 
acertada, pois não é possível limitar os direitos da 
personalidade apenas ao que está adstrito no código. 
Embora muitos estejam positivados, esses direitos 
são inatos ao ser humano, isto é, existem por si só, 
não sendo necessário, portanto, estarem presentes no 
dispositivo legal.

2 DIREITOS DA PERSONALIDADE, DIREITOS 
FUNDAMENTAIS E DIREITOS HUMANOS

Têm-se uma relação muito forte entre os 
direitos da personalidade e os direitos fundamentais, 
mas tratam-se de institutos diferentes.

Os direitos da personalidade tratam de 
questões abrangidas pelos direitos fundamentais, pois 
dizem respeito à pessoa humana. Porém, os direitos 
fundamentais abarcam muitas outras situações. 
Nesse sentido Silvio Romero Beltrão (2005, p. 47):

Apesar de a maioria dos preceitos relativos 
ao direito da personalidade ser tratada 
como direitos e garantias fundamentais, 
há entre eles distinções, pois os direitos da 
personalidade exprimem aspectos que não 
podem deixar de ser conhecidos sem afetar 
a própria personalidade humana, enquanto 
que os direitos fundamentais demarcam em 

particular a situação do cidadão perante o 
Estado, com a preocupação básica da estrutura 
constitucional.

Cumpre instar que os direitos da personalidade 
têm enfoque nas relações privadas, ou seja, entre os 
particulares, mas muitos deles são tidos também 
como direitos fundamentais. Diversos direitos da 
personalidade não estão positivados, mas mesmo 
assim, merecem tutela, pois protege-se o ser humano 
e sua personalidade. Já os direitos fundamentais, 
são direitos de ordem pública, ou seja, tutelam 
o indivíduo em face do Estado. Nas palavras de 
Leonardo Estevam de Assis Zanini (2011, p.60):

Com isso, fica claro que há na Constituição 
direitos que são considerados, ao mesmo 
tempo, direitos da personalidade e direitos 
fundamentais, mas há também aqueles 
que apenas são direitos fundamentais, não 
enquadráveis na categoria dos direitos da 
personalidade. O mesmo ocorre na legislação 
ordinária, espacialmente no Código Civil, que 
prevê direitos da personalidade que também 
estão arrolados na Constituição como direitos 
fundamentais, porém, não deixa de dispor 
sobre direitos que tão somente podem ser 
considerados direitos da personalidade.

Assim, de maneira geral, tanto os direitos 
da personalidade, quanto os direitos fundamentais 
tutelam o ser humano em seu íntimo, respeitando 
as características a ele inerente, bem como suas 
relações particulares. Há de salientar que tais direitos 
coexistem, protegendo a personalidade humana.

Já com relação aos direitos humanos, ou 
direitos do homem, observa-se sua universalidade, 
uma vez que estes direitos fazem parte do plano 
internacional público, tutelando todos os seres 
humanos. Nesse sentido, Leonardo Estevam de Assis 
Zanini (2011, p. 63) apud Rabindranath Valentino 
Aleixo Capelo:

Assim, a proteção dos direitos da personalidade 
se dá pelo ordenamento jurídico de cada 
país, o que não ocorre na tutela dos direitos 
humanos, que é realizada pelos sistemas 
internacionais construídos principalmente no 
pós-guerra, que podem até mesmo subordinar 
o recurso às instâncias internacionais ao prévio 
esgotamento das vias internas, afetando seu 
grau de efetividade.

Nas palavras de Antônio Carlos Morato 
(2012, pag. 131-132):

Assim, o Direito Civil, mediante os direitos 
da personalidade, trataria da questão  sob 
o âmbito privado, regulando as relações 
entre os particulares, enquanto o Direito 
Constitucional disciplinaria as relações entre 
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a pessoa e o Estado, coibindo os abusos 
deste por meio das liberdades públicas e os 
Direitos humanos fariam parte  do Direito 
internacional Público, no qual os estados  –  
entre  si  –  exigiriam  o  respeito aos direitos 
da pessoa humana.

De qualquer modo, embora apresentem 
diferenças com relação ao conteúdo, tais direitos 
primam, de maneira geral, pela dignidade do ser 
humano, de maneira que haja uma proteção efetiva 
do ser.

2.1 TEORIA DO DIREITO GERAL DA PERSONALIDADE

É sabido que o ordenamento jurídico e sua 
legislação não conseguem acompanhar os avanços e 
mudanças da sociedade. Sendo assim, se levássemos 
em conta somente o que está disciplinado na Carta 
Magna, Código Civil ou na legislação esparsa a 
respeito dos direitos da personalidade, várias situações 
que envolvem a personalidade, bem como a dignidade 
da pessoa humana estariam desprotegidas de qualquer 
tutela. Logo, estabeleceu-se a ideia de uma cláusula 
geral, a qual estaria ligada ao direito regular de 
desenvolvimento da personalidade do ser humano.

Dessa forma, faz-se importante identificar o 
momento em que o ser passa a fazer jus aos direitos 
da personalidade. Assim, o Código Civil de 1916, 
em seu diploma legal, já preceituava, mesmo que 
de forma genérica, e sem abarcar muitas discussões, 
quando se iniciava a personalidade do indivíduo. 
Em 2002, com a nova codificação, tal dispositivo 
fora repetido quase que integralmente, dispondo em 
seu artigo 2º que: “A personalidade civil da pessoa 
começa do nascimento com vida; mas a lei põe a 
salvo, desde a concepção os direitos do nascituro”.

Assim, a partir do momento em que o ser 
adquire personalidade, este sujeito passa a defender e 
adquirir outros direitos ao decorrer do tempo. Nesse 
sentido Elimar Szaniawski (2005, p. 70):

Através da personalidade, a pessoa poderá 
adquirir e defender os demais bens. 
Tradicionalmente, os bens do homem vem 
sendo protegidos tanto pelos efeitos reflexos 
do direito objetivo como pelo direito subjetivo, 
sendo suas naturezas diversas, os bens, que aqui 
nos interessam, são aqueles inerentes à pessoa 
humana, a saber: a vida, a liberdade e a honra, 
entre outros. A proteção que se dá a esses bens 
primeiros do indivíduo, são denominados de 
direitos de personalidade.

Portanto, o princípio da personalidade 
humana, aduz que o ser tem direito a exercer de forma 

digna o desenvolvimento de sua personalidade, e tal 
princípio está ligado intimamente com a cláusula 
geral, uma vez que, esta abarca situações que violam a 
personalidade e não estão previstas na legislação, pois 
a sociedade está em constante evolução, e portanto, 
o ser humano deve ser protegido de maneira 
integral, no seu todo. Na mesma toada, Franciellen 
Bertoncello (2006, pag. 51-52) aponta que:

Atualmente, a cláusula geral representa para 
os legisladores (de todo o mundo) a técnica 
mais adequada à complexidade das sociedades 
contemporâneas, pois as normas tradicionais 
não são mais capazes, sozinhas, de disciplinar 
a totalidade da vida social.

Nesse mesmo sentido, destaca-se a 
consideração de Maria Celina Bodin de Moraes 
(2006, p. 146):

Nenhuma previsão especial pode ser exaustiva, 
porque deixaria de fora, necessariamente, 
novas manifestações e exigências da pessoa, 
que, com o progredir da sociedade, passam 
a exigir uma consideração positiva. [...] Daí 
sustentar-se que a personalidade humana é 
valor, um valor unitário e tendencialmente 
sem limitações. Assim, não se poderá, com 
efeito, negar tutela a que requeira garantia 
sobre um aspecto de sua existência para o qual 
não haja previsão específica.

Segundo o pensamento de Elimar Szaniawski 
(2005, p. 137):

O constituinte brasileiro optou por construir 
um sistema de tutela da personalidade humana, 
alicerçando o direito geral de personalidade 
pátrio a partir do princípio da dignidade da 
pessoa humana e de alguns outros princípios 
constitucionais fundamentais, espelhados em 
diversos Títulos, que garantem o exercício do 
livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa humana.

Na legislação alienígena, como, por exemplo, 
a codificação italiana, francesa, grega, entre outras 
têm-se possibilitado que direitos relacionados à 
personalidade não sistematizados, recebam certa 
proteção.

O ordenamento alemão, diante das 
atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra 
Mundial, buscou uma maior proteção entre as 
relações particulares, aumentando assim, a proteção 
dos direitos da personalidade e do ser humano. Sobre 
o assunto, Elimar Szaniawski (2005, p.99) aponta:

Os horrores do nazismo, da Segunda Guerra 
Mundial, e dos regimes totalitários do segundo 
pós-guerra, que se caracterizam pelo desprezo 
pela vida humana e pela personalidade, 
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despertaram os povos para uma nova realidade: 
a de proteger, sob todos os aspectos, os valores 
da personalidade e a importância do indivíduo 
como ser humano.

Embora não haja uma regulamentação 
definida, entende-se que, de forma indireta, o Código 
Alemão admite um direito geral da personalidade, 
uma vez que prima pela personalidade, por ser um 
bem de extrema importância.

No ordenamento pátrio, a doutrina não é 
pacífica em relação a essa teoria. Assim sendo, há 
doutrinadores defendendo que tal direito não existe, 
haja vista causar insegurança jurídica, uma vez que 
trataria de um direito muito amplo, sem limitação; 
outros, no entanto, defendem que o simples fato 
de ter como base a dignidade da pessoa humana, 
já é suficiente para reconhecer o direito geral da 
personalidade, e utilizam-se do Enunciado nº 274 
da IV Jornada de Direito Civil, editado em 2007, 
para firmar tal entendimento:

Os direitos da personalidade, regulados de 
maneira não exaustiva pelo Código Civil, 
são expressões da cláusula geral de tutela da 
pessoa humana, contida no art. 1º, inc. III, 
da Constituição (princípio da dignidade da 
pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, 
como nenhum pode sobrelevar os demais, 
deve-se aplicar a técnica da ponderação.

Corroborando com a teses supramencionada, 
Maria Celina Bodin de Moraes (2006, p. 146) 
estabelece que “o ponto de confluência desta cláusula 
geral é, sem dúvida, a dignidade da pessoa humana, 
posta no ápice da Constituição Federal de 1988 
(artigo 1º, III)”.

Ademais, assevera Elimar Szaniawski (2005, 
p. 120):

A Constituição brasileira, em vigor, edifica 
o direito geral de personalidade a partir de 
determinados princípios fundamentais nela 
inseridos, provenientes de um princípio 
matriz que consiste no princípio da 
dignidade da pessoa humana. Os princípios 
constitucionais, dispostos na Carta Magna, 
constituem o arcabouço da tutela da pessoa 
humana em nível constitucional, como um 
grande sistema de proteção do direito geral 
de personalidade.

Dito anteriormente, o direito geral da 
personalidade não é pacífico em nosso ordenamento, 
assim, teremos posicionamentos distintos. No 
presente trabalho, adota-se a acepção do direito 
geral da personalidade como um instrumento 
para situações não previstas na legislação, sendo 

abarcado pelo ordenamento. Dessa forma, admite-
se a possibilidade de uma gama de direitos não 
regulamentados que versam sobre os direitos da 
personalidade serem tutelados.

2.2 TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

A tutela dos direitos da personalidade está 
prevista no artigo 12 do Código Civil, ao preceituar 
que “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”. 
Sendo assim, entende-se que é por meio de ação 
judicial que estes direitos são protegidos, valendo-
se de medidas preventivas ou repressivas, como 
disciplina Silvio Rodrigues (2003, p. 65):

Essa proteção consistia em propiciar à vítima 
meios de fazer cessar a ameaça ou a lesão, bem 
como de dar-lhe o direito de exigir reparação 
do prejuízo experimentado, se o ato lesivo já 
houvesse causado o dano.

Ademais, a Constituição Federal de 1988, 
abarca em seu inciso X do artigo 5º, que “são 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação”, ou seja, este inciso trata a respeito 
de direitos da personalidade e como deve ser feita a 
respectiva tutela, caso seja violado.

Cumpre mencionar que a tutela dos direitos 
da personalidade não está restrita ao âmbito cível ou 
constitucional, mas encontra parâmetros no âmbito 
penal e até mesmo administrativo, a depender do 
caso.

Ainda, com relação à reparação cível, tema 
deste trabalho, como já mencionado, a tutela pode se 
dar por duas vias, preventiva, ou pela via repressiva.

Tal tutela abrange todos entes dotados da 
personalidade, até mesmo questões relacionadas a 
mídia e internet.

2.3 CARACTERÍSTICAS

O Código Civil, em sua legislação expressa, 
dispõe no art. 11 que, “com exceção dos casos 
previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o 
seu exercício sofrer limitação voluntária”. Além 
dessas, há outras características singulares a respeito 
desses direitos. Segundo Roxana Cardoso Brasileiro 
Borges “os direitos de personalidade são, em geral, 
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considerados extrapatrimoniais, inalienáveis, 
impenhoráveis, imprescritíveis, irrenunciáveis, 
indisponíveis”.

Na perspectiva de Maria Helena Diniz (2015, 
p. 135):

Os direitos da personalidade são absolutos, 
instransponíveis, indisponíveis, irrenunciáveis, 
ilimitados, imprescritíveis, impenhoráveis e 
inexpropriáveis. São absolutos, ou de exclusão, 
por serem oponíveis erga omnes, por conterem, 
em si, um dever geral de abstenção.

Orlando Gomes (2010, p.116) caracteriza 
como direitos “absolutos, extrapatrimoniais, 
intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, 
vitalícios e necessários, não podendo seu exercício 
sofrer qualquer limitação voluntária”.

Os direitos da personalidade possuem 
característica únicas; são absolutos, ou seja, são 
oponíveis contra todos, ou seja, como aponta Roxana 
Cardoso Brasileiro Borges (2005, p. 33) “geram para 
toda a coletividade o dever geral de abstenção, de 
não intromissão nos direitos de personalidade de um 
sujeito”.

São vitalícios, pois trata-se de uma garantia 
que todo indivíduo possui, fazendo perdurar a vida 
toda, e até mesmo após a morte. Imprescritíveis, uma 
vez que o direito não muda ou se perde com o tempo.

Além disso, são considerados irrenunciáveis 
e intransmissíveis, pois não podem ser transferidos 
para esfera jurídica de outra pessoa. De acordo com 
Carlos Roberto Gonçalves (2015, p.189):

Essas caraterísticas (...) acarretam 
a indisponibilidade dos direitos da 
personalidade. Não podem os seus titulares 
deles dispor, transmitindo-os a terceiro, 
renunciando ao seu uso ou abandonando-os, 
pois nascem e se extinguem com eles. [...] 
Alguns atributos da personalidade, contudo, 
admitem a cessão de seu uso [...].

Sob o mesmo viés, segundo Beltrão (2005, p. 
27):

O caráter intransmissível dos direitos de 
personalidade determina que eles não podem 
ser objeto de cessão e até mesmo de sucessão, 
por ser um direito que expressa personalidade 
da própria pessoa do seu titular e que impede 
a sua aquisição por um terceiro por via de 
transmissão. [...] são irrenunciáveis, pois a 
pessoa não pode abdicar de seus direitos de 
personalidade, mesmo que não os exercite por 
longo tempo, uma vez que ele é inseparável da 
personalidade humana. Contudo, apensar de 
o direito da personalidade não ser renunciável, 
o seu exercício pode ser restringido em alguns 
casos, sem que haja a perda do direito, e 
reestabelecido a qualquer tempo.

Ademais, tais direitos são indisponíveis, 
característica essa que comporta relativização, 
pois, a depender do direito, este pode ser objeto 
cessão. De acordo com o Enunciado 4 (quatro) da 
I Jornada de Direito Civil “O exercício dos direitos 
da personalidade pode sofrer limitação voluntária, 
desde que não seja permanente nem geral”.

Tais direitos carregam a característica de 
serem fundamentais aos indivíduos, e também 
possuem caráter de ser direito subjetivo; e embora 
o Código Civil tenha reservado um capítulo especial 
para os direitos da personalidade, trata-se de um 
rol meramente exemplificativo, uma vez que esses 
direitos estão ligados à dignidade da pessoa humana, 
modelando-se de acordo com o momento histórico, 
conjuntamente com os avanços da sociedade e, 
portanto, novas formas de expressar esses direitos vão 
surgindo. Para corroborar com tal entendimento, 
o Enunciado 274 da IV Jornada de Direito Civil 
elucida:

Os direitos da personalidade, regulados de 
maneira não-exaustiva pelo Código Civil, 
são expressões da cláusula geral de tutela da 
pessoa humana, contida no art. 1º, inc. III, 
da Constituição (princípio da dignidade da 
pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, 
como nenhum pode sobrelevar os demais, 
deve-se aplicar a técnica da ponderação.

Esse e outros parâmetros demonstram que, 
apesar de terem características relevantes, os direitos da 
personalidade são meramente exemplificativos. Além 
disso, evidencia como o direito ao esquecimento, 
que será tratado na sequência, enquadra-se no rol 
desses direitos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto neste trabalho, cumpre 
mencionar que os direitos da personalidade têm 
extrema importância, haja vista que estes direitos, 
mesmo de forma primitiva, já existiam em diversas 
civilizações, aperfeiçoando-se e ganhando maior 
destaque de acordo com a evolução, bem como o 
momento histórico vivenciado pela sociedade.

No ordenamento pátrio, num primeiro 
momento, não se dava devida importância a esses 
direitos, uma vez que, o Código Civil anterior era 
dotado de uma forte ideologia patrimonialista, 
deixando de lado a personalidade do indivíduo. Foi 
só a partir da reforma, com o advento do Código 
Civil de 2002 que, os direitos da personalidade, 
passaram a ter uma maior importância, pois houve 
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uma maior preocupação com a personalidade do 
indivíduo e os desdobramentos.

Os avanços da sociedade, e a forma com 
que os direitos da personalidade foram ganhando 
espaço nos vários ordenamentos, mostra como 
estes direitos nunca foram dotados de uma única 
caraterística, sempre evoluindo e moldando-se de 
acordo com os anseios da coletividade. Tais direitos 
possuem características singulares, bem como,  
importância  única, sendo relacionados muitas vezes 
com os direitos fundamentais ou até mesmo direitos 
humanos, mas importante se fez, durante o trabalho, 
tais diferenciações.

Como premissa essencial, sustenta-se a não 
necessidade de uma disposição expressa ou de um 
rol taxativo, ou seja, os direitos da personalidade 
devem ser regidos pela cláusula geral, sendo, desta 
forma, preservados direitos que ainda não foram 
positivados, tendo em vista que o ordenamento 
jurídico caminha em descompasso com a sociedade, 
estando esta sempre “um passo à frente”. Caso os 
direitos da personalidade necessitassem do trabalho 
legislativo para serem tutelados ou protegidos, 
haveria uma grande injustiça, uma vez que, uma 
gama desses direitos e as consequências jurídicas 
advindas não estariam sendo resguardadas.

Assim, na atualidade, os direitos da 
personalidade atuam com grande destaque, ainda 
mais por vivermos em tempos de grande comunicação 
e tecnologia, principalmente com relação a mídia, 
internet e os meios de comunicações. Ou seja, são 
novas interferências que mudam a percepção e 
tratamento dos direitos da personalidade, sendo 
que um rol exaustivo acarretaria na desproteção 
da personalidade, uma vez que diversas situações, 
de acordo com as mudanças sofridas, estariam 
desprotegidas.
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RESUMO

O presente artigo é realizar a análise do 
sistema penitenciário feminino, sob uma perspectiva 
julgadora, entrando em defronte entre o verdadeiro 
intuito ressocializador e a sua realidade tão apenas 
penalizadora. Será esboçado conceito sobre a 
Dignidade da Pessoa Humana no cenário carcerário 
feminino, adentrando-se na precariedade existente e, 
o HC 143.641 pelo Supremo Tribunal Federal, que 
deu liberdade a todas as mães presas preventivamente 
por crimes que não envolvessem violência ou 
graves ameaças. O HC coletivo, beneficia mulheres 
grávidas, lactantes e mães de crianças até 12 anos 
incompletos ou, ainda, de portadores de deficiência 
que estivessem sob sua guarda.

PALAVRAS-CHAVE

Dignidade da Pessoa Humana. Omissão do Estado. Sistema 

Carcerário Feminino. Habeas Corpus 143.641.

ABSTRACT

The present article is to analyze the female 
penitentiary system, from a judging perspective, in front 
of the true resocializing intent and its only penalizing 

reality. The concept of the Dignity of the Human Person 
in the female prison scenario will be outlined, falling 
into existing precariousness, and HC 143.641 by the 
Supreme Court, which gave freedom to all mothers 
imprisoned preemptively for crimes that did not involve 
violence or serious threats. The collective HC, benefits 
pregnant women, nursing mothers and children of 
children up to 12 years old or disabled people under 
their care.

KEYWORDS

Dignity of human person. State omission. Female Prison System. 

Habeas Corpus 143.641.

INTRODUÇÃO

O propósito da pesquisa consiste em averiguar 
as condições atuais do sistema carcerário feminino 
brasileiro, encontra guarida em princípios e normas 
norteadoras do Direito Penal e da Lei de Execução 
Penal no Brasil, problematizando-as de forma a 
explicitar a ineficácia do Estado perante a detenta.

A questão a ser analisada é a razão pela 
qual houve um aumento relativo de violência na 
sociedade: as penitenciárias deixaram de cumprir 
o seu papel de ressocializador. Superlotação, 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf
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agressões, má supervisão, péssimas condições de 
labor e pouca higienização são apenas alguns dos 
quesitos capazes de gerar o conflito motivador deste 
trabalho: a insuficiência do Estado e, pior, falta de 
respeito perante a estas mulheres que se encontram 
marginalizadas; na tangente da sociedade: presas, 
isoladas e esquecidas.

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal 
concedeu HC coletivo em nome de todas as mulheres 
presas grávidas e mães de crianças com até 12 anos 
de idade.

Para que seja possível superar tal degradação 
do princípio da dignidade da pessoa humana, far-
se-á necessária aplicação de medidas sancionadoras 
dentro de tal sistema e outras medidas de 
ressocialização, capazes de preparar a detenta para 
o retorno à sociedade, ao invés de somente puni-la 
com o sistema falido que é visto nos dias de hoje.

Dessa forma, depreende-se que o sistema 
carcerário não só afeta a presa que nele se encontra 
aprisionada, mas também é extensivo a todos os 
familiares, inclusive filhos ou o feto em caso de 
mulher grávida e que, de alguma forma, mantêm 
contato direta e indiretamente com essa triste 
realidade.

Ressalta-se, ainda, que, ao invés de ressocializar, 
de acordo com o que preconiza a legislação pátria, 
esse sistema acaba por apenas penalizar a condenada. 
Prova disso, é a grande taxa de reincidência que vêm 
acometendo os delituosos, ajudando a agravar ainda 
mais o sistema já precário dessas instituições, ou 
seja, fica evidente que o Brasil carece de uma medida 
que supra as necessidades que o cárcere é incapaz de 
solucionar.

Em verdade, emerge um centro de 
aprendizagem criminal, em que muitas presas 
acabam por aprimorar-se na arte da criminalidade.

Para realizar o estudo do presente assunto, a 
metodologia de pesquisa terá como base o método 
indutivo. Como fonte utilizar-se-á a legislação pátria 
vigente, a doutrina e reportagens atuais aplicadas ao 
tema proposto, a fim de enriquecimento do conteúdo 
da presente pesquisa. Tais fontes serão buscadas 
através da bibliografia, de materiais eletrônicos, 
tais como artigos científicos, revistas, notícias, 
decisões dos Tribunais Superiores entre outros meios 
necessários à elaboração desta. Por derradeiro, será 
necessária a análise do direito das presas, associado ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, princípio 
basilar da Constituição Federal de 1988 e, que não 
está sendo respeitado nos cárceres brasileiros.

1 DIGNIDADE HUMANA NO CENÁRIO 
CARCERÁRIO FEMENINO

O direito à vida, apresenta-se como elemento 
de maior valor ao ser humano, sendo esta extensão o 
meio a promover todos os demais direitos inerentes 
a essência humana, que fazem-se presentes no 
ordenamento constitucional.

A vida se apresenta neste contexto como o bem 
maior, interesse este, resguardado pela Constituição 
Federal (MENDES; BRANCO, 2018, p. 377).

Com a consolidação da Constituição Federal 
de 1988, passa-se a adotar no Estado a forma 
democrática de direito, nesse aspecto faz-se presente 
o status de promoção as garantias jurídico sociais e 
preocupação voltada ao âmbito social. Neste contexto 
deu-se a evolução estatal a maneira drasticamente 
transformadora, visando de fato a implementação 
de condições voltadas a solução de problemas de 
caráter material, fomentando assim, meios voltados 
a garantia de uma vida digna (MENDES, 2018, p. 
271).

Em redação dada pelo artigo 5, § 1º, 
da Constituição Federal do Brasil, destaca-se a 
aplicabilidade que dispões acerca de garantias e 
direitos fundamentais, visto ser, meios que promovem 
eficácia imediata da norma jurídica (LENZA, 2018, 
p. 1299).

Nas palavras lecionadas por José Afonso da 
Silva, citado por Pedro Lenza (2018, p. 1299), os 
instrumentos Constitucionais em sua eficácia, são de 
maneira “dotados de todos os meios necessários à sua 
pronta incidência aos fatos”, ou seja, mecanismo de 
pronto aplicação no caso em concreto.

Haja vista, o ordenamento maior, faz-se 
dotado de mecanismos que refletem a compreenção 
de duas formas, por meios de regras, essas sendo, 
instrumentos voltados à conduta intersubjetiva, 
em outro aspecto a forma multidisciplinar, a qual 
se faz presente os princípios constitucionais, esses 
apresentando sua aplicação de maneira a manter a 
orientação normativa do ordenamento (PADILHA, 
2018, p. 179).

Os princípios são multifuncionais, ou seja, 
servem para produzir, interpretar e aplicar 
leis, extraídas de enunciados jurídicos de alto 
grau de abstração e generalidade, prescrevendo 
um valor fundamental, e não situação. 
(PADILHA, 2018, p. 179).

Nesse aspecto, visto se faz, a essência das 
redações contidas na carta magna, tal conteúdo 
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é tido como a “ratio” do regramento jurídico, no 
mesmo interino, o ordenamento constitucional 
agasalha a pessoa todo tratamento necessário para 
que se promova a dignidade (PADILHA, 2018, p. 
179-181).

Como preleciona o ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a dignidade 
é essência inerte ao ser humano, reflete o princípio 
que assegura a todo indivíduo o tratamento digno e 
igualitário (BARROSO, 2010, p. 286).

O princípio da dignidade humana identifica 
um espaço de integridade a ser assegurado 
a todas as pessoas por sua só existência no 
mundo. É um respeito à criação, independente 
da crença que se professe quanto à sua origem. 
A dignidade relaciona-se tanto com a liberdade 
e valores do espírito quanto com as condições 
materiais de subsistência. (BARROSO, 2010, 
p. 289).

Mostra-se presente, o princípio da dignidade 
da pessoa humana, como a força condutora dos 
instrumentos normativos do ordenamento jurídico 
constitucional, que assegura a efetivação de meios 
para que se tenha o direito ao mínimo de dignidade. 
Nesta feita, a dignidade humana, é a vertente do 
valor axiológico inerte ao Estado Democrático de 
Direito, a qual em seus princípios fundamentais, 
prima por resguardar o espírito enraizado na moral 
humana (AWAD, 2006, p. 113).

Não obstante, o princípio contido na redação 
dada pelo artigo 1, inciso III do ordenamento 
Constitucional, assegura o direito fundamental 
contido na natureza do ser humano, nesta feita, tais 
medidas não consistem em obrigação Estatal em 
promover este direito fundamental, mas engloba em 
seu todo a participação social para que seja efetivado 
a promoção de tais princípio da República Federativa 
do Brasil (AWAD, 2006, p. 115).

As extensões da dignidade humana no 
ordenamento jurídico, assegura a todo o âmbito 
social a tutela da inviolabilidade dos valores morais 
do indivíduo, nesta contextualização, prima assim 
por promover o respaldo que agasalha a sociedade 
indistintamente, respaldo esse que independe de 
raça, sexo, cor, ou quais quer critérios seletivos 
discriminador (AWAD, 2006, p. 115).

No contexto abordado, discorre a respeito 
da dignidade da pessoa humana a ministra Carmen 
Lúcia, assegurando em seu entendimento a 
necessidade da prestação jurisdicional para que possa 
se efetivar tais direitos fundamentais ao indivíduo de 
maneira célere (STF, 2017, p. 24).

Outrossim, faz-se necessário que seja 
assegurado o viés axiológico dos direitos humanos, 
dessa forma, a garantir assim a eficácia constitucional, 
nas palavras do ministro Gilmar Ferreira Mendes 
(STF, 2017, p. 25).

Como corolário da dignidade humana, faz-se 
necessário a não distinção entre as pessoas para que 
dessa forma se promova tais direitos, traz à baila a 
dignidade da pessoa humana com o viés voltado ao 
âmbito carcerário. À muito o que se falar acerca de 
dignidade humana no sistema carcerário brasileiro, 
visto ser escasso a provisão dos direitos inerentes ao ser 
humano no sistema penitenciário (STF, 2017, p. 23).

O princípio da dignidade da pessoa humana 
é considerado um dos princípios mais importantes 
e fundamentais no nosso ordenamento jurídico 
brasileiro, por ser fonte ética na dignidade da pessoa 
humana diante dos direitos, liberdades e garantias 
pessoais e os direitos econômicos, sociais e culturais 
comuns a todas as pessoas (CASTRO, 2006, p. 
174). Tal princípio apresenta caráter universal, 
irrenunciável e inviolável, constituindo um princípio 
base do Direito.

Ao comentar a Dignidade da Pessoa Humana 
em seu texto Os direitos da personalidade como direitos 
essenciais e a subjetividade do direito, Cleide Aparecida 
Gomes Rodrigues Fermentão (2006), em referência à 
dignidade da pessoa humana engloba em si os direitos 
fundamentais, os individuais clássicos e os de fundo 
econômico e social. A dignidade tem uma dimensão 
moral, dessa forma o constituinte estabeleceu que é 
de responsabilidade do Estado propiciar as condições 
necessárias para que as pessoas tenham vida digna. 
Assim, o Estado não pode deixar de proteger o ser 
humano, preservando a sua identidade, integridade e 
dignidade (FERMENTÃO, 2006, p. 242).

A dignidade no ambiente carcerário, não 
restringe-se apenas as medidas para melhorias 
em entidades prisionais, ou tão pouco criação de 
presídios para a redução do “defit” de vagas no sistema 
carcerário, mas o olhar acerca desta dignidade, versa 
sobre a aplicação dos instrumentos normativos 
penais, ou seja, a aplicação da lei (STF, 2017, p. 23).

Em voto no ADPF 347 MC, discorre o 
ministro Marco Aurélio, afirmando acerca da 
dignidade humana, especifica que tal dignidade 
deve se fazer presente na qualidade de vida que é 
proporcionada ao detento:

Em que pese a atenção que este Tribunal 
deve ter em favor das reivindicações sociais 
majoritárias, não se pode esquecer da 
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missão de  defesa de minorias, do papel 
contramajoritário em reconhecer direitos 
daqueles que a sociedade repudia e os poderes 
políticos olvidam, ou fazem questão de 
ignorar. [...]. (STF, 2017, p. 23).

Como vislumbra o ordenamento 
constitucional, faz-se necessário a tutela do mínimo 
de dignidade no ambiente carcerário, as provisões 
mostram-se expressas nos remédios constitucionais 
que permeiam nas diretrizes dadas nos limites do 
artigo 1, inciso III, que trata acerca do princípio 
fundamental da dignidade da pessoa humana, e 
percorre o artigo 5 e incisos, todos da Carta Maior 
(STF, 2017, p. 23).

Na presente perspectiva, nota-se a força 
normativa constitucional que no seu inteiro teor 
prima por promover meios dignos no ambiente 
penitenciário.

Não se distancia, a real necessidade de 
interpretação aos instrumentos normativos 
constitucionais para que se firme a efetivação do 
objetivo contido na Constituição Federal de 1988, 
haja vista, as normas e princípios constitucionais são 
de máxima efetividade, não cabendo interpretação 
contrária acerca do contido nas redações dadas pela 
Carta Magna (LENZA, 2018, p. 213).

Observa-se a força normativa nos mecanismos 
contido nos artigos constitucionais ofertados pelo 
ordenamento jurídico, faz-se necessário apresentar 
os remédios constitucionais que indevidamente 
apresentam-se cerceados da aplicabilidade nos fatos 
concretos, ou de fato, não proporcionando o objetivo 
esperado.

O tema em estudo, especificamente a pessoa 
presa, mesmo por qualquer que seja o crime 
cometido, e em qualquer que seja o regime jurídico 
em que se encontra, não perderá o elemento inato à 
sua existência, ou seja, sua Dignidade.

A pessoa encarcerada pode ter retirado de 
si, nos termos da própria Lei de Execuções Penais, 
apenas seus direitos de ir e vir, ou seja, o seu direito 
fundamental de locomoção.

Essa preservação dos demais direitos parte 
de uma premissa lógico-jurídica- axiológica de 
que o preso, portador de Dignidade, mantém um 
arcabouço de direitos subjetivos.

O desrespeito a este princípio, além de acarretar 
um ato inconstitucional, também ocasionará uma 
conduta desumana.

Portanto, ao trazer o princípio da dignidade 
da pessoa humana para as esferas do Direito 

Penal, Processo Penal e Execução Penal, tem-se 
um instrumento de direitos, deveres e garantias 
destinado ao cidadão sobre o qual recai a persecução 
penal. Os direitos e garantias fundamentais têm de 
ser resguardados enquanto o agente é considerado 
acusado, sentenciado, culpado ou apenado, mas 
sempre receber tratamento digno por parte do 
Estado e de todos os outros cidadãos.

O princípio da dignidade da pessoa humana 
tem sua correspondência, em matéria penal, no 
Princípio da Humanidade.

Em sua essência, o referido princípio apregoa 
que “toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada 
com respeito devido à dignidade inerente ao ser 
humano” (art. 5º, item 2 da Convenção Americana 
de Direitos Humanos). Neste contexto, Roig diz que:

[...] o princípio da humanidade constitui o 
fundamento penal maior do dever jurídico-
constitucional de minimização da intensidade 
de afetação do indivíduo, possuindo grande 
relevo na tarefa de determinação da pena, já que 
capitaneia a condução de uma política criminal 
redutora de danos. (ROIG, 2015, p. 61).

O princípio da humanidade é visto e 
ilustrado pela doutrina penal sob dois âmbitos: 
político-criminal e alteridade (compreensão e 
reconhecimento do outro e, afinal de si mesmo, a 
partir da dialética estabelecida com o outro). O 
doutrinador Ernesto Garzón Valdes explica que 
sob o âmbito político-criminal, o princípio da 
humanidade deve ser entendido como um direito 
fundamental, e por assim o sê-lo, forma parte 
essencial de um projeto constitucional adequado 
a obter êxito na concretização das exigências do 
respeito à dignidade humana, estando certo de que 
a consciência da própria dignidade é a base para o 
autor: respeito e conservação na vida em sociedade, 
na condição de agente moral (VALDES, 1996 apud 
ROIG, 2015, p. 61).

Por conseguinte, quando esse direito possui 
vigência, resta bloqueada a possibilidade de se 
tratar uma pessoa como meio, disso defluindo que 
a outorga e o respeito a esses direitos não são atos de 
benevolência por parte de quem detém o poder, mas 
exigências ínfimas.

Sob o prisma da alteridade, ou seja, 
compreensão e reconhecimento do outro, e, 
consequentemente, de si mesmo, Rodrigo Duque 
Roig ao citar Ernesto Garzón Valdes explica:

Já enquanto compreensão e reconhecimento 
do outro e, consequentemente, de si 
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mesmo, a humanidade (sob o viés redutor) 
identifica-se com o imperativo da tolerância, 
notabilizado pelo translado a posição jurídica, 
social e humana do indiciado, acusado ou 
apenado, a fim de reconhecê-lo como sujeito 
de direitos e, consequentemente, eliminar 
juízos eminentemente morais, retributivos, 
exemplificantes ou correicionais. Com efeito, 
“a racionalidade da pena implica tenha ela 
um sentido compatível com o humano e suas 
cambiantes aspirações. A pena não pode, pois, 
exaurir- se num rito de expiação e opróbrio, 
não pode ser uma coerção puramente negativa. 
(VALDES, 1996 apud ROIG, 2015, p. 61-
62).

Conforme entendimento de Rodrigo Duque 
Roig, Dignidade Humana e pluralismo (além da 
perspectiva política) são fundamentos do Estado 
Republicano Democrático de Direito e se entrelaçam 
a fim de alicerçar este Estado, assegurando o 
reconhecimento jurídico, social e humano do 
indivíduo como sujeito imune a juízos de natureza 
discriminatória, moral, preventiva ou retributiva 
(ROIG, 2015, p. 66).

Por conseguinte, explica o jurista e bastante 
doutrinador Rodrigo Duque Roig que a relação 
entre aplicação de pena privativa de liberdade e 
humanidade é conceitualmente paradoxal, devido às 
seguintes razões:

[...] é conceitualmente paradoxal, pois no 
estágio civilizatório em que ainda vivemos, 
com os cárceres e agências do sistema penal 
que possuímos, a injunção dessa espécie de 
pena prescreve necessariamente a violação de 
direitos humanos. Diante dessa constatação, 
e consciente da perenidade da cultura do 
encarceramento, mas já edificando as bases da 
vindoura abdicação da privação da liberdade, 
o discurso redutor procura restringir esta 
última às doses mínimas de consternação 
da humanidade. Recomenda-se, afinal, que 
na tarefa de sentenciar o magistrado siga a 
advertência de Goethe, citada por Radbruch: 
“quer se tenha de punir, quer de absolver, é 
preciso ver sempre os homens humanamente. 
(ROIG, 2015, p. 70).

Portanto, deve tratar o indivíduo como tal, 
garantindo, sobretudo, que não haja violação a 
direitos humanos e à dignidade no indivíduo, não se 
deve tratá-lo como um mero objeto, mas sim como 
sujeito de direitos.

Notavelmente se distanciam da aplicação que, 
haja vista, faz-se indispensáveis à dignidade humana 
prejudicada no cárcere, ademais disso, afastando 
toda dignidade que outrora remete a carta maior ser 
direitos contidos na essência do ser humano.

Em destaque se apresenta o artigo 5 da 
Constituição Federal 1988, em seu inciso III, afasta 

a todo tratamento que viole a dignidade, ou sequer 
se promova por meio de torturas ou tratamentos 
desumanos (BRASIL, 1988).

Neste mesmo âmbito, prima pela exclusão 
de tratamentos que ofendem a dignidade, o inciso 
XLVII, do artigo retro mencionado, o referido 
instrumento garante a impossibilidade da aplicação 
de penas que ceifam a vida humana (BRASIL, 1988).

Outrossim, a carta magna no artigo 5, inciso 
XLVIII, apresenta em sua redação, a garantia do 
cumprimento de pena em estabelecimento distinto, 
assegurando assim, o cumprimento de sentença de 
acordo com critérios objetivos sendo estes, sexo, 
gravidade do delito e a idade do apenado (BRASIL, 
1988).

A segurança jurídica se apresenta a afastar toda 
possibilidade de ofensa que possa ser direcionada 
ao apenado, nesse aspecto, prima o ordenamento 
constitucional no artigo 5, inciso XLIX, pela 
segurança acerca do respeito, sua identidade física 
e moral, como mostra a redação “É assegurado 
ao preso o respeito à integridade física e moral” 
(BRASIL, 1988).

Este papel protetor à dignidade humana, 
faz-se o mínimo essencial para a garantia da 
ressocialização do ser humano, sendo meios que 
quando não diligenciado, contribui para o aumento 
da criminalidade (STF, 2017, p. 23).

O fato é que a sujeição dos presos às condições 
até aqui descritas mostra, com clareza 
meridiana, que o Estado os está sujeitando a 
uma pena que ultrapassa a mera privação da 
liberdade prevista na sentença, porquanto 
acresce a ela um sofrimento físico, psicológico 
e moral, o qual, além de atentar contra toda a 
noção que se possa ter de respeito à dignidade 
humana, retira da sanção qualquer potencial 
de ressocialização. (STF, 2017, p. 23).

Faz-se mister, a observância desses 
mecanismos constitucionais, pois a norma maior que 
rege o Estado Brasileiro não se exime da proteção a 
dignidade humana, tanto no ambiente social como 
em defesa das minorias excluídas pela sociedade que 
se encontram no cárcere.

2 A PRECARIEDADE PREEXISTENTE NO SISTEMA 
PRISIONAL FEMININO

O sistema prisional, mostra-se na 
contemporaneidade não apenas em seu aspecto 
sancionador a uma atitude violadora de preceitos 
legais, haja vista, se apresenta também, como a 
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recorrente propagação das desigualdades (MADRI; 
PRADO, 2014, p. 110).

Neste aspecto, a falta de agentes capacitados 
nos exercícios dos cargos públicos que exercem suas 
atividades laborais em instituições penitenciárias, 
contribuem para a propagação do caráter altamente 
excludente em face do apenado que está em 
cumprimento de uma sanção penal (MADRI; 
PRADO, 2014, p. 113).

Haja vista, se faz como um sistema que 
elucida a promoção que seleciona aqueles que estão 
cumprindo suas sentenças, tais discriminações e 
exclusões acarretam em marginalização dentro do 
ambiente penitenciário, contrariamente ao objetivo 
de ressocialização, promove o afastamento daquele 
que foi sentenciado (MADRI; PRADO, 2014, p. 
113).

O objetivo primordial do sistema prisional 
presentes nos instrumentos normativos e princípios 
contidos no ordenamento jurídico, fixa-se no caráter 
de prover a ressocialização, prima acima de tudo 
em gerar meios que proporcione ao sentenciado 
uma nova perspectiva, a ressocialização (MADRI; 
PRADO, 2014, p. 113).

Diante esta tentativa por promover a 
ressocialização do ser humano com mecanismos 
normativos e aplicação de penas que em seu aspecto 
teórico busca respeitar a dignidade humana, mostra-
se toda contrariedade presente na prática vivenciada 
no ambiente prisional (MADRI; PRADO, 2014, p. 
113).

Traz à baila acerca desta problemática 
Zygmunt Bauman (1999), onde preleciona que 
parte desta criminalização é decorrente da exclusão 
existente tanto no âmbito social como no contexto 
carcerário:

No final, as prisões surgem como o principal 
instrumento de uma profecia que cumpre 
a si mesma. Isto não quer dizer que não 
haja outras causas de crime nem verdadeiros 
criminosos; significa, porém, que a rejeição/
exclusão praticada através do sistema penal é 
parte integrante da produção social do crime 
e que sua influência não pode ser claramente 
separada das estatísticas gerais de incidência 
criminal. (BAUMAN, 1999, p. 120).

Haja vista, nas palavras de Bauman (1999), 
quando observado a situação carcerária em uma 
perspectiva diferente da que é tida pela sociedade, 
é notável que o condenado ao ingressar com o 
cumprimento de sua pena no regime prisional 
Brasileiro, não esta sendo apenas condenado a uma 

pena privativa de liberdade como forma punitiva, 
mas esta sim, sendo privado de seus direitos que 
mostram-se fundamentais no ordenamento, 
acarretando no detrimento da dignidade humana no 
ambiente prisional (PEREIRA 2017, p. 170).

É notório que tais problemas preexistentes nas 
instituições prisionais, refletem a divergência com o 
mecanismo normativo, divergência esta que permeia 
o sistema de justiça penal, vai contra preceitos 
políticos de criminalidade, e meios de segurança 
interna (PEREIRA 2017, p. 170).

Nesse diapasão, não faz-se obstante, a falta 
de dignidade humana que ganha força no sistema 
prisional, nessa mesma desconformidade com os 
preceitos legais, reflete o elevado número de detentos 
em situação catastrófica (PEREIRA 2017, p. 170).

A imobilização é o destino que as pessoas 
perseguidas pelo medo da própria imobilização 
desejam naturalmente e exigem para aqueles 
que elas temem e consideram merecedores 
de uma dura e cruel punição [...]. A prisão, 
porém, significa não apenas imobilização, 
mas também expulsão. O que aumenta a 
sua popularidade como meio favorito de 
“arrancar o mal pela raiz”. A prisão significa 
uma prolongada e talvez permanente exclusão. 
(BAUMAN, 1999, p. 116).

Mostra-se nítido, a superlotação tida como 
um dos problemas no ambiente carcerário, se 
apresenta como uma grande violação a dignidade 
humana a qual é o intuito previsto nos mecanismos 
normativos, mas denota-se, não ser a única violação 
tida contra o apenado (PEREIRA, 2017, p. 170).

Em reflexo ao presente no sistema carcerário, é 
visto que, a aplicação da pena privativa de liberdade, 
adquiriu caráter radical na sua prática, afastando do 
direcionamento dos preceitos legais.

No atual regime prisional, não apenas busca-
se aplicar o aspecto sancionador da pena, mas 
verifica que a mesma ultrapassa toda violação de 
direitos fundamentais inerentes a essência humana 
(MEDEIROS, 2017, p. 6).

E diante da realidade do sistema prisional 
brasileiro, já que não tem as mínimas condições para 
o cumprimento de pena digna, foi em 2015 o Partido 
Socialismo e Liberdade (PSOL) ajuizou a Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) nº 347 pedindo o reconhecimento do ECI 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) e exigindo do 
Poder Público um avanço sistêmico de confrontar 
o problema e com o objetivo de garantir digno 
tratamento aos presos no país.
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Os pedidos postulados pelo PSOL na ADPF 
347 foram:

a) que lançassem, em casos de decretação 
ou manutenção de prisão provisória, 
a motivação expressa pela qual não se 
aplicam medidas cautelares alternativas 
à privação de liberdade, estabelecidas no 
art. 319 do CPP;

b) que, observados os artigos 9.3 do Pacto 
dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da 
Convenção Interamericana de Direitos 
Humanos, realizassem, em até 90 dias, 
audiências de custódia, viabilizando o 
comparecimento do preso perante a 
autoridade judiciária no prazo máximo 
de 24 horas, contadas do momento da 
prisão;

c) que considerassem, fundamentadamente, 
o quadro dramático do sistema 
penitenciário brasileiro no momento 
de implemento de cautelares penais, na 
aplicação da pena e durante o processo 
de execução penal;

d) que estabelecessem, quando possível, 
penas alternativas à prisão, ante 
a circunstância de a reclusão ser 
sistematicamente cumprida em 
condições muito mais severas do que as 
admitidas pelo arcabouço normativo;

e) que viessem a abrandar os requisitos 
temporais para a fruição de benefícios e 
direitos dos presos, como a progressão 
de regime, o livramento condicional e a 
suspensão condicional da pena, quando 
reveladas as condições de cumprimento  
da pena mais severas do que as previstas 
na ordem jurídica em razão do quadro do 
sistema carcerário, preservando-se, assim, 
a proporcionalidade da sanção;

f ) que se abatesse da pena o tempo de prisão, 
se constatado que as condições de efetivo 
cumprimento são significativamente 
mais severas do que as previstas na ordem 
jurídica, de forma a compensar o ilícito 
estatal. Requeria-se, finalmente, que 
fosse determinado;

g) ao CNJ que coordenasse mutirão 
carcerário a fim de revisar todos os 
processos de execução penal, em curso 
no País, que envolvessem a aplicação 
de pena privativa de liberdade, visando 
a adequá-los às medidas pleiteadas nas 
alíneas “e” e “f ”;

h) à União que liberasse as verbas do 
Fundo Penitenciário Nacional – 
Funpen, abstendo-se de realizar 
novos contingenciamentos.

O STF acatou a ADPF nº 347 e reconheceu 
que o sistema penitenciário vive um Estado de 
Coisas Inconstitucional, porém, dos pedidos 
feitos na ADPF apenas os pedidos das alíneas 
“b” e “h” foram aceitos, pedidos estes que pedem, 
respectivamente, a realização de audiências de 
custódia e comparecimento do preso perante um juiz 
em até 24 horas após a prisão e a liberação de verbas 
para o Fundo Penitenciário Nacional.

Tais desconformidades com os mecanismos 
normativos fazem presentes no voto do Excelso 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco 
Aurélio, na Medida Cautelar Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental 347 
Distrito Federal.

A superlotação carcerária e a precariedade 
das instalações das delegacias e presídios, 
mais do que inobservância, pelo Estado, da 
ordem jurídica correspondente, configuram 
tratamento degradante, ultrajante e indigno 
a pessoas que se encontram sob custódia. As 
penas privativas de liberdade aplicadas em 
nossos presídios convertem-se em penas cruéis 
e desumanas. Os presos tornam-se “lixo digno 
do pior tratamento possível”, sendo-lhes 
negado todo e qualquer direito à existência 
minimamente segura e salubre. Daí o acerto 
do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, 
na comparação com as “masmorras medievais 
[...]. (STF, 2017, p. 24-25).

Observa-se que, não à busca na prática 
por métodos de aplicação ao objetivo do sistema 
carcerário, mas sim, a falsa verdade criada através de 
normas coercitivas e construção de penitenciarias, 
e não a efetivação da ressocialização como discorre 
Zygmunt Bauman:

A construção de novas prisões, a redação de 
novos estatutos que multiplicam as infrações 
puníveis com prisão e o aumento das penas — 
todas essas medidas aumentam a popularidade 
dos governos, dando-lhes a imagem de 
severos, capazes, decididos e, acima de tudo, a 
de que “fazem algo” não apenas explicitamente 
pela segurança individual dos governados mas, 
por extensão, também pela garantia e certeza 
deles — e fazê-lo de uma forma altamente 
dramática, palpável, visível e tão convincente. 
(BAUMAN, 1999, p. 113).

Destaca-se que além dos remédios 
Constitucionais acerca dos direitos inerentes ao 
preso, as demais diretrizes infraconstitucionais, 
promovem grande respaldo aquele que se encontra 
no sistema prisional.

Em conformidade com a Carta Magna, faz-
se visto os instrumentos normativos consolidados 
na proteção da dignidade humana no ambiente 
carcerário, outrora divergente com a situação tida 
internamente.

Os mecanismos infraconstitucionais, que 
promovem o direcionamento acerca da privação da 
liberdade, são promovidos pela redação contida na 
Lei de Execução Penal-LEP, nos demais artigos que 
regem acerca dos direitos de internos em presídios, 
como nota-se na redação contida no artigo 88 da 
lei 7210 de 1984 “O condenado será alojado em 
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cela individual que conterá dormitório, aparelho 
sanitário e lavatório.” (BRASIL, 1984).

Faz-se mister destacar, a Lei de Execução 
Penal, falha em aspectos que deveria promover 
respaldo maior para com a dignidade feminina no 
cárcere (SILVA, 2015a, p. 9).

A violação da dignidade humana prevista nas 
penitenciárias femininas, passam a expor excessos de 
violações contra a mulher, demonstra a desigualdade 
preexistente internamente quanto em previsão legal 
dos instrumentos normativos (SILVA, 2015a, p. 9).

A mulher carece de direitos que a tutele neste 
âmago, neste aspecto ressalta-se a desigualdade 
a qual sujeita as detentas, visto a ocupação em 
estabelecimentos prisionais das detentas femininas, 
se de, a partir da desocupação do estabelecimento 
prisional que abrigava detentos masculinos (SILVA, 
2015a, p. 9).

Haja vista, na prisão demonstra o abandono 
social, tais garantias muitas das vezes não possuam 
sua aplicação da maneira como buscou discorrer na 
redação pelo legislador, e tantas outras, a falta de 
instrumentos normativos para orientar o caso em 
concreto (SILVA, 2015a, p. 10).

O encarceramento feminino reveste-se 
de peculiaridades, impostas por diversos fatores, 
dos quais imperioso se faz salientar dois dos mais 
evidentes: as diferenças biológicas entre os sexos 
e a característica patriarcal da nossa sociedade. 
(ESPINOZA, 2004, p. 122- 123).

Houve aumento significativo da quantidade 
de mulheres presas, o que acarretou um problema 
ao sistema carcerário brasileiro, já que não há vaga 
suficiente. Segundo os dados do Departamento 
Penitenciário Nacional, até junho de 2016, a 
população carcerária no Brasil era de 726.712. 
No período do ano 2000 a 2014, o aumento da 
população feminina carcerária foi de 567,4%. 
(INFOPEN, 2017).

As proteções contidas na Lei de Execução 
Penal, em seu artigo 3, garante o acesso integral 
a saúde, medicamentos, dentre este, tratamento 
odontológico, tais garantias a saúde abarcam o 
respaldo a dignidade humana interna nos presídios 
(BRASIL, 1984).

Visto-se faz, a proteção, à proteção das 
detentas que estão em período do de gestação, 
são assegurados pela redação dada nos textos da 
Lei de Execução Penal, também, promovidos no 
ordenamento Constitucional.

O amparo à gestação da detenta, prioriza 

o tratamento em um aspecto diferenciado, os 
textos normativos, priorizam assegurar que seja 
disponibilizado à mesma, cirurgias, assistência 
médica devida, enfermaria, o respaldo necessário 
neste período que apresenta-se sendo de extrema 
importância na vida da mulher.

Além da inadequação estrutural, as mulheres 
ainda sofrem com a falta de produtos de higiene 
básicos a sua saúde, como a falta de absorventes 
íntimos e papel higiênico, além de reduzido número 
de médicos ginecologistas e obstetras, revelando um 
assombroso cenário de total indiferença à situação 
precária e degradante em que as mulheres passaram a 
ser detidas. (SILVA, 2015b, p. 172).

Figura 1 – População Carcerária Feminina

Fonte: Barbosa e Simonato (2017).

Figura 2 – Perfil das mulheres grávidas

Fonte: DEPEN (2014).



118

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 11 – DIGNIDADE HUMANA E JUSTIÇA

Destaca-se, a criança possui um vínculo 
que mostra-se inafastável na infância com a 
genitora, tal afastamento incorre em riscos ao 
pleno desenvolvimento do infante, haja vista, 
em observância de tais preceitos, primando pelo 
princípio da humanidade da pena, em consonância 
com a pessoalidade da pena, à a necessidade de 
resguardar tanto o vínculo familiar envolto da 
detenta e o infante, como a necessidade de assegurar 
que o infante não cumprirá a pena juntamente com 
a genitora.

O artigo 5 da Constituição Federal, em seu 
inciso L prevê “às presidiárias serão asseguradas 
condições para que possam permanecer com seus 
filhos durante o período de amamentação”, nesse 
aspecto, à necessidade de ter um lugar preparado 
no ambiente carcerário para que possa assegurar os 
primeiros cuidados da criança (BRASIL, 1988).

Nesta contextualização, apresenta o 
ordenamento infraconstitucional, na redação 
contida no artigo 89, da Lei de Execução Penal, 
que assegura no ambiente penitenciário, espaço 
que proporcione aquelas crianças que encontram-se 
com suas genitoras, lugar apropriado com creche 
e a assistência necessária para que o infante seja 
assistido (BRASIL, 1984).

As enfermarias, responsáveis pelos 
atendimentos médicos das penitenciárias, não 
suportam os cuidados especiais que uma gestante 
necessita, restringindo o atendimento pré-natal 
a meras consultas ambulatoriais. Não é difícil 
encontrar uma gestante que no quinto mês de 
gravidez ainda não realizou nenhuma ecografia, 
procedimento que, quando a gestante encontra-
se em liberdade, normalmente se dá nas primeiras 
semanas subsequentes à descoberta do estado de 
puerpério (PEREIRA; ÁVILA, 2013, p. 4-5).

Visto-se faz, a falta de estabelecimentos 
prisionais que permitam a efetivação destes diretos 
inerentes ao preso, que atendam a necessidade 
da gestante no ambiente carcerário, mostra-se a 
precariedade do regime prisional que não dispõe da 
efetivação da previsão legal.

A previsão contida nos moldes do artigo 
117 da LEP, expressamente garante em sua redação 
“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário 
de regime aberto em residência particular quando 
se tratar de: [...] IV - condenada gestante”, dessa 
forma a necessidade do cumprimento da pena 
em regime aberto foi expressamente dada pelo 
legislador, assegurando que a detenta e a criança, 

não incorram em riscos ou que sejam sujeitos a 
regime mais rigoroso na falta dos devidos respaldos 
objetivos que a lei impõe (BRASIL, 1984).

Em julgado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, o entendimento que expresso neste caso 
em concreto, afirmou, ante a omissão estatal em 
promover vagas e estabelecimentos adequados 
ao cumprimento da pena conforme a redação 
normativa, é cabível que a condenada cumpra sua 
sentença em regime mais benéfico, pois sem esta 
efetividade de direitos, mostrar-se-á faltoso com 
a razoabilidade e a dignidade, impossibilitando 
assim, que a mesma cumpra pena nessas condições 
em regime mais gravoso (BRASIL, 2013).

A legislação estabelece em diversos 
dispositivos, respaldos para com a mulher, como 
mostra-se no artigo 77, a permissão legal para 
trabalhadores em estabelecimentos femininos, 
apenas aqueles do sexo feminino ou em casos de 
técnicos especializados, estabelece em diretrizes 
dada pela redação contida no artigo 82 §1, 
estabelece estabelecimentos próprios e adequados 
(BRASIL, 1984).

Há várias legislações aplicadas 
especificadamente para o tratamento para as 
presas mulheres, mas nem sempre é cumprida, 
vejamos algumas. Regras de Mandela 2015 - Regras 
Mínimas ONU para o Tratamento de Presos um 
novo quadro de normas, incorporando novas 
doutrinas de direitos humanos; Constituição 
Federal 1988, direitos e garantias fundamentais; 
Lei de Execução Penal nº 7.210, de 11 de julho de 
1984; Decreto n. 8.858 de 26 de setembro de 2016 
que veda o uso de algemas em mulheres no sistema 
penitenciário nacional durante o trabalho de parto, 
trajeto e após o parto, durante a hospitalização; A 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 
PPL, no âmbito do SUS – 2014 (PNAISP); Política 
Nacional de Atenção às Mulheres em Situação 
de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema 
Prisional - 2015(PNAMPE). Estatuto da Criança e 
do Adolescente – Eca – Lei 8069/90

Nesse sentido, diante de tais instrumentos 
normativos, ainda se observa a carência preexistente 
no ordenamento a regular o respaldo protetivo 
a mulher, a ainda assim, evitar que se promova 
a discriminação e exclusão social no ambiente 
carcerário, afastando ainda mais a dignidade que 
não apenas se faz princípio constitucional, mas 
encontra-se nas entrelinhas da essência humana.
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3 HABEAS CORPUS 143.641 E O 
POSICIONAMENTO JURISPRUDÊNCIAL

Em fevereiro de 2018, a 2ª Turma do STF, em 
julgamento de Habeas Corpus coletivo, determinou, 
por maioria, a substituição da prisão preventiva pela 
domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, 
puérperas ou mães de crianças e deficientes sob 
sua guarda, salvo nos casos de crimes praticados 
por elas mediante violência ou grave ameaça, 
contra seus descendentes ou, ainda, em situações 
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente 
fundamentadas pelos juízes que denegarem o 
benefício.

A decisão impôs, com suas ressalvas, o 
atendimento aos incisos III, IV e V do artigo 318 
do CPP, segundo os quais o juiz poderá substituir 
a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente 
for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa 
menor de seis anos de idade ou com deficiência, 
gestante ou mulher com filho de até 12 anos 
incompletos.

Entretanto, em dezembro de 2018, sobreveio 
a Lei nº 13.769, que acrescentou os artigos 318-A 
e 318-B no CPP, prevendo que a prisão preventiva 
imposta à mulher gestante ou que for mãe ou 
responsável por crianças ou pessoas com deficiência 
será substituída por prisão domiciliar, desde que 
não tenha cometido crime com violência ou grave 
ameaça a pessoa e que não tenha cometido o crime 
contra seu filho ou dependente (SITUAÇÕES..., 
2019).

Tais mecanismos agasalham a proteção da 
mulher, porém em vista a maternidade exercida, ou 
tão pouco em seu período de gestação, haja vista 
a necessidade da proteção aos valores axiológicos 
existentes no íntimo da mulher, mesmo que privada 
da liberdade (SILVA, 2015a, p. 10).

Apesar da concessão da ordem, o STF 
possibilitou, na decisão, a manutenção das mães presas 
quando o crime imputado seja cometido mediante 
violência ou grave ameaça contra seus descendentes 
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas 
fundamentadas pelos(as) magistrados(as).

O gráfico 01 expõe os Habeas Corpus que 
foram deferidos e indeferidos em favor das presas, 
no período de julho a dezembro de 2018, em 
razão do Habeas Corpus coletivo nº 143.641 do 
STF, sendo que 26 foram deferidos e 142 foram 
indeferidos.

Figura 3 – Percentual de julgados dos meses de julho 
a dezembro de 2018 tramitados no TJSP, tendo como 
objeto a concessão da prisão domiciliar nos termos do 
Habeas Corpus nº 143.641 do STF.

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores conforme dados do site do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2018).

Ao STF, o Depen informou que 14.750 
mulheres poderiam estar em prisão domiciliar, 
seguindo esse entendimento. De acordo com 
levantamento enviado pelo departamento ao STF, 
entre o julgamento de fevereiro e 1º de maio de 2018, 
haviam sido concedidas 426 prisões domiciliares 
para mulheres nessa situação.

Neste sentido algumas decisões do STJ em que 
indeferiu a prisão domiciliar em caso de mulheres 
gravidas, vejamos.

RECURSO EM HABEAS CORPUS 
Nº 100.570 - MS (2018/0174297-0) 
RELATOR: MINISTRO ANTONIO 
SALDANHA PALHEIRO RECORRENTE 
: LARISSA SANTOS DIAS (PRESA) 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL RECORRIDO   :   MINISTÉRIO   
PÚBLICO   DO   ESTADO   DE  MATO
GROSSO DO SUL DECISÃO Cuida-se de 
recurso em habeas corpus, com pedido de 
liminar, interposto por LARISSA SANTOS 
DIAS contra acórdão do Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso do Sul (HC 
1404667- 10.2018.8.12.0000). Consta 
dos autos que a recorrente “foi presa em 
flagrante em 05.03.2018 (Autos n.0000393-
55.2018.8.12.00010), pela prática, em tese, 
do delito de tráfico de drogas (art. 33 da 
Lei 11.343/06), após ter sido surpreendida 
quando transportava 15,580 (quinze quilos e 
quinhentos e oitenta gramas) de maconha em 
uma mala que levava consigo no ônibus da 
empresa Viação Motta, com destino à cidade 
de Vitória/ES. A segregação foi convertida em 
preventiva na audiência de custódia, autos 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf
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n.0000663-79.2018.8.12.0010” (e-STJ fl. 
73). Impetrado habeas corpus no Tribunal de 
origem objetivando a soltura da ora recorrente, 
a ordem foi denegada nos termos da seguinte 
ementa. Quando restar caracterizada uma 
das hipóteses previstas no art. 313, do CPP, 
bem como estiver preenchidos os requisitos e 
fundamentos legais do art. 312, desse mesmo 
Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi 
delicti (existência de prova da materialidade 
e indícios da autoria) e periculum in 
libertatis, não há falar em revogação da prisão 
preventiva. Mantém-se a prisão preventiva, 
decretada com fundamento na necessidade 
de garantir a ordem pública, em razão da 
possibilidade concreta de que o acusado volte 
a delinquir, em especial em razão de ter sido 
presa quando descumpria medidas cautelares 
impostas em outro processo. É certo que as 
mulheres indicadas no HC coletivo n.143.641 
do STF, não tem o direito inequívoco à 
prisão domiciliar, podendo o julgador 
indeferir referido benefício, tendo em vista as 
particularidades que envolvem o caso concreto 
sob sua responsabilidade, desde que presentes 
as exceções mencionadas no referido julgado. 
No presente recurso, sustenta a defesa, em 
resumo, inexistir motivação idônea para a 
segregação antecipada da recorrente e que ela 
faz jus à prisão domiciliar por estar grávida. 
Busca, inclusive liminarmente, seja revogada a 
custódia cautelar da recorrente ou, ao menos, 
seja substituída por prisão domiciliar. Liminar 
indeferida às e-STJ fls. 123/127. O Ministério 
Público Federal opinou pelo desprovimento 
do recurso (e-STJ fls. 133/141). É, em síntese, 
o relatório. Pois bem. Informações extraídas 
do endereço eletrônico do Tribunal de origem 
noticiam a superveniência, em 13/7/2018, 
de sentença condenatória em desfavor da 
recorrente, ocasião em que lhe foi concedido 
o direito de apelar em liberdade, expedido 
o competente alvará de soltura. Assim, 
fica sem objeto este recurso, que buscava, 
justamente, a soltura da recorrente. Ante o 
exposto, com base no art. 34, inciso XI, do 
Regimento Interno do Superior Tribunal de 
Justiça, julgo prejudicado o presente recurso 
ordinário em habeas corpus. Publique-
se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 
2018. Ministro ANTONIO SALDANHA 
PALHEIRO Relator (STJ - RHC:  100570 
MS  2018/0174297-0, Relator:  Ministro 
ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 
07/11/2018)
HABEAS CORPUS Nº 418.051 - 
SP (2017/0249212-3) RELATOR: 
MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR 
IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DA 
SILVA PEREIRA E OUTRO ADVOGADOS: 
LUIS GUSTAVO DA SILVA PEREIRA - 
SP356465 RODRIGO VIANA DIACOLI 
- SP215913 IMPETRADO: TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO   DE   SÃO   
PAULO   PACIENTE   :   MILENA   DE   
MOURA
PEREIRA (PRESO) DECISÃO Trata-se de 
habeas corpus, com pedido liminar, impetrado 
em benefício de Milena de Moura Pereira, 
em que se aponta como autoridade coatora 
o Tribunal de Justiça de São Paulo. Narram 

os autos que em razão de investigação do 
crime de tráfico e associação para o tráfico de 
drogas, o Juízo de Direito da Vara Plantão da 
comarca de Barretos/SP converteu a prisão em 
flagrante da paciente em prisão preventiva, 
sob o fundamento da garantia da ordem 
pública (fls. 17/20 - Processo n. 0000294-
40.2017.8.26.0557). Por conseguinte, 
a defesa da paciente ajuizou pedido de 
substituição da prisão preventiva por prisão 
domiciliar, perante o Juízo de primeiro grau, 
que indeferiu o pleito (fls. 14/16 - Processo 
n. 0000294-40.2017.8.26.0557). Postula, 
então, liminarmente, a revogação da prisão 
cautelar imposta à paciente ou determinada 
a prisão domiciliar. É o relatório. Com essas 
considerações, não tendo, por ora, como 
configurado constrangimento ilegal passível 
de ser afastado mediante o deferimento 
da liminar ora pretendida, com manifesto 
caráter satisfativo, indefiro-a. Solicitem-se 
informações atualizadas à autoridade tida 
como coatora, com o envio de cópia do que 
entender necessário. Após, ao Ministério 
Público Federal para parecer. Publique-se. 
Brasília, 26 de setembro de 2017. Ministro 
Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - HC: 
418051 SP 2017/0249212-3, Relator: 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data 
de Publicação: DJ 28/09/2017)

Mostra-se divergente tais “decisun”, quando 
se perfaz a leitura da redação proposta pelo habeas 
corpus 143.641/SP, o afastamento de ilegalidades 
no sistema carcerário a qual propôs este remédio 
constitucional, extrai a real essência contida no 
instrumento normativo, além de garantir a dignidade 
humana no caso concreto.

Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. 
ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA 
BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. 
MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. 
MÃES E GESTANTES PRESAS. 
RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS 
E BUROCRATIZADAS. GRUPOS 
SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À 
JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO 
DE REMÉDIOS PROCESSUAIS 
ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. 
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 
13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU 
COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. 
PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS 
EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. 
INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE 
CUIDADOS MÉDICOS PRÉNATAL E 
PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E 
CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA 
PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO 
DE COISAS INCONSTITUCIONAL. 
CULTURA DO ENCARCERAMENTO. 
NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. 
DETENÇÕES CAUTELARES 
DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA 
E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE 
DO ESTADO DE ASSEGURAR 
DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS 
ENCARCERADAS. OBJETIVOS 
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DE DESENVOLVIMENTO DO 
MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE 
BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA 
INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. 
ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE 
OFÍCIO. (HABEAS CORPUS 143.641 
(519), 143641 – SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, SÃO PAULO, Min. Ricardo 
Lewandowisk, publicação 20.11.2018).

O Habeas Corpus 143.641/SP foi uma decisão 
importantíssima em relação a situação das mulheres 
em cárcere. O habeas corpus coletivo foi concedido, 
em favor de mulheres presas preventivamente na 
condição de mãe, sob o fundamento dos Princípios 
norteadores do Direito Penal: Individualização 
da pena, intervenção mínima; Dignidade da 
Pessoa Humana, já que seria desumano manter as 
mulheres trancafiadas. E ainda após a decisão, ainda 
encontramos decisões indeferindo a prisão domiciliar 
em caso de mulheres mães.

CONCLUSÃO

Dentre as considerações tecidas no corpo 
desta pesquisa, depreende-se que o sistema 
carcerário feminino brasileiro encontra-se falido 
por não atender os ditames preconizados na Lei 
de Execução Penal, em desatenção aos princípios 
basilares contidos na Constituição Federal de 1988, 
em destaque o da dignidade da pessoa humana, que 
é fundamento principal do Estado Democrático de 
Direito brasileiro.

Nessa toada, ocorre uma dupla penalização, 
pois a presa levada à prisão, a qual se encontra com 
diversos problemas, como a superlotação, falta de 
higiene, ambientes insalubres e muitas gravidas, 
pode desenvolver problemas de saúde, sendo que seu 
direito à saúde encontra-se preconizado pela Carta 
Magna como cláusula pétrea, porém, não obstante a 
isso, tal circunstância ocorre na maioria dos presídios 
brasileiros.

Ressalta-se que a maioria que deixa o cárcere, 
saem em condições piores do que entraram, por terem 
vivido em condições subumanas. Uma das questões 
que irá determinar se a presa será reincidente ou não, 
será a forma de tratamento que, na prisão, receberá: 
trata-se apenas de um reflexo do modo como eles 
estão sobrevivendo.

Para diminuir tamanho impacto e sofrimento 
perante o detento, existem algumas alternativas 
capazes de gerar uma condição melhor ao que na 

prisão vive. Uma melhor organização de verbas, como 
por exemplo utilizar o que está se economizando do 
saldo do FUPEN com as audiências de custódia 
recentemente implantadas, acabaria por diminuir 
a superlotação e poderia obter melhorias a fim de 
tornar-se um ambiente salubre, com boa iluminação, 
ventilação e melhor qualidade de vida ao detento, de 
forma a atender o princípio da dignidade da pessoa 
humana.

Ainda, outra forma de solução seria utilizar-se 
dessas verbas para criação de um instituto, dentro da 
prisão, destinado as detentas,

Em reflexões sobre o tema, detecta-se que o 
Sistema Penitenciário brasileiro é desrespeitoso e 
desumano, levando a transformações catastróficas a 
detento que ali é obrigado a viver. Por muitas vezes, a 
sociedade acaba por achar justo que os presos vivam 
de forma tão subumana por ter este cometido um 
delito. Nesse aspecto, é necessário que a população se 
conscientize de que as presas não devem ser tratadas 
de maneira tão desigual, vez que possuem os mesmos 
direitos e deveres que todo cidadão comum. O delito 
que praticou já está sendo pago mediante a pena, 
não cabendo à sociedade julgá-lo ou condená-lo 
moralmente.

Analisando por essa vertente, é trágico e 
verdadeira a afirmação de que o sistema prisional 
brasileiro apresenta-se em condições deficitárias, 
pois não atende a sua finalidade de ressocialização, 
na verdade, está mais para uma escola do crime, isso 
porque o Estado falha no sentido de manter, ali, a 
convivência de presos que cometeram pequenos 
delitos junto com outros que possuem periculosidade 
elevada, os quais possuem margem de ressocialização 
infinitamente menor.

Na vertente apresentada, o presente trabalho 
utiliza-se de jurisprudências para extrair de 
julgados a comparação com as redações dadas pelos 
instrumentos normativos, objetivamente assim, 
em apresentar se tais decisões correspondem com 
o dever jurídico imposto ao estado em promover 
a dignidade humana, ilustrando dessa forma 
divergências contidas nas jurisprudências acerca da 
mesma matéria, à luz do Habeas Corpus 143.641/
SP.

Diante todo o exposto, verifica-se que a 
sociedade brasileira necessita de uma visão mais 
reformista no que diz respeito ao cárcere, ou seja, é 
necessário que existam avanços, de forma a suprir 
a insuficiência da demanda que o Estado Brasileiro 
possui.
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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo tecer 
breves comentários acerca do nome e sua essência, 
tornando algo não apenas pessoal e inato, mas, 
sobretudo, repleto de enorme carga sentimental 
dos pais que identificam seus filhos muito antes de 
nascerem. Neste compasso, se por motivo alheio à 
sua vontade esse bebê não consegue nascer com vida, 
o mesmo fica sujeito a ganhar apenas a nomenclatura 
de “natimorto” no registro. Em que pese trazer 
diversos conceitos teóricos, ao final impulsiona-se 
a reflexão sobre a necessidade de legislação federal 
normatizando o tema, uma vez que há diversos 
entendimentos sobre a matéria em âmbitos estaduais, 
o que gera insegurança, inclusive aos operadores do 
direito, bem como, uma enorme tristeza aos pais 
que muitas vezes não conseguem registrar seus filhos 
com o nome escolhido sob a alegação dos mesmos 
não terem adquirido personalidade jurídica, uma vez 
que nasceram mortos, fazendo com que haja uma 
afronta direta à sua dignidade humana. Com relação 
ao desenvolvimento do trabalho, adota-se o método 

de abordagem indutivo, enquanto que o método de 
procedimento é o bibliográfico.

PALAVRAS-CHAVE

Nome; Natimorto; Legislação; Dignidade Humana.

ABSTRACT

The purpose of this article is to make brief 
comments about the name and its essence, making 
something not only personal and innate, but above 
all full of the great sentimental burden of parents 
who identify their children long before they are born. 
In this measure, if for reasons beyond his control, this 
baby can not be born alive, he is liable to gain only the 
nomenclature of “stillborn” in the registry. In spite of 
the fact that it brings a number of theoretical concepts, 
at the end of the day it is possible to reflect on the need 
for federal legislation regulating the subject, since there 
are several understandings on the subject at state level, 
which generates insecurity, as, a great sadness to parents 
who often fail to register their children with the name 
chosen on the grounds that they have not acquired 
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legal personality, once they were born dead, causing 
a direct affront to their human dignity. Regarding 
the development of the work, the method of inductive 
approach is adopted, whereas the procedure method is 
the bibliographic one.

KEYWORDS

Name; Stillbirth; Legislation; Human Dignity.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem por mister 
desenvolver a necessidade de ser reconhecido o 
direito dos genitores de nascituro que nasce sem vida 
a ter o registro do nome escolhido. É matéria que 
envolve questões de afeto, dor, luto e, sobretudo, o 
amor.

Para quem nunca foi mãe ou pai, é difícil 
mensurar a dor de perder um filho. Mas ainda 
assim é possível compreender esse sentimento, 
tendo em vista o afeto que envolve as relações 
que se nutre pelos pais. Portanto, a temática está 
eminentemente relacionada à afetividade, e, o 
Direito de Família tem se desenvolvido nessa área, 
reconhecido a importância do afeto nas relações 
familiares. Nesse sentido, inicia-se a presente 
pesquisa sobre o Direito ao nome como essência 
da individualização pessoal e, por conseguinte, 
adentrando à esfera da dignidade dos pais em 
terem a faculdade de decidir se querem ou não dar 
nome aos seus filhos que, infelizmente, nasceram 
sem vida, e pela lei atual são considerados apenas 
como natimortos.

A presente pesquisa buscará resposta para a 
seguinte problematização: O nascituro tem o nome em 
seu registro, é possível com fundamento na analogia 
reconhecer o direito personalíssimo do natimorto ao 
nome? Os genitores após conviverem com o nascituro 
por meses, descobrirem o sexo, escolherem o nome, 
se prepararem para o nascimento desse filho que já é 
amado, e, diante da dor nascimento sem vida, com 
fundamento no princípio da dignidade humana, 
poderiam se quisessem dar o nome a esse filho? Para 
responder a tal questionamento a pesquisa fará a 
análise entre alguns Códigos de Normas estaduais 
que têm regulamentado a matéria.

O método a ser utilizado será o dedutivo 
com pesquisa na doutrina, jurisprudenciais, 
legislação, para apresentar ao final uma resposta 
ao drama de muitas famílias que perderam seus 
filhos no final da gestação, e, além da dor do luto 

pela perda, não puderam dar nome aos mesmos na 
hora do registro, sendo tais bebês tratados apenas 
como “natimortos” perante o estado pelo simples 
argumento de não possuírem personalidade 
jurídica, tendo em vista que não houve nascimento 
com vida.

1 NOME: ESSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO 
PESSOAL

O nome é a essência do ser, o individualizando 
no seio familiar e na sociedade, de forma que o 
mesmo deve ser garantido e tutelado considerando 
sua importância, além de se tratar de um direito da 
personalidade. O conceito de nome da pessoa natural 
já foi imortalizado por Cícero, que assim o revestiu: 
Nomen est, quod uni cuique personae datur, quo suo 
quaeque próprio et certo vocábulo appellatur (nome é 
o vocábulo que se dá a cada pessoa, e com o qual é 
chamada, por ser o seu designativo próprio e certo) 
(BRANDELLI, 2012, p. 23).

O nome civil da pessoa natural é a designação 
personativa do ser. É o individualizador de 
determinada pessoa no seio social e na família 
a qual integra, ou seja, e o primeiro atributo da 
personalidade da pessoa, que vai distingui-la das 
demais, ainda mesmo antes do seu nascimento.

No sentido geral, o nome é a expressão pela 
qual se identifica e distingue uma pessoa, animal 
ou coisa. É o gênero, do qual o nome da pessoa 
é considerado uma espécie. Pode-se dizer que é a 
designação pela qual se identificam e distinguem 
as pessoas naturais, nas relações concernentes 
ao aspecto civil da sua vida jurídica (FRANÇA, 
1964, p. 21-22) Para Manuel Vilhena de Carvalho, 
o nome “é o sinal ou rubrica através do qual e 
predominantemente se individualizam as pessoas, 
quer consideradas isoladamente, quer em referência 
à família a que pertencem.” (CARVALHO, 1972, 
p. 13).

Nelson Martins Ferreira (1952, p. 11) afirma 
ser o nome a “definição da pessoa no direito,” desta 
forma, resta claro que o direito ao nome ultrapassa a 
esfera social e se apresenta como autodeterminação 
do ser também em âmbito jurídico. Assim sendo, 
há, em regra, no ato de nomear alguém, uma 
manifestação de egoísmo que emana justamente do 
ego narcisista, onde se busca, pelo ato de nominar 
um filho, uma transposição encapsulada de certos 
valores pessoais vislumbrados no ego ideal daquela 
pessoa que nomeia outro ser.
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O homem é um ser gregário, ou seja, 
sabidamente um ser social, e o processo dessa 
interação e percepção são importantes para a 
formação da identidade de cada ser humano. Nessa 
toada, até mesmo aquilo que parece muito íntimo, 
como o nome, sofre interferência social pelos 
próprios valores daquele que vem nomear outro ser.

Os pais ao darem o nome aos filhos 
provavelmente possuíam uma imagem formada 
sobre as pessoas que se chamam por tal nome, 
caracterizando inicialmente a imagem dos pais aos 
filhos, surgindo assim a ideia de nome social, vindo 
dos outros, e apropriado à pessoa na medida do passar 
do tempo. (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1988, 
p. 156). No passado, os indivíduos se identificavam 
por seu nome e cidade, mas com o crescimento da 
população, passou-se a utilizar o nome de família, 
situação esta que perdura hodiernamente.

O nome é um dos direitos de personalidade 
por identificar a pessoa e individualizá-la no 
mundo. Tem impregnado algumas características 
que merecem destaque, a exemplo do direito ao 
nome como direito inato, em que a Constituição 
Federal de 1988 traz em seu artigo 1º, ao estabelecer 
que a República Federativa do Brasil tem como 
fundamento a dignidade da pessoa humana. 
Vinculado a esse princípio, pode-se afirmar que o 
direito de personalidade está umbilicalmente ligado 
à dignidade da pessoa humana e por assim ser, o 
nome, obviamente é considerado um direito inato, 
cabendo ao Estado apenas reconhecê-lo e sancioná-
lo no plano do direito positivo.

Para Carlos Alberto Bittar (1999, p. 11), 
os direitos da personalidade possuem as seguintes 
características:

(...) direitos inatos (originários), absolutos, 
extrapatrimoniais, intransmissíveis, 
imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, 
necessários e oponíveis erga omnes, 
transcendendo o ordenamento jurídico, 
porque ínsito à própria natureza do homem 
como ente dotado de personalidade (...).

Outra característica do nome é a 
irrenunciabilidade, ou seja, por ser um dos direitos 
da personalidade, esse constitui direito essencial 
à condição humana, sendo que alguns autores 
defendem que estes não podem ser eliminados nem 
mesmo por vontade do seu titular e assim sendo, 
seriam irrenunciáveis. A inalienabilidade, como o 
próprio nome diz, afirma que o nome não pode ser 
vendido, ou seja, alienado.

A imprescritibilidade traz o conceito de o 
nome não se perder pelo desuso1 e não se adquire em 
virtude de posse (FRANÇA, 1975, p. 181). Assim 
sendo, o nome não perderá sua função jurídica pela 
inércia do seu titular. Em relação à imutabilidade, 
embora a legislação preveja a possibilidade de 
alteração do nome em casos específicos, esse 
princípio traz prerrogativa de ser imutável para 
trazer mais segurança ao seu titular contra possíveis 
alterações ardilosas ou mesmo por mero capricho. A 
extracomerciabilidade, como o próprio nome diz, 
afirma que o nome, em sua essência, não pode ser 
comercializado.

No que tange à exclusividade, tem-se o nome 
como um direito exclusivo, quer dizer, é um direito 
absoluto, exercitável erga omnes (FRANÇA, 1975, 
p. 188). Ainda que algumas pessoas possuam o 
mesmo nome e sobrenome, como ‘Maria da Silva’, 
ainda assim não serão as mesmas pessoas justamente 
porque aquele uso é exclusividade sua.

A oponibilidade “erga omnes” ensina que, 
em virtude do nome ser um direito absoluto, o 
seu titular pode exercer a sua defesa contra todos 
aqueles que injustamente ou ilegalmente o estejam 
utilizando. O que se conclui que o direito ao nome 
identifica a situação jurídica decorrente dos direitos 
da personalidade, ou seja, o direito a identificação 
pessoal.

2 DIREITO AO NOME DO NATIMORTO

O Código Civil Brasileiro dispõe em seu artigo 
2º que: “A personalidade civil da pessoa começa do 
nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde 
a concepção, os direitos do nascituro”. Ao analisar 
o referido artigo, percebe-se que o Código Civil 
deixou claro que a vida humana, ou o atributo da 
personalidade civil tem início com o nascimento 
com vida. Nesse sentido, tem- se a denominação 
de nascituro como aquele ser concebido desde 
a formação do zigoto (resultado da fecundação) 
até o seu nascimento, independentemente da fase 
gestacional (zigoto, embrião ou feto) (OLIVEIRA; 
CRUZ In OLIVEIRA; CAPELARI; FARIA, 2018, 
p. 158).

Para melhor compreensão do tema, faz-se 
necessário analisar algumas teorias que buscam 

1. Na Apelação Cível nº 596233262, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande de Sul autorizou a alteração de nome para 
acréscimo de patronímico dos avós, uma vez comprovada a descendência, 
corretamente, posto não haver a perda do nome pelo desuso (Relator Des. 
Moacir Adiers. Em 20-3-1997).
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explicar a natureza jurídica do nascituro, suas reais 
características e direitos.

2.1 CONDIÇÃO JURÍDICA DO NASCITURO: TEORIAS 
EXPLICATIVAS

Em que pese existirem diversas teorias que 
tratam sobre o início da personalidade, importante 
mencionar algumas, ainda que de forma sucinta: A 
teoria concepcionista afirma que a personalidade se 
inicia na concepção e não no nascimento com vida, 
o que significa dizer, em suma, que o nascituro é 
pessoa.

Segundo Pierangelo Catalano, os 
concepcionistas no Direito Romano, “segundo os 
Digesta de Justiano, a paridade do nascituro era 
um princípio de caráter geral, salvo as exceções de 
algumas partes do ius”. (CATALANO, 1988, p.10).  
A dicotomia no Direito Romano em relação ao 
reconhecimento ou não da personalidade civil ao 
nascituro não é desconhecida na doutrina. Para o 
Direito Romano, quanto ao início da existência da 
pessoa e da personalidade, em algumas vezes era 
reconhecida personalidade ao nascituro; em outras, 
se estabelecia uma personalidade condicional, 
colocando-se a salvo os seus direitos, sob a condição 
de que nascesse viável. Em outras ainda, considerava-
se a criança não viável como despida de personalidade 
e finalmente, às vezes, negava-se personalidade aos 
monstros ou crianças nascidas sem forma humana 
(SEMIÃO, 2000, p. 46).

Situam-se como concepcionistas, os autores 
Teixeira de Freitas, Rubens Limongi França, 
Francisco Amaral dos Santos Neto, Flávio Tartuce, 
Silmara J. A. Chinelato e Almeida e outros. Mariana 
Franco Cruz prediz:

(...) argumentam os concepcionistas de que a 
tese de que o Código Civil Brasileiro adotou 
a teoria natalista não é sustentável a partir da 
interpretação do referido diploma com a 
ordem constitucional, que tem como pilar do 
ordenamento jurídico a dignidade da pessoa 
humana e, como valor condicionante o direito 
à vida, sendo, portanto, dedutível do artigo 2º 
do CCB a personalidade jurídica do nascituro. 
(OLIVEIRA; CRUZ In OLIVEIRA; 
CAPELARI; FARIA, 2018, p. 162)

Os concepcionistas ainda apontam que 
muitos dos direitos do nascituro não dependem 
do nascimento com vida, como os direitos da 
personalidade, o direito de ser adotado e o direito 
de ser reconhecido, sendo, então o nascimento sem 

vida, como a morte para os já nascidos. Apenas certos 
efeitos de certos direitos (direitos patrimoniais como 
herança e doação) é que dependeriam do nascimento 
com vida, não significando, contudo, a inexistência 
da condição de pessoa humana (ALMEIDA, 
2003/2004, p. 87-104).

A teoria natalista nega a condição de pessoa 
ao nascituro no momento que defende o início da 
personalidade civil com o nascimento com vida, a 
teor do que preceitua o artigo 2º do Código Civil: 
“A personalidade civil do homem começa com 
o nascimento com vida (...)”. Para essa teoria, o 
nascituro tem apenas mera expectativa de nascer com 
vida, logo, de ser pessoa e adquirir direitos e contrair 
obrigações. Para esse pensamento, considera-se o 
nascituro existente desde a sua concepção, mas apenas 
para aquilo que lhe é juridicamente proveitoso. A 
grande maioria dos civilistas brasileiros são adeptos 
a essa teoria, a exemplo de Pontes de Miranda, Silvio 
Rodrigues, Silvio de Salvo Venosa, Caio Mário da 
Silva Pereira, Serpa Lopes, dentre tantos outros.

A teoria da personalidade condicional aduz 
que o nascituro tem direitos, mas estes estariam 
condicionado ao nascimento com vida. Dessa forma, 
para os adeptos da teoria natalista, o nascituro seria 
titular de um direito sob condição suspensiva. Foi a 
corrente adotada por Clóvis Bevilácqua no art. 3º do 
Projeto do Código Civil que por sua vez dispunha: 
“A personalidade civil do ser humano começa com 
a concepção, sob condição de nascer com vida” 
(ALMEIDA, 2003/2004, p. 87-104).15

Em relação à teoria genético-
desenvolvimentista, o início da vida estaria 
condicionado à verificação de fatores fisiológicos 
capazes de comprovar a existência da individualidade 
humana, ou seja, não há indivíduo enquanto 
inexistir diferenciação entre células e embrião. A 
teoria da atividade organizada do córtex cerebral 
defende que a personalidade civil ocorre entre a 25ª 
a 32ª semana de gestação, pois é quando há o início 
da consciência, que está presente tanto no recém-
nascido quanto no adulto. Nesse seguimento, tem-se 
a teoria da potencialidade, que considera o embrião 
como pessoa em potencial, então ele só adquirirá 
proteção jurídica no momento que se tornar pessoa.

A teoria do pré-embrião, baseada no relatório 
Warnock de 1984, estabelece que antes de 14º dia 
da fecundação não existe humano, apenas “uma 
célula progenitora dotada de capacidade de gerar 
um ou mais indivíduos da mesma espécie”. Existem 
diversas teorias sobre o início da personalidade, 
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em se tratando de Direito Civil Brasileiro, pode-
se dizer que as três principais são a teoria natalista 
ou negativista, teoria da personalidade condicional 
e a teoria concepcionista ou verdadeiramente 
concepcionista, conforme mencionado (ALMEIDA, 
2003/2004, p. 91).

Embora haja um grande esforço da doutrina 
concepcionista em estabelecer entendimento diverso, 
parece claro que o Código Civil atual adotou a 
teoria natalista, ou seja, o nascituro possui mera 
expectativa de vir a ser pessoa e por assim ser, lhes 
são resguardados os direitos que lhe são pertinentes 
nesse estágio.

2.2 DIREITOS DO NATIMORTO

Nesse diapasão, faz-se mister tratar sobre os 
direitos do natimorto, temática que traz posições 
doutrinárias divergentes e ainda uma certa dificuldade 
para os entes competentes legislarem sobre a matéria 
com a justificativa do nome ser um dos direitos da 
personalidade e, assim, não poderia ser adquirido por 
alguém que não nasceu com vida, podendo, inclusive, 
tal interpretação ter consequências sucessórias, o que 
não nos parece ser algo plausível.

Ultrapassando a barreira teórica, o artigo 2º da 
I Jornada de Direito Civil aduz o seguinte: “a proteção 
que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto 
no que concerne aos direitos da personalidade, tais 
como: nome, imagem e sepultura” (CONSELHO 
DA JUSTIÇA FEDERAL). Constata-se que o 
objetivo dos estudiosos do direito é trazer a questão do 
natimorto sob a mesma perspectiva de importância do 
nascituro expressamente visualizada no Código Civil 
de 2002, uma vez que tais enunciados congregam as 
mais diversas gerações de civilistas, possibilitando o 
diálogo aberto e democrático entre profissionais das 
mais diversas áreas, a fim de buscar maior segurança 
e justiça na interpretação das normas.

Como forma de demonstrar a peculiaridade 
do caso, faz-se necessário citar a diferença de aborto 
para natimorto e, inclusive, suas repercussões legais.

O site Portal Educação traz as diferenças entre 
aborto espontâneo e concepto natimorto:

Um aborto espontâneo é a perda de um 
feto por causas naturais antes da 20ª semana 
de gestação. Um concepto natimorto é a 
perda de um feto por causas naturais após a 
20ª semana de gestação. O termo aborto é 
utilizado pelos médicos para designar tanto 
o aborto espontâneo como o aborto induzido 
(interrupção da gravidez realizada por um 
médico) (PORTAL EDUCAÇÃO, online).

Para o INSS, a licença maternidade será 
de 14 dias para os casos de aborto espontâneo ou 
previstos em lei (estupro ou risco de vida para a 
mãe), a critério médico, devendo ser apresentado 
um atestado médico comprovando o ocorrido. No 
entanto, para os casos de natimortos, o prazo da 
licença e pagamento do salário-maternidade será de 
120 dias e a comprovação é realizada com a certidão 
de natimorto (INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL, online).

O tratamento para os casos de aborto e de 
natimorto são muito diferentes até mesmo em 
relação à licença do trabalho, pois nesse último 
o evento é considerado como parto diante do 
tempo de gestação e até mesmo pela dor da perda, 
sendo, imprescindível que a mãe, para ter direito 
ao benefício, apresente a certidão de natimorto da 
criança. Nesse descortino, tem-se a Lei número 
6.015 de 1973, que disciplina no art; 53, sobre o 
assento com remissão ao do óbito.2 De acordo com 
o artigo 53 da Lei de Registros Públicos, não há 
uma regra específica sobre o natimorto. Tal norma 
menciona apenas o Livro obrigatório para se lavrar o 
registro, qual seja, Livro C-Auxiliar, e ainda diz “com 
os elementos que couberem”.  Nesse sentido, muitos 
registradores civis das pessoas naturais, por falta 
de norma expressa, interpretam tal artigo fazendo 
analogia ao registro de óbito, onde deve-se colocar 
o nome do registrado para sua real identificação no 
mundo civil.

Em que pese os registradores civis serem 
particulares em colaboração com o Estado, 
exercendo sua função em caráter privado, os mesmos 
prestam serviço público a ele delegado após um 
rigoroso concurso de provas e títulos. Assim sendo, 
muitos adotam a posição de que só devem agir em 
consonância com a norma expressa. Logo, havendo 
omissão por parte do legislador, não caberia a ele 
inovar e dar aos pais a faculdade de dar nome aos 
filhos, ainda que assim entendam ser o mais correto.

O que acontece nos dias atuais é que os 
genitores escolhem o nome que será dado ao filho, 
porém, ao nascer sem vida, torna-se apenas um mero 
registro do feto que feneceu, como sombra de si 
mesmo e feto, enquanto tal, por não ter vindo à luz 

2. Art. 53: No caso de ter a criança nascido morta ou no de ter morrido na 
ocasião do parto, será não obstante, feito o assento com os elementos 
que couberem e com remissão ao do óbito. § 1º No caso de ter a criança 
nascido morta, será o registro feito no livro “C Auxiliar”, com os elementos 
que couberem. § 2º No caso de a criança morrer na ocasião do parto, tendo, 
entretanto, respirado, serão feitos os dois assentos, o de nascimento e o de 
óbito, com os elementos cabíveis e com remissões recíprocas. (grifo nosso) 
(BRASIL, 1973)
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com vida, mesmo que por mínima fração de tempo, 
não terá nome na abertura do assento do seu óbito 
(FIGUEIRÊDO, online).

Essa espécie de mortalidade tem se constituído 
em evento jurídico a exigir novas atuações da 
doutrina, dos tribunais do país, da legislação e de 
políticas públicas de saúde, quando cerca de 3,3 
milhões de crianças, a cada ano, no mundo, são 
natimortos, com morte intrauterina nos três últimos 
meses de gestação (FIGUEIRÊDO, online).

Não raramente são postas questões novas para 
a discussão do tema e justificativas sólidas para que 
seja dada a faculdade aos pais em terem o direito de 
dar nome aos seus filhos no registro, assim como, na 
lápide do cemitério, ao invés do termo natimorto de 
‘Maria da Silva’ e ‘João da Silva’, por exemplo.

Duas hipóteses justificariam o nome ao 
natimorto: a) o feto anencéfalo é um natimorto 
cerebral e, portanto, ainda que tenha respirado não 
se pode dizer que ele teve vida, mas, ainda assim, 
a legislação lhe permite ter nome; b) “a proteção 
que o Código Civil confere ao nascituro alcança 
o natimorto, no que concerne aos direitos da 
personalidade, tais como nome, imagem e sepultura” 
(Enunciado nº 01, da I Jornada de Direito Civil 
- CJF-STJ, em 11-13/09/2002) (CONSELHO 
DA JUSTIÇA FEDERAL, online). Nesse sentido, 
foi proposto o Projeto de Lei nº 5.171/2013 do 
Deputado Federal Ângelo Agnolin - PDT/TO, 
pretendendo editar a Lei 6.015/73, em seu artigo 53, 
já mencionado anteriormente, no qual o parágrafo 
primeiro viria com a seguinte redação:

Art. 53 (...)
§ 1º No caso de ter a criança nascido morta, 
será o registro feito no livro “C Auxiliar”, com 
os elementos que couberem, inclusive, caso seja 
vontade dos pais, com o nome e o prenome que 
lhe forem postos.

Apesar de, tal proposta ser extremamente 
humana, sensata, justa e legal, foi vetada 
integralmente em 30/06/2015 o Projeto de Lei 
nº 88, de 2013 (nº 5.171/2013 na Câmara dos 
Deputados) que previa o registro do nome ao 
natimorto, nos moldes colocados acima. Em sua 
justificativa, o então Presidente da República 
argumentou que a alteração poderia levar a 
interpretações que contrariariam a sistemática 
vigente no Código Civil, inclusive com eventuais 
efeitos não previstos para o direito sucessório.

Ocorre que, ainda que os natimortos não 
tenham nascido com vida, independentemente de 

adquirir personalidade jurídica ou não, os mesmos 
já existiam no ventre materno, o qual era cuidado, 
zelado, planejado e, para muitas famílias, o feto é 
tratado como pessoa, inclusive sendo chamado pelo 
seu próprio nome desde o início da gestação. Nesse 
descortino, o desembargador Rui Portanova assinalou 
que a omissão do nome ao natimorto constitui:

(...) uma crueldade para com os pais, que já 
passaram pelo traumático evento da criança 
morta, e não precisam passar por uma segunda 
“morte” do filho, desta vez causada pelo 
desprezo da ordem jurídica. (TJRS, 8ª CC, 
Apel. Cível nº 70020535118, 25/10/2007).

Os genitores amam o filho desde a concepção, 
vivem as semanas da gravidez com a expectativa da 
espera desse filho, o chamam pelo nome, e na medida 
em que se aproxima o momento do nascimento, o 
amor aflora. E, no caso desse filho nascer sem vida, 
a dor assola a alma trazendo o luto. E, ao não terem 
o respeito ao filho por parte da ordem jurídica, 
veem sua dignidade violada. Diante do exposto, 
cabe ao legislador normatizar acerca do tema, tendo 
em vista a delicadeza e importância da matéria no 
mundo civil, E, seja por exercício de um direito de 
personalidade garantido pela analogia do natimorto 
ao nascituro, e, pela dignidade dos pais em dar nome 
aos seus filhos.

3 COMPARATIVO ENTRE ALGUNS CÓDIGOS DE 
NORMAS ESTADUAIS

Alguns códigos de normas estaduais precisam 
ser analisados. O Código de Normas do Paraná em 
seu art. 97 traz o seguinte texto:

Art. 97: O índice poderá ser organizado 
em livro próprio, pelo sistema de fichas ou 
mediante registro em banco informatizado de 
dados, atendidas a segurança e a comodidade, 
de modo a permitir fácil e rápida localização.
Parágrafo único. O índice do Livro “C - 
Auxiliar” – Natimorto – será organizado pelo 
nome dos genitores.

Nesse sentido percebe-se que o Estado do 
Paraná foi omisso em relação a matéria, fazendo 
com que determinados registradores civis invoquem, 
pessoalmente, seus juízes corregedores e suscitem 
dúvida acerca do procedimento correto a se adotar, 
gerando, assim, enorme insegurança jurídica, tendo 
em vista que não há homogeneidade nas decisões.

Na mesma esteira tem-se o Código de Normas 
do Espírito Santo abordando a questão no art. 948:
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CÓDIGO DE NORMAS DO ESPÍRITO 
SANTO:
Subseção II Do natimorto
Art. 948. No caso de ter a criança nascido 
morta ou no de ter morrido na ocasião do 
parto será feito o assento com os elementos que 
couberem e com remissão ao óbito.
§ 1°. No caso de ter a criança nascido morta, 
será o registro feito no Livro “C – Auxiliar”, 
com os elementos que couberem.
§ 2°. No caso de a criança morrer na ocasião 
do parto, tendo, entretanto, respirado, serão 
feitos os dois assentos, o de nascimento e o 
de óbito, com os elementos cabíveis e com 
remissões recíprocas.

Constata-se que não há um padrão entre os 
Códigos Estaduais, sendo que há divergências e 
inclusive falta de normatização sobre o tema, tendo 
muitos deles a mesma regra omissa da Lei Federal 
número 6.015, em nada alterando ou disciplinando 
a matéria.

CÓDIGO DE NORMAS DE 
PERNAMBUCO
Art. 598. Cada um dos livros deverá conter 
um índice alfabético dos assentos lavrados, 
índice este organizado em livro próprio ou 
pelo sistema de fichas ou registrado em banco 
de dados informatizado, atendidos requisitos 
da segurança, comodidade e pronta busca.
Parágrafo único. O índice do Livro “C - 
Auxiliar” será organizado pelo nome da mãe 
ou do pai do natimorto.

Em que pese o Código de Normas de 
Pernambuco não ser expresso em relação ao nome 
do natimorto, o Provimento nº 12/2014, da 
Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco, um 
dos pioneiros no país, regulamentou o assento do 
óbito fetal facultando aos pais o direito de atribuição 
de nome no registro a ser assentado pelo Ofício do 
Registro Civil das Pessoas Naturais.

Art. 1º. ESTABELECER, em caso de 
natimorto, a faculdade ao direito de atribuição 
de nome no registro a ser assentado no Livro 
“C-Auxiliar”, com o índice em nome do pai ou 
da mãe, dispensando o assento de nascimento.
Parágrafo único. Na hipótese de a criança ter 
respirado, morrendo por ocasião do parto, 
serão feitos, necessariamente no mesmo 
Registro Civil das Pessoas Naturais, os dois 
assentos, o de nascimento e o de óbito, com os 
elementos e remissões recíprocas.
Art. 2º. DETERMINAR aos Oficiais do 
Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado 
de Pernambuco que orientem os pais, por ocasião 
do assento do óbito, no Livro “C-Auxiliar”, 
quanto ao direito de atribuir o nome ao filho 
natimorto.

Seguindo essa vertente, tem-se o Estado do 
Rio de Janeiro:

CÓDIGO DE NORMAS DO RIO DE 
JANEIRO:
Art. 796. No caso de ter a criança nascido 
morta ou no de ter morrido na ocasião do 
parto, será, não obstante, feito o assento com 
os elementos que couberem e com remissão ao 
do óbito.
§ 1º. No caso de ter a criança nascido morta, 
será o registro feito no “Livro C Auxiliar”, com 
os elementos que couberem, facultando-se aos 
pais atribuir nome ao natimorto, sendo vedada a 
lavratura de assento de nascimento. (Redação do 
parágrafo alterada pelo Provimento CGJ n.º 
11/2018, publicado no
D.J.E.R.J. de 17/05/2018)
§ 2º. No caso de a criança morrer na ocasião 
do parto, tendo, entretanto, respirado, serão 
feitos os dois assentos, o de nascimento e o 
de óbito, com os elementos cabíveis e com as 
remissões recíprocas.

O estado de São Paulo, confere aos pais a 
faculdade de dar nome aos seus filhos natimortos.

CÓDIGO DE NORMAS DE SÃO PAULO:
Art. 32. Em caso de natimorto, facultado o 
direito de atribuição de nome, o registro será 
efetuado no livro “C-Auxiliar”, com o índice 
em nome do pai ou da mãe, dispensando o 
assento de nascimento.

Os Estados de Minas Gerais e Sergipe também 
concebem o mesmo direito.

CÓDIGO DE NORMAS DE MINAS 
GERAIS:
Art. 537. O registro de natimortos será feito 
no Livro “C - Auxiliar” e conterá, no que 
couber, os elementos de registro do nascimento 
e do óbito, facultando-se aos pais dar nome ao 
natimorto.
CÓDIGO DE NORMAS DE SERGIPE:
Art. 353. Em caso de natimorto, será facultada 
ao declarante a indicação do nome, não sendo 
usada a expressão “feto”. O registro será efetuado 
no Livro C-Auxiliar, com índice em nome do 
registrado, do pai ou da mãe, dispensado o 
assento de nascimento. (Redação alterada pelo 
Provimento nº 04/2015) Parágrafo único. Se 
a criança chegou a respirar, morrendo por 
ocasião do parto, serão feitos, necessariamente, 
os registros de nascimento e óbito, com os 
elementos e remissões recíprocas.

Em relação ao estado da Bahia, com a edição 
do Código de Normas de 2018, o artigo mencionou, 
inclusive, que o natimorto adquiriu personalidade 
formal no momento da concepção e por isso tem 
direito ao nome.

CÓDIGO DE NORMAS DA BAHIA:
Art. 584. É garantido o direito ao nome para 
o natimorto, nele compreendido prenome 
e sobrenome, já que o mesmo adquiriu 
personalidade formal quando concebido, 
e por tal motivo recebeu a proteção dos 
direitos da personalidade, previstos na 
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Constituição Federal e no Código Civil.

Conclui-se que não existe legislação federal que 
trata do nome ao natimorto, o que já está legislado 
em alguns Códigos de Normas estaduais, sendo 
necessária tal normatização visando a dignidade dos 
genitores.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, ainda que alguns 
estados já tenham disciplinado o tema, muitos 
outros ainda carecem desse cuidado e o natimorto é 
tratado como uma morte invisível, como afirmam os 
próprios especialistas, pois não gera apoio social, uma 
vez que as pessoas preferem não tocar no assunto e o 
mesmo acaba ficando negligenciado por todos.

No entanto, é preciso deixar claro que além 
da dor dos pais também há um luto social diante 
do natimorto, pois não apenas àqueles deixaram de 
conviver com a criança que certamente se tornaria 
um adulto e viveria na sociedade exercendo todos os 
direitos e deveres que lhe são dados e exigidos, mas o 
próprio corpo social não pode receber esse cidadão.

Nesse particular, pelas claras construções 
doutrinárias e jurisprudenciais que foram colocadas 
e pela própria normatização da matéria em âmbito 
estadual, não há como negar a necessidade de 
regulamentação do direito ao nome do natimorto 
a nível federal, seja por exercício de um direito de 
personalidade garantido pela analogia do natimorto 
ao nascituro, seja pela própria e justa luta da 
dignidade dos pais em dar nome aos seus filhos para 
que essas mães não sejam parturientes de parto inútil 
e intocável pelo direito.
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RESUMO

A liberdade religiosa contempla as liberdades 
de crença, culto e organização e mesmo que receba 
tutela constitucional para o seu desenvolvimento, 
não poderá infringir o regramento geral de tutela 
dos interesses públicos, afetos, principalmente, à 
segurança e à saúde de toda coletividade. Diante 
da liberdade religiosa, a pesquisa será norteada para 
examinar, a partir do método dedutivo, análise 
doutrinária, legal e jurisprudencial, a hipótese de 
ofensa aos interesses de terceiros, notadamente, de 
crianças ou adolescentes inseridos na esfera do poder 
familiar e o dever de proteção parental, identificando 
a possível limitação à tal liberdade religiosa em defesa 
da dignidade infantojuvenil.

PALAVRAS-CHAVE

Liberdade religiosa; Autoridade parental; Proteção da dignidade 

infantojuvenil; Limitação à liberdade religiosa.

ABSTRACT

Freedom of religion includes the freedoms 
of belief, worship and organization, and even if 
given constitutional protection for its development, 
it cannot violate the general rule of protection of 
public interests, affecting mainly the safety and 
health of the whole community. Given the religious 
freedom, the research will be guided to examine, 
from the deductive method, analysis of doctrines, 
laws and jurisprudence, the hypothesis of offense to 
the interests of third parties, notably, children or 
adolescents within the sphere of family power and the 
duty of parental protection, identifying the possible 
limitation to such religious freedom in defense of the 
juvenile dignity.

KEYWORDS

Liberty of religion; Parental authority; Protection of children and 

adolescents dignity; Limitation to religious freedom.



133

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade
V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

GT 11 – DIGNIDADE HUMANA E JUSTIÇA

INTRODUÇÃO

A liberdade religiosa contempla as liberdades 
de crença, culto e organização, possuindo, ainda, 
relação com a liberdade de consciência, mas antes 
de adentrá-las, impende destacar que a liberdade 
religiosa constitui uma das mais antigas e fortes 
reivindicações dos indivíduos.

O presente trabalho correlaciona a liberdade 
religiosa aos assuntos afetos ao ambiente familiar e 
questiona: existe limitação no exercício do poder 
familiar relacionado à liberdade religiosa?

Diante do recorte escolhido, visto a inviabilidade 
de abordar com profundidade todo conteúdo que 
permeia a temática, dentro deste breve estudo, a 
pesquisa organiza seus capítulos a fim de abordar 
aspectos sobre a liberdade religiosa e sobre a proteção 
jurídica da criança e do adolescente na esfera familiar, 
concatenando tais apontamentos com a identificação 
da limitação da autonomia da autoridade parental 
no tocante às práticas religiosas que atentem contra 
a dignidade própria da pessoa infantojuvenil, visto a 
necessidade de condições para um desenvolvimento 
autônomo de sua personalidade.

Em primeiro lugar, é apresentada a liberdade 
religiosa enquanto fato jurídico diante do tratamento 
do Direito Brasileiro, sendo esta garantia disposta 
na Constituição, Declaração Universal de Direitos 
Humanos e Declaração Americana de Direitos 
Humanos. Sua relevância se dá por ter formalidade 
jurídica de direito fundamental, sendo assim, 
potencializando eventual ponderação quando em 
conflito com outro direito de igual relevância.

Após, para o apontamento da premissa 
menor no bojo da pautada discussão, trata-se dos 
direitos da criança e do adolescente, fundamentados, 
especialmente, na Constituição, no Código Civil e 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, relevando 
a tratativa e evolução da figura infantojuvenil como 
sujeito de direito e, em contrapartida, do múnus 
da família, Estado e sociedade para adequarem suas 
ações para melhor desenvolvimento da personalidade 
e autonomia infantojuvenil.

Por fim, apresenta-se tópico destinado a tratar 
da relação entre ambos os direitos fundamentais, seja 
o de liberdade religiosa ou o de proteção das crianças 
e adolescentes, apontando qual a resolução jurídica 
própria no ordenamento pátrio.

O presente texto se desenvolve a partir da 
utilização do método dedutivo, com abordagem 
em revisão bibliográfica e análise jurisprudencial 

e propõe-se a explanar, sob o paradigma jurídico 
brasileiro – este constituído de suas normas internas 
e da convencionalidade de normas internacionais 
já internalizadas – a situação da liberdade religiosa 
enquanto uma garantia e sua interface ante ao dever 
de proteção da pessoa humana ainda criança ou 
adolescente.

1 A LIBERDADE RELIGIOSA

A liberdade religiosa contempla as liberdades 
de crença, culto e organização, possuindo, ainda, 
relação com a liberdade de consciência, mas antes 
de adentrá-las, impende destacar que a liberdade 
religiosa constitui uma das mais antigas e fortes 
reivindicações dos indivíduos.

Ao longo dos séculos, fieis sofreram 
perseguições e atrocidades, muitas cometidas em 
nome da religião ou em razão de intolerância religiosa, 
motivos pelos quais a liberdade religiosa foi uma das 
primeiras facetas da liberdade a ser assegurada “nas 
declarações de direitos e a alcançar a condição de 
direito humano e fundamental consagrado na esfera 
do direito internacional dos direitos humanos e nos 
catálogos constitucionais de direitos”, conforme 
afirmam Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2015, p. 813).

A presente exposição não objetiva traçar 
apontamentos cronológico acerca do reconhecimento 
da liberdade religiosa nos ordenamentos jurídicos, 
contudo salienta-se que tal incorporação ocorreu 
de forma variável, no tocante aos seus limites 
e conteúdos. Realiza-se um recorte a partir do 
constitucionalismo pátrio, especialmente com a 
Constituição de 1891, quando houve a ruptura 
entre o Estado e a Igreja, consagrando amplamente 
a liberdade religiosa, antes apenas autorizada nas 
limitações domésticas, na hipótese de não referir-
se à religião Católica Apostólica Romana, até então 
admitida como a religião oficial do Brasil, conforme 
estabelecia o artigo 5º da Constituição de 1824.1

O Brasil é, portanto, um Estado laico desde 
a proclamação da República em 1890, seguida da 
promulgação da Constituição de 1891, a qual dispôs 
a vedação aos Estados e à União de estabelecer, 
subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos 
religiosos.

Na esfera internacional, recebe realce o 
conteúdo da Declaração Universal dos Direitos do 

1. Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do 
Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto doméstico, 
ou particular em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do 
Templo. (BRASIL, 1824)
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Homem, de 1948, que estabeleceu em seu artigo 
XVIII que “toda pessoa tem direito à liberdade de 
pensamento, consciência e religião”, tutelando 
também, a possibilidade de mudança de religião e 
pela manifestação pública ou particular”. Adiante, 
pode-se indicar o texto do Pacto Internacional Civis 
e Políticos dos Direitos, de 1966, que contemplou 
a mesmanproteção da Declaração, mas ampliou 
o rol de possibilidades, bem como estabeleceu as 
formas de limitação, como por exemplo em razão do 
interesse público.

Um importante aspecto para este estudo, 
integrante do Pacto supramencionado, refere-se ao 
tratamento religioso intrafamiliar, disposto no item 
4 do artigo 18: “4. Os Estados- partes no presente 
Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos 
pais – e, quando for o caso, dos tutores legais – de 
assegurar aos filhos a educação religiosa e moral que 
esteja de acordo com suas próprias convicções.”

O conteúdo atinente à liberdade religiosa 
também foi contemplado na Convenção Americana 
de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 
Rica), de 1969, em seu artigo 12, o qual trouxe 
igualmente item referente à família “4. Os pais e, 
quando for o caso, os tutores têm direito a que seus 
filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral 
que esteja de acordo com suas próprias convicções”. 
Tais dispositivos estabeleceram o dever do Estado em 
respeitar a escolha religiosa dos pais em relação aos 
filhos, todavia ao longo deste estudo serão abordadas 
possibilidades de mitigação de tal direito, em defesa 
dos interesses infantojuvenis.

Brevemente indicados alguns elementos 
presentes na esfera protetiva internacional, retorna-
se ao cenário constitucional brasileiro, contudo, 
saltando para a Constituição Federal de 1988, 
que passou a proteger de forma ampla a liberdade 
religiosa e estabeleceu objetivamente a separação 
entre Igreja e Estado em seu artigo 192.

Infere-se do artigo 5º, que a liberdade religiosa 
e a liberdade de consciência foram tuteladas em três 
incisos integrantes do rol de direitos e garantias 
fundamentais, a iniciar-se pelo inciso VI, dispondo 
que “é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias”

2. Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes 
o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações 
de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de 
interesse público; (BRASIL, 1988)

Neste sentido, Nelson Rosenvald e Cristiano 
Farias (2011, p. 285) afirmam que tal previsão 
“significa a possibilidade de autodeterminação, de 
poder se comportar de acordo com os seus próprios 
valores espirituais e morais e, sobretudo, pautar-se, 
em sua vida pessoal, de acordo com a sua própria 
religiosidade.” Os autores completam aduzindo que 
a liberdade de crença e de autodeterminação religiosa 
são consideradas como uma garantia da integridade 
intelectual da pessoa humana e por isso integral o rol 
de direitos e garantias fundamentais.

Impende esclarecer que a liberdade religiosa 
se consubstancia a partir de três formas, conforme 
leciona Zulmar Fachin (2019, p. 251): “liberdade de 
crença, liberdade de culto e liberdade de organização 
religiosa”.

A primeira, liberdade de crença3, refere-se 
ao interior de cada pessoa, isto é, à possibilidade 
de exercer uma autonomia plena para escolher 
determinada crença religiosa, para trocá-la ou para 
não seguir qualquer crença. Já a liberdade de culto, 
“materializa-se na fé exercida por meio de ritos, 
formas, procedimentos e métodos” (FACHIN, 
2019, p. 251). Por fim, a terceira espécie refere-se à 
liberdade de organização diz respeito à forma como 
as igrejas realizarão a celebração, desde que não 
haja interferência no interesse público, haja vista a 
vedação legal existente aos entes federativos.

Há de se destacar, também, a liberdade de 
consciência, a qual embora possua densa relação com 
a liberdade religiosa, apresenta dimensão autônoma e 
diz respeito à garantia do indivíduo de “não ser privado 
de seus direitos por motivo de crença religiosa. Mas, 
ao escusar- se, a pessoa deverá cumprir uma prestação 
alternativa (art. 5º, inciso VIII)”, assim esclarece 
Zulmar Fachin (2019, p. 251). Nesta mesma esfera, 
Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2015, p. 822) afirmam 
que a liberdade de consciência abarca, também, as 
hipóteses de objeção de consciência que nem sempre 
“têm relação direta com opções religiosas, de crença 
e de culto”, ou seja, a liberdade de consciência “não 
se restringe à liberdade de ‘formação’ da consciência 
(o foro interno), mas abarca a liberdade de ‘atuação’ 
da consciência”.

O texto constitucional tutela, ainda, a 
assistência religiosa, no inciso VII, do inciso 5º 
ora analisado, assegurando, “nos termos da lei, a 
prestação de assistência religiosa nas entidades civis e 

3. “[...] a partir da amplitude garantista do inciso VI do art. 5º da Lex 
Fundamentallis, está assegurada a todo e qualquer cidadão a liberdade de 
crer (ou de não crer) e de se autodeterminar conforme esta crença (ou não 
crença).” (ROSENVALD; FARIAS, 2011, p. 285)
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militares de internação coletiva” e, por fim, o artigo 
210, parágrafo 1º da Constituição Federal, dispõe 
sobre o ensino religioso, de matrícula facultativa, nas 
escolas públicas de ensino fundamental, respeitando 
o pluralismo religioso e a laicidade do Estado 
(FACHIN, 2019, p. 252).

Nota-se a amplitude na proteção à liberdade 
religiosa contemplada no ordenamento jurídico 
pátrio, inclusive com incorporações de diplomas 
internacionais e, de modo peculiar, vale trazer à 
baila o pensamento de John Locke (1632-1704) 
integrante da “Carta Sobre a Tolerância”, escrita em 
meados de 1685 e 1689, mas perfeitamente aplicável 
aos dias atuais: “Nenhuma pessoa privada tem direito 
de prejudicar outra pessoa nos seus benefícios civis, 
seja qual for a maneira, apenas porque ela é de outra 
igreja ou religião.” (LOCKE, 2010, p. 45).

Referida afirmação demonstra a importância 
da tolerância e liberdade religiosa que deve 
pairar sobre a sociedade, bem como a necessária 
tutela Estatal, no sentido de se abster de se traçar 
regramentos pautados em assuntos religiosos, mas 
ao mesmo tempo impedir perseguições àqueles que 
optam por seguir determinado culto religioso.

Ademais, merece destaque a abordagem 
referente à separação entre a Igreja e o Estado, já 
aventada pelo filósofo naquela época, ao referir-se 
que, o “magistrado”, ou então, o Estado, “não tem 
o poder de impor através de suas leis a adoção de 
qualquer rito ou cerimônia em qualquer igreja, 
também não tem qualquer poder para proibir a 
adoção das mesmas [...]”, por outro lado, caso tais 
ritos religiosos decidam por “sacrificar crianças”, 
o Estado deverá intervir, pois não se trata de um 
ato puramente adstrito à religião, mas atinente às 
normas gerais. Com efeito, a responsabilidade estatal 
é “cuidar para que a comunidade não receba nenhum 
prejuízo e que nenhuma injúria seja feita a qualquer 
homem, seja à sua vida ou às suas propriedades.” 
(LOCKE, 2010, p. 64-65).

Observa-se a relevância dessa afirmação, 
trazida para a esfera contemporânea e, em outras 
palavras, tem-se que a liberdade religiosa, englobando 
a liberdade de crença, culto e organização, mesmo 
que receba tutela constitucional para o seu 
desenvolvimento, não poderá infringir o regramento 
geral de tutela dos interesses públicos, afetos, 
principalmente, à segurança e à saúde dos envolvidos 
e de toda coletividade.

Como a pesquisa pretende abordar a 
possibilidade de limitação da liberdade religiosa, na 

hipótese de ofensa aos interesses de terceiros, em 
especial, de crianças ou adolescentes inseridos na 
esfera do poder familiar, adiante, serão abordados 
aspectos sobre o dever de proteção infantojuvenil no 
ambiente familiar

 2 PROTEÇÃO JURÍDICA INFANTOJUVENIL NA 
ESFERA FAMILIAR

Nos tempos atuais crianças e adolescentes 
deixaram de ser meros integrantes invisíveis da 
sociedade e tiveram sua condição elevada a sujeitos 
de direitos carecedores de atenção especial.

A partir de 1988, o ordenamento pátrio 
elegeu a dignidade da pessoa humana como um 
dos principais fundamentos da República e assim 
reconheceu a individualidade de cada sujeito como 
centro autônomo de direitos e valores inerentes à sua 
condição humana4. Essa atribuição recai sobre todas 
as pessoas, inclusive sobre as crianças e adolescentes, 
futuros do cenário social, político e econômico do 
país.

O tratamento jurídico das crianças e 
adolescentes é fortemente ligado às transformações 
sociais e culturais das famílias, sendo assim, 
estudar a relevância da infância implica em traçar 
apontamentos sobre o ambiente familiar, ou seja, as 
caracterizações do poder familiar, assim intitulado 
com o Código Civil de 2002.

O termo poder familiar substituiu o antigo 
pátrio poder que figurava no Código Civil de 1916, 
cuja característica referia-se à “submissão do filho 
aos desígnios quase ilimitados do pai; a criança era 
tida mais como objeto de cuidado e correção do que 
como sujeito próprio de direitos”, conforme aduz 
Paulo Lôbo (2011, p. 51). O atual poder familiar 
coloca os pais na posição de defensores legais e 
protetores naturais dos filhos, cuja atribuição desta 
tutela específica de autoridade é realizada pelo 
Estado. (LÔBO, 2011, p. 298).

No mesmo sentido, Para Paulo Nader (2015, 
p. 533) conceitua o poder familiar como um 
“instituto de ordem pública que atribui aos pais a 
função de criar, prover a educação de filhos menores 
[...].” E, ainda, nos dizeres de Álvaro Villaça de 

4. Segundo Hannah Arendt “a condição humana compreende algo a mais 
que as condições nas quais a vida foi dada ao homem. Os homens são seres 
condicionados: tudo aquilo com o qual eles entram em contato torna-se 
imediatamente uma condição de sua existência.” (2009. p. 17.) A partir dessa 
ideia a pesquisa objetiva demonstrar que as condições de vida expostas 
às crianças e adolescentes no exercício da autoridade parental tendem 
a influenciar os caminhos, positivos ou negativos, pelos quais as pessoas 
infantojuvenis traçarão suas vidas.
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Azevedo (2013, p. 285) o poder familiar passou a 
ser compreendido como um “múnus que deve ser 
exercido, fundamentalmente, no interesse do filho”.

Além da atualização do instituto do poder 
familiar, as alterações realizadas a partir da nova 
redação do Código Civil reconheceram a necessidade 
de afirmação dos valores individuais de cada pessoa. 
Essa ocorrência foi nominada pelos juristas como 
a constitucionalização5 do Direito Civil. Em 
particular, o direito de família foi um dos ramos que 
mais receberam a legitimação dos valores de cada um 
dos sujeitos perante os próprios membros familiares, 
bem como recebendo maior proteção pelo Estado.

As regulamentações acerca do poder familiar 
estão presentes, portanto, no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (1990) e no Código Civil (2002). 
Este último regulamenta o tema no Capítulo V “Do 
Poder Familiar” e trata sobre seu exercício na Seção 
II, especialmente no artigo 1.6346. Enquanto que o 
primeiro, trata sobre o exercício do poder familiar 
por todo texto legal, podendo-se destacar os artigos 
21 e 22.7

O Estatuto da Criança e do Adolescente, 
segundo Rodrigo da Cunha Pereira (2015, p. 275), 

5. Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2009, p. 67) 
elucidam: “A esse novo sistema de normas e princípios, reguladores da vida 
privada, relativos à proteção da pessoa, nas suas mais diferentes dimensões 
fundamentais (desde os valores existenciais até os interesses patrimoniais), 
integrados pela Constituição, define-se como Direito Civil Constitucional (ou 
Direito Civil constitucionalizado) [...] a constitucionalização do direito civil 
não implica (simplesmente) estabelecer limites externos à atividade privada. 
Não se trata apenas disso. É muito mais. A Constituição Federal de 1988 
impôs uma releitura dos institutos fundamentais do Direito Civil, em razão 
de tê-los reformulado internamente, em seu conteúdo”

6. Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, 
o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: 
(Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) I - dirigir-lhes a criação e a educação; 
(Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014); II - exercer a guarda unilateral ou 
compartilhada nos termos do art. 1.584; (Redação dada pela Lei nº 13.058, 
de 2014); III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 
(Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014); IV - conceder-lhes ou negar-lhes 
consentimento para viajarem ao exterior; (Redação dada pela Lei nº 13.058, 
de 2014); V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua 
residência permanente para outro Município; (Redação dada pela Lei nº 13.058, 
de 2014); VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, 
se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o 
poder familiar; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014);VII - representá-los 
judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, 
e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o 
consentimento; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014); VIII - reclamá-los 
de quem ilegalmente os detenha; (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014); IX - 
exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade 
e condição. (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014); (BRASIL, 2002)

7. Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e 
pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer 
deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária 
competente para a solução da divergência. (Expressão substituída pela Lei nº 
12.010, de 2009). (BRASIL, 1990)

 Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos 
filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 
cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe 
e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades 
compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser 
resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, 
assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei. (Incluído pela Lei 
nº 13.257, de 2016). (BRASIL, 1990)

teve como base os princípios do melhor interesse, 
da proteção integral e da prioridade absoluta da 
criança e do adolescente, colocando-os como 
sujeitos de direitos, com um escopo normativo. 
Referidos princípios infantojuvenis estão carreados 
ao longo do texto estatutário e devem ser utilizados 
como norteadores das aplicações jurídicas diante 
de eventual violação ou iminência de prejuízo 
infantojuvenil.

Destaca-se que a igualdade no tratamento entre 
os membros da família se estendeu aos infantes, logo, 
os pais devem respeitar a autonomia dos filhos para 
que desenvolvam suas características físicas e mentais 
de forma livre, isso não significa dizer que houve a 
retirada do respeito e liderança dos pais perante os 
filhos, com a mitigação do pátrio poder. Trata-se, em 
verdade, de um exercício parental compassivo, em 
respeito às individualidades de cada sujeito.

A Declaração dos Direitos da Criança, 
de 1959, inclusive, já estabelecia que o interesse 
superior da criança deve ser o princípio condutor 
daqueles que detém a responsabilidade pela educação 
e orientação. Assim, as disposições acerca do poder 
familiar, precisam ser interpretadas em sintonia com 
os direitos fundamentais, considerando, também, 
aqueles enumerados no artigo 227 da Constituição 
Federal, recebendo especial realce os direitos 
fundamentais à liberdade e à liberdade religiosa.

Diante de todas as regulamentações 
envolvendo a criança e o adolescente, Paulo Nader 
(2016, p. 419) entende que “do ponto de vista legal, 
os menores estão devidamente protegidos, cabendo, 
agora, à família, à sociedade e ao Estado a efetivação 
dos princípios e normas tutelares.” É justamente 
nessa verificação que reside o cerne desta pesquisa, 
haja vista que mesmo diante da ampla gama de 
proteção infantojuvenil, ainda são verificados 
problemas para a sua real efetivação. Implica em 
verificar, conforme assevera Norberto Bobbio (2004, 
p. 6) que “o problema fundamental em relação aos 
direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-
los, mas o de protegê-los.”

Ao tratar da esfera protetiva infantojuvenil 
no núcleo familiar, alguns doutrinadores tentaram 
tornar palpável os limites inerentes ao poder familiar, 
realizando, inclusive, crítica à sua intitulação, como 
por exemplo, Caio Mário da Silva (2013, p. 483), 
Ana Carolina da Silva Pereira Teixeira (2008, p. 252) 
e Paulo Lôbo (2011, p. 295), os quais entendem que 
o termo poder familiar, embora tenha substituído o 
antigo pátrio poder, ainda não pode ser considerado o 
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mais adequado, em razão da ênfase na palavra poder, 
optando-se por utilizar a intitulação autoridade 
parental.

Ainda nas caracterizações acerca do poder 
familiar, ou autoridade parental, tem-se que por 
ser compreendida como um atributo jurídico, a 
delegação da autoridade parental não pode ser 
compreendida dentro do direito subjetivo, haja 
vista que seu exercício não poderá ser usufruído 
livremente, segundo a vontade dos titulares. Na 
verdade, é um agir instrumental, cujo exercício é 
outorgado aos detentores, que deverão direcioná-lo 
conforme o interesse dos filhos.

Gustavo Tepedino (2004, p. 35) assevera 
que tratar a relação entre pais e filhos a partir da 
estrutura do direito subjetivo é um equívoco, já que 
esta categoria é típica dos direitos patrimoniais, o 
que demonstra a inaptidão para “servir de paradigma 
para as situações jurídicas existenciais que medeiam 
o reconhecimento da filiação e a educação dos 
filhos como processo destinado à afirmação da 
personalidade.” De igual forma, Miguel Reale (2003, 
p. 188) já aduzia, ao referir-se que não se trata de 
direito subjetivo dos pais sobre os filhos menores, 
pois não demanda uma contraprestação por parte 
dos filhos ou dos pais.

Colabora para o entendimento desta temática 
resgatar a doutrina de Adriano de Cupis (2008, p. 
34) acerca dos direitos da personalidade, realizando 
uma análise sob o prisma da dicotomia entre direito 
público e privado, isto é, mesmo que os detentores 
da autoridade parental, possuam liberdade para o 
direcionamento da criação infantojuvenil, existem 
limites para essa atuação, justamente em razão da 
proteção dos direitos de personalidade dos filhos, 
englobando “a vida, a integridade física, a honra, 
a liberdade”, os quais “satisfazem aspirações e 
necessidades próprias do indivíduo considerando 
em si mesmo” [...], os direitos da personalidade 
aparecem, sobretudo, como direitos privados”8 e 
são intransmissíveis, indisponíveis e irrenunciáveis 
(CUPIS, 2008, p. 51-60), não integrarem uma via 
discricionária dos pais.

Busca-se, com efeito, a aplicação integral da 
tutela de proteção da criança e do adolescente, em 
prol da efetivação da dignidade da pessoa humana, no 
exercício da autonomia e formação da personalidade 
da pessoa infantojuvenil.

8. “Não se exclui, todavia, a existência de direitos públicos da personalidade. 
Assim, a doutrina juspublicista classifica entre os direitos públicos alguns 
direitos da personalidade, e entre estes, inclui, particularmente, os chamados 
direitos da liberdade civil.” (CUPIS, 2008, 34).

Quanto aos atributos da autoridade parental, 
Leia Comar Riva (2016, p. 287) em estudo acerca 
da temática afirmou que não existem relevantes 
impasses acerca da compreensão de cada um dos 
deveres, contudo, de outro vértice, no tocante às 
circunstâncias que ensejam a aplicação dos atributos, 
“não há consenso algum. O julgador deve ater-se 
sempre, então, ao que melhor preservar a dignidade 
e atender aos interesses dos filhos in casu, enquanto 
crianças e adolescentes.”

Frise-se que a pessoa infantojuvenil foi 
reconhecida como sujeito de direito, sendo tal 
temática objeto da Opinião Consultiva nº 17/2002, 
solicitada pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos à Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, sobre a interpretação acerca das garantias 
e proteções judiciais previstas na Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San 
José da Costa Rica de 1969) e que devem ser aplicadas 
pelos países signatários em seus ordenamentos. Logo, 
a valoração da criança e do adolescente como sujeitos 
de direitos deve prevalecer em todas as esferas em 
que estejam inseridos.

Os detentores da autoridade parental, a 
partir da fruição da liberdade privada no âmbito das 
relações familiares, conduzirão as vidas das pessoas 
infantojuvenis que se encontram sob seus cuidados, 
mas essa liberdade não deve ser compreendida 
como irrestrita, pois os destinatários são crianças 
acobertadas por direitos fundamentais, em especial, 
pelo direito fundamental à liberdade, somado à uma 
carga valorativa especial: encontram-se em fase de 
desenvolvimento e merecem tratamento prioritário, a 
partir das balizas que deverão ser compreendidas por 
aquilo que atende ao melhor interesse infantojuvenil. 
Essas balizas, todavia, não são previstas como 
diretrizes expressas, ficando a cargo dos operadores 
do Direito o empenho interpretativo e a decisão no 
caso concreto sobre o que deverá prevalecer.

Conclui-se resgatando elementos essenciais 
para o objetivo em que se pretende alcançar, ou seja, 
delimitou-se que a liberdade religiosa é amplamente 
protegida, não podendo o Estado intervir em tais 
questões, todavia, este tem o dever de tutelar pela 
proteção e interesse público quando cultos religiosos 
afetarem tais searas. Em seguida, abordou-se que o 
poder familiar não corresponde a um direito subjetivo 
dos pais sobre os filhos, bem como salientou- se que o 
Estado deve se abster de intervir no bojo das relações 
privadas familiares, mas ao mesmo tempo tem o 
dever de realizar a tutela dos interesses individuais 
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presentes nestas relações, recebendo amplo destaque, 
o interesse da criança e do adolescente, ainda 
desprovido de capacidade plena e que precisa ter sua 
autonomia tutelada. Assim, adiante, serão abordados 
breves aspectos sobre a autonomia e liberdade 
infantojuvenil.

3 A LIMITAÇÃO NA LIBERDADE RELIGIOSA NO 
EXERCÍCIO DA AUTORIDADE PARENTAL COMO 
GARANTIA DA AUTONOMIA E LIBERDADE DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A partir da ideia de singularidade humana, 
Kant (2007, p. 69) afirma que as pessoas são seres 
dotados de razão, logo ao possuir a aptidão de agir 
racionalmente, o homem deve agir de forma ética, 
ou seja, tratar seus semelhantes sempre como um 
fim e nunca como o meio, pois suas particularidades 
divergem do sentido das coisas que permitem a 
substituição por algo equivalente. O filósofo nomina 
o valor atribuído às pessoas, como “dignidade”, 
rechaçando a instrumentalização humana.

Para o alcance da dignidade da pessoa 
humana, sobre ela recai o poder de tomar decisões, 
reconhecendo, assim, a finalidade de sua existência 
e participação com seus semelhantes, extraindo-
se dessa máxima o que fora nominado de valor 
intrínseco, que por sua vez pode ser definido como 
“um conjunto de características que são inerentes e 
comuns a todos os seres humanos, e que lhes confere 
um status especial e superior no mundo, distinto 
de outras espécies”, segundo Luiz Roberto Barroso 
(2016, p. 76).

Thadeu Weber (2013, p. 12) destaca que “a 
dignidade pode ser considerada como o próprio 
limite do exercício do direito de autonomia”, no caso 
estudado, é a garantia da efetivação da dignidade da 
pessoa infantojuvenil que deve limitar o exercício da 
autonomia dos detentores da autoridade parental.

A Constituição Federal assegura a todas 
as pessoas o direito fundamental à liberdade, 
englobando, por óbvio, as crianças e adolescentes, 
as quais receberam tratamento especial contemplado 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, com a 
previsão de facilidades e oportunidades aos infantes, 
a fim de lhes conferir um “desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade”, conforme dispõe seu 
artigo 3º.

Trata-se do direito infantojuvenil de expressar 
suas opiniões livremente e de ser respeitado.

Segundo John Stuart Mill (2018, p. 2), 
a liberdade compreende “o domínio interior da 
consciência, exigindo liberdade de escolha, no sentido 
mais amplo; liberdade de pensamento e sentimento”, 
compreende, também a “liberdade absoluta de 
opinião e sentimento em todos os assuntos”. A 
pessoa humana, dotada de racionalidade, é livre para 
agir de forma autônoma.

No conceito proposto por José Afonso 
da Silva (2005, p. 233) a “liberdade consiste na 
possibilidade de coordenação consciente dos meios 
necessários à realização da felicidade pessoal.” Assim, 
a liberdade do homem equivale à possibilidade de 
realizar suas ações, sem óbices, fazendo uso de sua 
autodeterminação. Neste ponto, vinculando à pessoa 
humana infantojuvenil, há de ser reconhecido que em 
uma proporcionalidade crescente em razão da idade 
adquirida, não há liberdade plena para menores, via 
de regra, por não possuírem condições de realização de 
suas ações, ou mesmo de autodeterminação daquilo 
que consideram ser necessário para a felicidade.

Relembra-se a máxima kantiana no sentido de 
que as pessoas são dotadas de autonomia e liberdade 
para que possam expressar suas ações, de modo que 
estas, quando compreendidas como justas, se tornem 
uma lei universal. Para Maria Celina Bodin de Moraes 
(2017, p. 107) o princípio da liberdade individual 
constitui uma faceta de privacidade e seu pleno 
exercício, “significa, cada vez mais, poder realizar, 
sem interferências de qualquer gênero, as próprias 
escolhas individuais — mais: o próprio projeto de 
vida, exercendo-o como melhor convier.” A autora 
elenca em seus estudos violações9 da liberdade que 
lesionam diretamente a dignidade humana.

No tocante à religiosidade, verifica-se na 
Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Criança, de 1989, ratificada pelo Brasil por meio 
do Decreto 99.710/99, que eu seu artigo 13 tutela 
a “liberdade de expressão” da criança e em seu artigo 
14, “o direito da criança à liberdade de pensamento, 
de consciência e de crença”.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, 

9. “Como exemplos de situações violadoras da dignidade humana em razão 
da lesão ao princípio da liberdade, cabe referir desde a revista íntima a que é 
submetido o empregado, o exame toxicológico determinado pelo empregador 
e outros exames em geral, como, ainda, a submissão ao chamado “bafômetro”, 
a impossibilidade de recusar tratamento médico por motivos religiosos, a 
incapacidade de controle acerca dos próprios dados pessoais (os chamados 
“dados sensíveis”), o rigor excessivo no exercício da autoridade parental (de 
outro lado, a falta absoluta de liberdade da criança ou do adolescente), a 
restrição à manifestação de pensamento e de crítica, a prisão ilegal e outras 
circunstâncias semelhantes que, embora também presentes no direito civil, 
têm sido mais tuteladas pelo direito penal, tais como o cárcere privado, a 
violência sexual – dentro ou fora do casamento –, a falsa denúncia.” (MORAES, 
2017, p. 107).
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dispõe que “a criança e o adolescente têm direito à 
liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 
humanas em processo de desenvolvimento e como 
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos 
na Constituição e nas leis” (artigo 15) e no artigo 16, 
que “o direito à liberdade compreende os seguintes 
aspectos: [...] II- opinião e expressão; III- crença e 
culto religioso”.

Ocorre que, a pessoa infantojuvenil encontra-
se em estado de vulnerabilidade e necessita de proteção 
especial, inclusive dentro da esfera familiar, caso os 
anseios idealizados por sua família não atendam aos 
seus interesses, englobando, a religiosidade eleita. 
Desta feita, aventa-se a possibilidade de mitigação 
do exercício da autoridade parental, relacionada ao 
direito fundamental à liberdade religiosa.

Nota-se que o Estatuto da Criança e do 
Adolescente estabeleceu no parágrafo único do artigo 
22, que os pais ou responsáveis possuem os mesmos 
direitos e deveres em relação à educação dos filhos 
“devendo ser resguardado o direito de transmissão 
familiar de suas crenças e culturas, assegurados os 
direitos da criança estabelecidos nesta Lei.” É a partir 
dessa premissa e da fundamentação já abordada, que 
serão analisadas duas peculiares situações atinentes 
ao conflito envolvendo a autonomia, relacionada 
à liberdade da criança – liberdade de crença e 
consciência – frente ao exercício da autoridade 
parental em transmitir suas crenças às pessoas que se 
encontram em fase de desenvolvimento.

O primeiro caso escolhido refere-se ao litigio 
parental envolvendo uma criança de sete anos 
de idade, cuja guarda provisória fora concedida 
unilateralmente em favor do pai, em razão da 
comprovação de que a genitora induzia o filho 
a frequentar o “culto religioso, conhecido como 
Instituto Espiritual Xamanico Luz de Aruanda - Céu 
Luz de Aruanda”, local em que ambos consumiam 
a bebida denominada “Santo Daime ou ayahuasca”, 
que possui efeito “alucinógeno, causando delírios e 
visões”.

Extrai-se do relatório constante do Acórdão 
prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul, no Agravo de Instrumento 
nº 70037756525, que houve questionamento 
materno quanto à afronta da garantia constitucional 
referente à liberdade religiosa prevista no artigo 5º, 
inciso VI, da Constituição Federal. Todavia o órgão 
julgador, por ocasião dos votos, indagou e deliberou: 
“Das garantias de quem estamos tratando aqui? 
Inegavelmente de L., que é apenas uma criança e 

não pode, ainda, decidir qual o caminho religioso 
seguirá.”

Em um juízo de ponderação10 realizado ao 
longo do Voto do Desembargador Relator Alzir 
Felippe Schmitz, demonstrou-se que seria impossível 
entender que “o direito à liberdade de crença religiosa 
se sobreporia à proteção da criança, no meu entender 
de maior relevância quando posto em confronto, 
como no caso, até mesmo porque não há direitos 
absolutos e ilimitados.” Deste modo, não refere-se à 
uma limitação do direito fundamental da genitora em 
exercer sua fé, mas uma limitação de transferência de 
sua crença ao filho menor, para o fim de obstá-la de 
levá-lo ao culto religioso onde ocorre a ingestão do 
chá “Santo Daime”. Ainda que tal substância “não 
seja considerada droga ou sofra restrição legal, não 
se tem notícias concretas das consequências do seu 
uso desde a infância, tratando-se de questão ainda 
controversa tanto legalmente, quanto no campo da 
medicina e da psicologia.”

A segunda situação casuística eleita, embora 
se trate de assunto amplamente discutido, tanto no 
ambiente jurisprudencial, como científico, refere-
se aos pais que se recusam autorizar a realização de 
procedimento médico em seus filhos por seguirem 
a fé religiosa Testemunhas de Jeová. Neste sentido, 
cita-se a recentíssima decisão proferida pelo Juízo da 
15ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia, 
no Processo nº: 5112276.40.2019.8.09.0051, 
tendo como requerente a Maternidade Ela LTDA e 
como requeridos R. L. de S. L. e M da S., pais de 
uma criança em condição prematura extrema, que 
necessitaria, a qualquer momento, de transfusão de 
sangue.

No bojo da referida decisão consta que 
“embora devidamente informados sobre o quadro 
clínico da criança e da necessidade da transfusão 
de sangue, os pais dela não autorizaram a realização 
do procedimento, sob o argumento de ofensa à fé 
religiosa por eles praticada”. Por seu turno, o julgador 
salientou que em um juízo de proporcionalidade, 
“entre o direito à crença religiosa dos pais da criança 

10. Se dois princípios colidem - o que ocorre, por exemplo, quando algo é 
proibido de acordo com um princípio e, de acordo com o outro, permitido 
-, um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que 
o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser 
introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um dos 
princípios tem precedência em face do outro sob determinadas condições. 
Sob outras condições a questão da precedência pode ser resolvida de forma 
oposta. Isso é o que se quer dizer quando se afirma que, nos casos concretos, 
os princípios têm pesos diferentes e que os princípios com o maior peso 
têm precedência. Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, 
enquanto as colisões entre princípios - visto que só princípios válidos podem 
colidir - ocorrem, para além dessa dimensão, na dimensão do peso (ALEXY, 
2015, p. 93-94).
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e o direito desta de acesso à saúde e a vida, deve 
prevalecer a garantia último”, relevando que não 
podem os pais colocarem em risco a integridade 
de quem não detém capacidade civil para expressar 
sua vontade, ou seja, os pais respondem pelos filhos 
incapazes, devendo zelar, sobretudo, por sua integral 
proteção.

Ressalta-se que da mesma forma como 
fora decidido no Acórdão referente à religião 
cuja genitora induzia o filho a consumir bebida 
alucinógena, no caso vertente também restou claro 
que não se trata de restrição da liberdade religiosa ou 
escusa de consciência dos pais, mas exclusivamente 
a preservação daquele que não possui capacidade 
civil para agir em nome próprio. Diante da situação 
narrada, o Juiz singular decidiu pela concessão 
do pedido liminar, autorizando a equipe médica 
integrante do hospital requerente onde a criança 
encontrava-se internada, a “realizar a transfusão de 
sangue quando necessária, bem como todos os que se 
fizerem pertinentes ao resguardo da vida e saúde da 
criança recém-nascida.”

Retoma-se o conceito de liberdade religiosa, 
especificamente para enfatizar que “a liberdade 
de crença, conjugada à de consciência, permite 
considerar que o indivíduo poderá crer no que quiser, 
e expressar publicamente a sua crença”, segundo 
enfatizam Manoel Jorge e Silva Neto (2008, p, 120-
121). Por integrar o foro íntimo de cada pessoa, não 
compete aos detentores do poder familiar determinar 
uma crença aos filhos, quando a forma de culto – 
rituais, como a ingestão do chá alucinógeno – lese 
seus interesses.

Embora cada família possua seu próprio 
estatuto, singularizando-a em meio à sociedade 
por meio de normas de “caráter autônomo, criadas 
internamente e assimiladas nas esferas da moral, 
religião e regras de trato social”, são reguladas por 
“normas heterônomas, impostas pelo ordenamento 
jurídico” (MIRANDA (1955, p. 189).

Significa dizer que a liberdade para tomar 
decisões no âmbito familiar encontra-se na esfera 
privada da vida, e demonstrada como direito de 
defesa contra o Estado. Entretanto, em se tratando 
das vidas de crianças e adolescentes, ainda que 
inseridas em um ambiente privado familiar, por 
não possuírem plena capacidade, não devem estar à 
mercê da vontade plena de seus responsáveis, ainda 
que tal vontade seja fruto cultural ou de caráter 
religioso familiar, quando esta vier de encontro com 
os princípios protetivos.

A livre autonomia para criação de normas 
internas no ambiente familiar (como a escolha 
de uma religião), encontra limite na organização 
normativa disposta pelo Estado e essa interferência, 
“visa, em um primeiro plano, à justiça nas relações 
interindividuais e, em segundo, à firmeza e à força 
de suas próprias instituições” (NADER, 2016, p. 
44). Salienta-se que o Estado não possui o caráter 
de regular o planejamento familiar, mas possui 
legitimidade para dispor sobre as normas de direito 
de família e o dever de proteger a sua organização, 
garantindo a tutela interna na relação entre os 
integrantes, a fim de possibilitar o acesso aos valores 
básicos, como a vida, saúde, cultura e educação, 
especialmente aos incapazes, como ocorrido no 
julgamento paradigmático apresentado neste estudo.

CONCLUSÃO

A liberdade religiosa, enquanto fato jurídico, 
foi uma das primeiras vertentes desdobradas do 
direito de liberdade. No Brasil, com a instituição 
da República, restou acertada a posição de ser um 
Estado laico, fato que até o momento se consolida.

Para a garantia da liberdade individual, 
a liberdade religiosa demonstra-se necessária 
para a plenitude da atividade humana, formação 
de sua consciência e efetividade dos direitos de 
personalidade. Ao Estado incumbem a devida 
proteção e a mínima interferência, obrigando- se de 
modo negativo diante da normatividade.

Vê-se que a liberdade religiosa pode ser 
interpretada em garantia à liberdade de escolha 
religiosa, liberdade de atividade de culto e liberdade 
de organização (seja na implementação ou criação) 
de religião. Para a liberdade de escolha religiosa, 
esta está ligada às crenças pessoais, à manifestação 
e meio de viver conforme os preceitos religiosos. 
Para a liberdade de atividade de culto, o Estado deve 
garantir meios de efetivação da liberdade de reunião 
em favor e objetivo da prática religiosa. Enquanto 
liberdade de organização religiosa, o Estado deve se 
restringir em não criar meios de atrapalhar a criação 
e prática organizacional de filosofias religiosas.

Deste modo, demonstrou-se que a liberdade 
religiosa é um direito fundamental, destinado 
contra o Estado que assume obrigação negativa na 
interferência regulamentar, mas do mesmo modo, 
assume obrigação positiva de garantir o exercício 
e efetividade do direito para aqueles que assim o 
quiserem.
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Ao vislumbrar que as crianças e adolescentes 
são sujeitos de direito e carecem de tratamento 
prioritário, conforme os marcos legais brasileiros 
e internacionais (vide opinião consultiva 17/02 da 
Comissão interamericana de Direitos Humanos), 
as mesmas passaram a ser objetos de proteção por 
parte do Estado, da família e de toda a sociedade. 
Estes, por vez, assumem o ônus de garantir a integral 
proteção e o melhor interesse para o desenvolvimento 
da autonomia e da dignidade infantojuvenil, 
não podendo colocá-los como instrumentos da 
vontade, mas dispor a racionalidade própria para 
instrumentalizar o melhor desenvolvimento, seja na 
integridade física, honra, liberdade de exercício de 
vontade e autonomia.

Enquanto visualização de possível embate 
entre a liberdade dos pais ou aqueles que exerçam a 
função de autoridade parental em escolher a religião 
de seus filhos e a proteção integral destas crianças ou 
adolescente, caso exista um conflito de interesses, 
deve ser preponderado o interesse infantojuvenil 
enquanto superior à própria liberdade parental, visto 
que algumas práticas, costumes ou filosofias religiosas 
podem limitar ou interferir de modo negativo no 
especial momento de desenvolvimento em que se 
encontram.

Enquanto a dignidade humana atribui 
individualidade aos sujeitos de direito e se coloca 
como fundamento do Estado brasileiro, esta traz 
necessidades diferenciadas aos sujeitos infantojuvenis, 
por ainda não possuírem capacidade plena de 
escolha para o exercício da autonomia, carecendo de 
proteção, prevenção e precaução integral.
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RESUMO

O trabalho tem por objetivo retratar as violações 
das mulheres presas e de seus filhos nascidos no cárcere, 
a partir do princípio da dignidade da pessoa humana 
como valor fundante de todo o sistema jurídico-
social brasileiro. Após, se fará uma análise crítica da 
decisão do STF no julgamento do Habeas Corpus nº 
143.641/SP. Empregou-se o método de abordagem 
dedutivo com o intuito de levantamento de hipóteses 
reflexivas sobre a temática do cárcere feminino 
brasileiro e seus problemas. Ainda, empregou-se o 
método bibliográfico através da revisão de literatura 
de obras, artigos e jurisprudência.

PALAVRAS-CHAVE

Dignidade da Pessoa Humana; Encarceramento Feminino; Filhos 

na Prisão; Habeas Corpus Coletivo; Mulheres.

ABSTRACT

The objective of this paper is to portray the 
violations of women prisoners and their children born 

in prison, based on the principle of human dignity as a 
fundamental value of the entire Brazilian legal system. 
Afterwards, a critical analysis of the STF’s decision will 
be made in Habeas Corpus Judgment 143.641 / SP. 
The deductive approach method was used in order to 
raise reflective hypotheses about the theme of Brazilian 
female prison and its problems. Also, the bibliographic 
method was used through literature review of works, 
articles and jurisprudence.

KEYWORDS

Children in Prison; Dignity of the Human Person; Female 

incarceration; Habeas Corpus Collective; Women.

INTRODUÇÃO

Em face do exponencial crescimento da 
população carcerária feminina, cerca de 656% em 
relação ao total registrado no início dos anos 2000 
segundo dados do INFOPEN, e também diante do 
cenário de invisibilidade, violência e descaso em que 
estão inseridas as mulheres em situação de cárcere, 
o presente trabalho tem como finalidade promover 



144

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 11 – DIGNIDADE HUMANA E JUSTIÇA

reflexões sobre o encarceramento feminino, das 
causas e consequências que o sistema prisional 
precário e violador de direitos ocasiona.

Irá, por sua vez, detalhar e examinar o perfil 
da mulher presa no Brasil, desde escolaridade e 
classe social à tipo penal infringido. Essa análise 
evidenciará a seletividade penal existente no cárcere 
brasileiro, a imersão das mulheres no mercado das 
drogas e os desafios enfrentados para a reinserção 
desta população à sociedade. Porém, além dos 
desafios extramuros se buscará esmiuçar um 
desafio intramuros presente no cárcere feminino, 
o da maternidade (do período gestacional, parto e 
pós-parto), destacando a violência de gênero no 
contexto prisional, uma vez que não são atendidas 
as particularidades da mulher, especificamente no 
exercício da maternidade. Para tanto, fixa o princípio 
da dignidade da pessoa humana como cláusula geral 
de proteção da pessoa.

O princípio da dignidade da pessoa humana é 
o núcleo irradiador de todos os direitos fundamentais 
e alicerce do ordenamento jurídico, considera 
cada ser humano igual e possuidor do direito de 
desenvolver-se física e psiquicamente, com respeito 
à vida e à liberdade. Assim, diante desta perspectiva, 
tendo em vista o considerável aumento do número 
de prisioneiras no sistema penitenciário brasileiro e 
as violações de direitos fundamentais sofridas por 
esta população, é que se busca dar voz àquelas que 
são historicamente silenciadas em suas necessidades 
sociais, políticas e culturais.

Utiliza-se o método de abordagem dedutivo, a 
partir de uma visão geral dos direitos da personalidade 
e da dignidade da pessoa humana como axioma 
justificante de todos os direitos fundamentais. Ou 
seja, se partirá de teorias, princípios e leis gerais para 
a ocorrência de fenômenos particulares, que no caso é 
o cárcere brasileiro e seus problemas, especificamente 
o encarceramento feminino e as violações de direitos 
sofridas neste ambiente.

Já como método de procedimento, utiliza-se o 
histórico que consiste na descrição de acontecimentos 
históricos ocorridos bem como sua análise crítica, que 
no caso baseia-se na avaliação sobre o princípio da 
dignidade humana, perpassando sobre a concepção 
e definições de pessoa, personalidade e direitos da 
personalidade.

Além disso se utiliza do método estatístico 
ou quantitativo, onde se procura traçar o perfil da 
mulher presa por meio do levantamento penitenciário 
nacional. E, quantos aos métodos de investigação, 

emprega-se o bibliográfico onde procura-se explicar 
o encarceramento feminino a partir de referenciais 
teóricos, de revisão de literatura de obras, artigos 
de periódicos, documentos eletrônicos oficiais e 
jurisprudência.

Para tanto o estudo foi dividido em três tópicos. 
No primeiro, far-se-á uma reflexão da Dignidade 
da Pessoa Humana como axioma justificante dos 
direitos fundamentais, e irá contextualizar e trazer 
conceituações sobre a temática direitos humanos 
de uma forma mais ampla, através da análise da 
evolução histórica de tais direitos.

No segundo momento investigar-se-á o 
fenômeno da invisibilidade das mulheres, em que 
se traçará o perfil da população carcerária feminina 
quanto ao regime, crime, nível de escolaridade e 
idade. Se fará uma reflexão sobre a seletividade 
penal, a imersão da mulher no tráfico de drogas, 
caracterizando uma verdadeira feminização da 
pobreza no Brasil. Ainda nesse tópico se abordará a 
maternidade no cárcere, uma temática de extrema 
importância tanto no âmbito da realidade criminal 
do país, como no contexto social, pois visa analisar 
os desafios para acessar os direitos e garantias da 
presa gestante a qual se encontra cumprindo pena 
restritiva de liberdade.

O principal ponto de observação se refere às 
particularidades inerentes à mulher, especificidades 
essas que vão de uma estrutura carcerária inadequada 
até a má execução dos tratamentos especiais 
assegurados pela legislação para propiciar uma 
gravidez saudável e, após o nascimento, o convívio 
mãe-filho. Restando claro, portanto, a necessidade 
de perspectivas diferenciadas no tratamento da 
temática, calcadas nas vicissitudes de gênero.

E por fim, no terceiro tópico realizar-se-á 
um exame do julgamento histórico proferido pela 
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal ao 
examinar o Habeas Corpus nº 143.641/SP. O Estatuto 
da Primeira Infância, alterou o Código de Processo 
Penal ao introduzir a possibilidade da conversão da 
prisão preventiva em prisão domiciliar para atender ao 
melhor interesse do nascituro e da criança até os doze 
anos de idade, e é nesse sentido que se faz necessária a 
análise crítica da decisão do STF.

1 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E OS 
DIREITOS HUMANOS

O presente estudo busca promover a reflexão 
acerca da dignidade da pessoa humana prevista de 
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forma expressa na Constituição brasileira de 1988 
como núcleo fundante de todo o ordenamento 
jurídico. Apesar, de garantida a dignidade na 
Constituição Federal como paradigma jurídico 
perfeito, ao mesmo tempo vivencia-se um drama 
no paradigma social quando se examina o sistema 
carcerário. O distanciamento entre a vontade da 
lei e a realidade do sistema carcerário nacional é 
acentuado e decorre da falta de vontade política do 
Estado em tutelar uma minoria impopular.

Ao exercer concretamente a punibilidade, o 
Estado tem cerceado além da liberdade do indivíduo, 
mas também outros direitos fundamentais não 
abrangidos pela sentença, como a Honra; Privacidade; 
Intimidade; Liberdade Sexual; Saúde; Educação; 
Assistência Jurídica; Alimentação; Higiene pessoal. 
Estes são elementos que parecem invisíveis ao 
Estado, vivencia-se um sistema longe de servir de 
instrumento de ressocialização.

Portanto o presente tópico inicial visa analisar 
mais especificamente o princípio da dignidade da 
pessoa humana como base dos direitos humanos e 
fundamentais, bem como a tutela destes direitos no 
âmbito carcerário feminino, tendo em vista que, a 
violência, a invisibilidade e o abandono são levados 
ao extremo dentro do estigmatizante sistema de 
justiça criminal.

O princípio da dignidade da pessoa humana 
constitui núcleo fundante e essencial de todos os direitos 
fundamentais previstos na ordem constitucional, 
e considera cada ser humano igual e possuidor do 
direito de desenvolver-se física e psiquicamente, com 
respeito à vida e à liberdade. Nessa perspectiva, a 
dignidade da pessoa humana encontra-se no cerne da 
ordem jurídica brasileira concebendo a valorização da 
pessoa humana como sendo razão fundamental para a 
estrutura de organização do Estado (FERMENTÃO, 
2016, p. 892).

Foi com Immanuel Kant e sua filosofia 
iluminista inspirada na antropologia de Rousseau, 
que o processo de secularização da noção de dignidade 
consolidou-se de vez por todas. A concepção de 
dignidade humana para Kant parte da autonomia 
ética como fundamento da dignidade (SARLET, 
2009, p. 35-37), se resumindo no fato do homem 
existir como um fim em si mesmo, a dignidade 
independe de qualquer condição. Apresenta desta 
forma um conceito inicial de dignidade:

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou 
uma dignidade. Quando uma coisa tem um 
preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra 

como equivalente; mas quando uma coisa está 
acima de todo preço, e, portanto, não permite 
equivalente, então tem ela dignidade (KANT, 
2011, p. 77).

Pode-se constatar que nesse conceito Kant 
afirma que a dignidade não pode ser valorada, a 
racionalidade em Kant parece ser o meio pelo qual 
o ser humano terá total liberdade sob suas ações, 
alcançando, assim, sua dignidade.

Diversas formulações ideológicas tomaram 
curso fortemente inspiradas nos postulados filosóficos 
kantianos, os exemplos são: o liberalismo clássico, 
socialismo, marxismo, o liberalismo moderno, entre 
outros. O fato é que, ao chegar ao século XX, após 
inúmeras atrocidades e experiências históricas de 
aniquilação do ser humano vividas na história, como 
a inquisição, a escravatura, o nazismo e os genocídios 
étnicos, tornou-se necessário o reconhecimento da 
Dignidade da Pessoa Humana como uma conquista 
de razão ético-jurídica (COMPARATO, 2014, p. 
50).

Houve uma reaproximação do direito da moral 
e da filosofia política, com a ascensão de uma cultura 
jurídica pós-positivista. A dignidade desempenha 
um grande papel nessa teoria jurídica repaginada, 
no qual a interpretação da norma é marcantemente 
motivada por valores éticos e fatos sociais.

Nessa esteira, diante da reconstrução do 
mundo moralmente devastado pelo totalitarismo e 
pelo genocídio a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948 objetivou delinear uma ordem 
pública fundada no respeito à dignidade da pessoa 
humana, a dignidade torna-se o valor fundante 
do sistema dos direitos humanos e fundamentais. 
Assim, devido a importância dos direitos humanos, 
importante se faz um transcorrer histórico breve 
sobre os estes.

Por meio de uma perspectiva contemporânea, 
pode-se inferir que os direitos humanos são 
conquistas construídas historicamente, ao longo 
de uma jornada existencial complexa, com diversos 
momentos de escassez em todos os sentidos, e em 
alguns de abundância restrita, não é novidade na 
seara do direito. Assim, faz-se necessário analisar tal 
processo de conquistas históricas dos homens.

O homem está em constante evolução e 
construção, consequentemente a sociedade, a cultura 
e o direito também estão. Nesse sentido, Bobbio 
(2004, p. 25) assevera que o direito surge como uma 
resposta às violências que a sociedade compreende 
injustificáveis e, desta forma, o desejo é de erradicar, 
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como defesa aos abusos de poder, nas palavras do 
autor:

[...] os direitos do homem, por mais 
fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas 
circunstâncias, caracterizadas por lutas em 
defesa de novas liberdades contra velhos 
poderes, e nascidos de modo gradual, não 
todos de uma vez e nem de uma vez por todas. 
(BOBBIO, 2004, p. 26).

O ponto de partida para se analisar as etapas 
históricas da afirmação dos Direitos Humanos, está 
na compreensão da dignidade humana, desta feita, 
por séculos os povos desenvolveram-se, tendo como 
fato gerador a indignação com situações impostas à 
pessoa humana (COMPARATO, 2015, p. 16).

Considera-se os direitos humanos são comuns 
a todos os seres humanos, “[...] sem distinção de 
raça, sexo, classe social, religião, etnia, cidadania 
política ou julgamento moral” (BENAVIDES, 1994, 
p. 16), decorrem-se do reconhecimento da dignidade 
intrínseca a todo ser humano. Assim, por direitos 
humanos entendem-se aqueles direitos considerados 
fundamentais e que são próprios do homem pelo 
simples fato de ser humano.

Ao se conceituar os direitos humanos como 
intrínsecos ao ser humano, encontramos na história da 
antiguidade os primeiros resquícios de preocupação 
com esses direitos para as pessoas. Desta forma, 
segundo Comparato (2015, p. 20-21) a primeira 
etapa da afirmação histórica dos direitos humanos foi 
com o reconhecimento de que as instituições devem 
ser utilizadas à serviço dos governados e não para o 
benefício pessoal dos governantes, e exemplifica esse 
fato através da democracia ateniense e da república 
romana.

Já na era moderna, para Comparato foi com o 
artigo I da Declaração da Independência Americana 
que se verificou o registro de nascimento dos 
Direitos Humanos na história, vindo a consolidar 
a ideia de igualdade entre os homens, também 
presente na Declaração do Homem e do Cidadão 
de 1789 (COMPARATO, 2015, p. 62). E, segundo 
Bedin (2002, p. 19), os séculos XVII e XVIII se 
firma o individualismo, a concepção de que os 
homens possuem direitos, se institucionalizaram 
nesse período constituindo-se um novo modelo de 
sociedade, assim:

Com o surgimento do modelo individualista 
de sociedade, ocorre uma inversão deôntica: 
dos deveres para os direitos. É que o modelo 
individualista de sociedade estabelece um novo 

centro de articulação política do mundo que 
possibilita a emergência da ideia que o homem 
possui direito a ter direitos. Na verdade, 
esse novo centro de articulação política é o 
homem, o indivíduo que se emancipa das 
estruturas coletivas(...) Por isso, os séculos 
XVII e XVIII podem ser vistos como um 
divisor de águas da história da humanidade, 
pois apresentam-se como o momento em que 
se firma o individualismo como valor central da 
sociedade moderna. E o indivíduo como a base 
do novo modelo de sociedade predominante 
a partir desse momento. (BEDIN, 2002, p. 
126).

Denota-se que a formação da ideia de direitos 
dos homens não é tão recente, remontando para 
alguns autores à Antiguidade. Todavia, apesar de não 
se retirar a importância e fundamentalidade de tais 
processos históricos, o conteúdo atual de direitos 
humanos difere desses momentos. O processo de 
internacionalização dos direitos humanos recente 
ganhou força com a posterioridade da II Guerra 
Mundial, sendo esta marco fundamental para indicar 
parâmetros de uma teoria contemporânea de direitos 
humanos.

Após as duas grandes guerras mundiais 
tornou-se necessário o reconhecimento da Dignidade 
da Pessoa Humana como uma conquista de razão 
ético-jurídica. A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, tinha, assim, requisito único 
para a titularidade de direitos é a própria condição 
humana; a dignidade humana passa a ser incorporada 
por todos os outros tratados e declarações de 
direitos humanos que passaram a integrar o Direito 
Internacional (PIOVESAN, 2013, p. 210).

Sarlet (2009, p. 67), assim como outros 
autores, concebe a existência de uma dignidade 
comum a todos os seres humanos, fomentada no 
respeito e na satisfação de uma série de direitos 
indispensáveis para a garantia de uma vida digna, o 
que, consequentemente, justificaria a universalização 
dos direitos fundamentais. A dignidade, como 
valor moral e, também espiritual, seria um mínimo 
indispensável de valores que devem ser respeitados 
pela comunidade, tendo o ser humano o direito a se 
autodeterminar e liberdade para conduzir sua própria 
existência, como reconhecimento de sua condição de 
ser humano.

No século XX, após inúmeras atrocidades e 
experiências históricas de aniquilação do ser humano 
vividas na história, principalmente depois das duas 
grandes guerras mundiais, tornou-se necessário o 
reconhecimento da Dignidade da Pessoa Humana 
como uma conquista de razão ético-jurídica, assim, 
estes surtos de grandes violências “[...]fazem nascer 
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nas consciências, agora purificadas, a exigência de 
novas regras de uma vida mais digna para todos” 
(COMPARATO, 2015, p. 50).

Nessa esteira, diante da reconstrução do 
mundo moralmente devastado pelo totalitarismo e 
pelo genocídio Luís Roberto Barroso aduz:

[...] A dignidade humana foi incorporada ao 
discurso político dos vitoriosos como uma 
das bases para uma longa e aguardada era 
de paz, democracia e proteção dos direitos 
humanos. A dignidade humana foi então 
importada para o discurso jurídico devido 
a dois fatores principais. O primeiro deles 
foi a inclusão em diferentes tratados e 
documentos internacionais, bem como em 
diversas constituições nacionais, de referências 
textuais à dignidade humana. O segundo 
fator corresponde a um fenômeno mais sutil, 
que se tornou mais visível com o passar do 
tempo: a ascensão de uma cultura jurídica, 
pós-positivista, que reaproximou o direito 
da moral e da filosofia política, atenuando a 
separação radical imposta pelo positivismo 
pré-Segunda Guerra (BARROSO, 2013, p. 
18).

A dignidade humana, portanto, constitui 
uma dimensão normativa. Bonavides (2001, p. 
233) leciona sobre a força normativa deste princípio 
fundamental, devendo sua densidade jurídica ser 
máxima, tendo em vista que todos os ângulos éticos 
da personalidade se acham consubstanciados neste 
princípio.

Nessa esteira, José Afonso da Silva (1998, 
p. 94) afirma que a dignidade da pessoa humana é 
um princípio fundamental que inspiram a ordem 
jurídica, uma vez que possui natureza de valor 
supremo que dimensiona e humaniza a pessoa para 
realização e a efetivação dos direitos fundamentais. 
Assim, a dignidade da pessoa humana encontra-se 
no cerne da ordem jurídica brasileira concebendo 
a valorização da pessoa humana como sendo razão 
fundamental para a estrutura de organização do 
Estado. Considera-se que cada ser humano é igual e 
possuidor de direitos, independente da circunstância 
em que nasceu, de sua opção sexual, de sua cultura, 
religião e governo, pois só depende de sua existência.

Portanto, diante dessa exposição, e não 
obstante o processo desde da Antiguidade, passando 
pelas revoluções da era Moderna, acima referido, a 
efetiva consolidação do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos só aconteceu em meados do 
século XX, com o advento do final das duas Grandes 
Guerras Mundiais, em especial a segunda. Foi uma 
resposta da comunidade internacional às atrocidades 
perpetradas pelo regime fascista e nazista, os homens, 

desta forma, recuam e se horrorizam com suas 
próprias ações e começam a elaborar novas regras de 
uma vida mais digna à todos.

Com o findar da 2ª Guerra Mundial, muitas 
convenções internacionais dedicadas à matéria de 
direitos humanos foram celebradas no âmbito das 
Organização das Nações Unidas, nas organizações 
regionais e Organização Internacional do Trabalho. 
De acordo com Comparato (2015, p. 69), na 
seara internacional firmou-se, a existência de novas 
espécies de direitos humanos, os direitos dos povos 
e da humanidade, à exemplo foi a Carta Africana 
dos Direitos Humanos e dos Povos de 1981. Nas 
palavras do autor, os direitos humanos ou direitos 
do homem tratam-se de “[...] algo inerente à 
própria condição humana, sem ligação com 
particularidades determinadas de indivíduos ou 
grupos” (COMPARATO, 2015, p. 71).

Partindo do entendimento de dignidade da 
pessoa humana como axioma justificante dos direitos 
humanos, resta trabalhar, mesmo que brevemente, 
sobre a universalidade de tais direitos. A Declaração 
Universal de 1948 trouxe uma inovação no contexto 
de direitos humanos ao conjugar direitos civis e 
políticos aos direitos econômicos, culturais e sociais, 
consolidando a concepção contemporânea de 
direitos humanos que os definem como uma unidade 
interdependente e indivisível.

Desde o preâmbulo da Declaração dos Direitos 
Humanos se verifica a dignidade como característica 
inerente a todo a todo ser humano; o uso de termos 
como “todos” e “ninguém” por exemplo, demonstra 
a ser em si mesmo universalista, representando a 
adoção de uma lógica kantiana, com a expansão do 
imperativo categórico a qualquer pessoa. Ou seja, 
resgata a ideia kantiana de o homem existir como 
um fim em si mesmo, a dignidade independente de 
qualquer condição, assim, o imperativo categórico 
“age de tal maneira que possas usar a humanidade, 
tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer 
outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca 
simplesmente como meio” (KANT, 2011, p. 59).

Ante a universalidade propagada pela 
Declaração, houve certa insurgência contra tal 
pressuposto com a justificativa que a universalidade 
poderia justificar uma cultura sobre outras, sem 
considerar suas especificidades, sendo o seu discurso 
acusado de servir como instrumento ao imperialismo 
cultural exercido pelas nações hegemônicas 
ocidentais. É facilmente perceptível a presença de 
um caráter individualista na Declaração Universal, 



148

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 11 – DIGNIDADE HUMANA E JUSTIÇA

conforme expõe Boaventura de Sousa Santos 
(1997, p. 113), o documento foi elaborado sem a 
participação da maioria dos povos do mundo, que se 
limitou ao reconhecimento, quase com exclusividade, 
de direitos individuais, com a exceção do direito à 
autodeterminação que é coletivo.

Em face da dicotomia universalismo 
e relativismo, o mesmo autor propõe uma 
hermenêutica diatópica proposta, que consiste em 
uma metodologia para o diálogo intercultural que 
almeja estabelecer condições para que os direitos 
humanos sejam colocados ao serviço de uma política 
emancipatória (SANTOS, 1997, p. 30).

Outrossim, a origem Ocidental dos Direitos 
Humanos, através de eventos importantes conforme 
mencionado acima, não o vincula exclusivamente e 
para sempre. Os direitos do homem refletem, assim, 
um extenso período de lutas e conquistas, sendo 
uma aquisição cultural relativos em sua nascente, 
porém universalizáveis na projeção de seu espaço de 
efetividade. A tensão entre universalistas e relativistas é 
uma discussão ainda bem polemizada, principalmente 
em espaços fortemente marcados pela pluralidade e 
convivência, como o caso das Américas.

Porém, há de se considerar a possibilidade 
de uma conciliação entre as duas correntes caso se 
admita a existência de gradações de universalismo 
e relativismo; sendo que a definição de cada uma 
dessas teorias dependerá do espaço que se permite 
que a cultura ocupe, bem como da extensão do 
núcleo mínimo de direitos que são necessários para 
se assegurar a dignidade, como valor universal.

Um documento internacional muito 
importante é a Declaração e Programa de Ação de 
Viena -1993, que segundo Flavia Piovesan, de certa 
forma tenta conciliar estas duas correntes. Pode-
se dizer que ela acolhe “um relativismo cultural 
fraco e um forte universalismo” (PIOVESAN, 
2013, p. 225),em seu parágrafo 5º, estabelece 
que todos os direitos humanos são universais, 
indivisíveis interdependentes e inter-relacionados. A 
universalidade seria, desta maneira, enriquecida pela 
diversidade, que por sua vez jamais seria invocada a 
título de justificar a violação aos direitos humanos.

Nesse viés, García (2001, p. 91-92) leciona 
que, para tratar de direitos humanos, hoje, é preciso 
contextualizar sua aplicação à sociedade globalizada, 
sendo necessário, para tanto, que estes se firmem 
a partir de um conceito de “ética globalizada”, 
identificada como o conjunto de “valores comuns” 
a todos os seres humanos, pautados na concepção de 

dignidade humana, liberdade, igualdade e autonomia, 
cuja pauta não estaria limitada a uma única identidade 
cultural ou religiosa, sendo, na verdade, “patrimônio 
de uma humanidade civilizada”.

Diante da concepção contemporânea dos 
Direitos Humanos, o que se sustenta é que a partir 
de determinando momento histórico da humanidade 
buscou cristalizar e desenvolver o ideário de que certas 
discriminações são inaceitáveis, com base em um 
consenso construído e pactuado internacionalmente. 
A contar a Declaração de Direitos Humanos de 1948, 
inicia o desenvolvimento do Direito Internacional 
dos Direitos Humanos, mediante a adoção de 
diversos instrumentos internacionais de proteção, 
seguindo uma ética global orientada pela afirmação 
da dignidade da pessoa humana.

Isto posto, cristaliza-se a importância do 
desenvolvimento dos Direitos Humanos e sua 
internacionalização, principalmente no que tange 
a proteção de direitos dos sujeitos historicamente 
excluídos dos processos políticos afirmassem sua 
igualdade, enquanto ator político, na sociedade. 
Quanto a internacionalização de conversão do direito 
positivo, Bobbio leciona sobre a nova tendência 
chamada de especificação, que consiste na passagem 
gradual para uma ulterior determinação dos sujeitos 
titulares de direitos. E essa especificação ocorreu com 
relação seja ao gênero, seja às várias fases da vida, seja à 
diferença entre estado normal e estados excepcionais 
na existência humana (BOBBIO, 2004, p. 79).

O que se verifica é que a primeira fase de 
proteção dos direitos humanos foi marcada pela tônica 
da proteção geral e abstrata, com base na igualdade 
formal. E que, agora, na contemporaneidade é 
insuficiente tratar o indivíduo de forma geral e 
abstract, sendo necessária a especificação do sujeito de 
direito. Assim, diante a formação atual dos Direitos 
Humano, no que se refere à garantia dos direitos 
humanos das mulheres, a adoção de um parâmetro 
universalista, ainda que com um amplo espaço para 
relativismos culturais, é de grande importância.

Tendo em vista o quadro de violência e 
violações em relação a mulher ser muito expressivo, 
principalmente no que concerne as graves obstruções 
à fruição de seus direitos, justificadas com base em 
práticas culturais historicamente definidas. Busca-
se, portanto, assegurar a dignidade de grupo de 
vulneráveis a partir da especificação do sujeito de 
direito, que passa a ser visto em sua peculiaridade 
e particularidade. A exemplo dessa categoria de 
vulneráveis que devem ser tratados de acordo com 
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suas especificidades estão as mulheres.
Para Piovesan (2012, p. 7) essas reivindicações 

foram incorporadas pelos tratados internacionais 
de proteção aos direitos humanos, sendo que ao se 
realizar um balanço das últimas décadas, constata-
se que o movimento internacional de proteção aos 
direitos humanos das mulheres teve como foco três 
conteúdos centrais, que seriam: a discriminação 
contra a mulher; a violência contra a mulher e os 
direitos sexuais e reprodutivos.

A contribuição dos tratados internacionais 
de proteção a direitos humanos, em especial aos 
direitos humanos das mulheres, contribuem 
de forma expressiva para a promoção das 
liberdades e o acesso à condições igualitárias de 
desenvolvimento social. O desenvolvimento de 
muitos países, está correlatamente ligado ao ganho 
de poder das mulheres, que transparece em fatores 
como a educação, seu padrão de propriedade, as 
oportunidades de emprego as quais elas têm acesso 
e o funcionamento do mercado de trabalho (SEN, 
2000, p. 234-235).

Atualmente, o que se constata é a insuficiência 
do sistema internacional dos direitos humanos em 
dar respostas efetivas e adequada à especificidade dos 
problemas e das necessidades de um grupo vulnerável 
como o das mulheres. A legislação protetora, ainda, 
é insuficiente para os fins aos quais deveria prestar, 
mascarando a violência existente, tendo em vista que 
a tendência de se criar soluções de caráter imediato 
para o problema, que desvaloriza as formas de 
violência visualmente invisíveis, e que, de algum 
modo, mantém o reconhecimento dessas situações 
de desrespeito aos seus direitos como afetas apenas 
ao âmbito privado.

2 O ENCARCERAMENTO FEMININO BRASILEIRO 
E A MATERNIDADE NO CÁRCERE

Uma análise pormenorizada do perfil das 
mulheres em situação de cárcere indica que, para 
além do crescimento desta população, existem certas 
recorrências no perfil das presas que merecem destaque 
e atenção. Os dados trazidos pelo Infopen (que 
consiste em um sistema de informações estatísticas 
do sistema penitenciário brasileiro; atualizado 
pelos gestores dos estabelecimentos desde 2004, 
sintetizando informações sobre os estabelecimentos 
penais e a população prisional), demonstra que 
o número de pessoas presas cresceu 707% em 
relação ao total registrado no início da década de 

90 (BRASIL, 2017a), já com relação a população 
carcerária feminina o aumento exponencial chega à 
656% em relação ao total registrado no início dos 
anos 2000, enquanto a masculina o porcentual foi de 
293% no mesmo período (BRASIL, 2017b).

Apesar do grande aumento do percentual da 
população feminina no sistema prisional brasileiro, 
ainda se verifica um número de mulheres presas 
bastante inferior ao de homens. Fato utilizado para 
justificar a secundarização das necessidades específicas 
e para a quase inexistência política penitenciária que 
atenda o gênero feminino. Segundo Infopen, cerca 
de 74% das unidades prisionais destinam-se aos 
homens, 7% ao público feminino e outros 17% são 
caracterizados como mistos (BRASIL, 2017a).

Os dados do INFOPEN evidencia a seleção 
discriminatória do sistema penal, submete- se à 
prisão mulheres jovens (o maior índice de presas 
estão na faixa etária de 18 a 29 anos); de maioria 
negra (62%); mães (74%); quanto ao tipo penal 
infringido o tráfico de drogas representa 62% das 
mulheres presas (BRASIL, 2017a). Ou seja, 3 em 
cada 5 mulheres do sistema prisional, respondem 
por crimes ligados ao tráfico. Embora o crime de 
tráfico seja expressivo na comunidade carcerária 
masculina, existe uma expressiva diferença quando 
tal estatística é confrontada com os dados referentes 
às penitenciárias femininas.

Para compreender como, onde e por que 
o crime de tráfico ocorre não são suficientes 
perguntas epistemologicamente construídas a partir 
da condição socioeconômica dessa parcela das 
mulheres. As pesquisas sobre o controle social, como 
é o caso das mulheres criminalizadas e vitimizadas, 
precisam ultrapassar uma visão instrumentalista 
e funcionalista do mesmo, buscando formas 
multidimensionais de pensar o problema, tendo 
em vista os complexos mecanismos que produzem 
comportamentos considerados adequados ou não, 
com relação a determinada norma ou instituição 
social (ALVAREZ, 2004, p. 175).

Outra faceta do perfil das mulheres 
encarceradas no Brasil diz respeito a educação, cerca 
de 66% da população prisional feminina ainda 
não acessou o ensino médio, tendo concluído, no 
máximo, o ensino fundamental; sendo que apenas 
15% da população prisional feminina concluiu o 
ensino médio. É evidente os reflexos diretos que a 
precariedade da educação brasileira gera em outras 
áreas, como a da saúde, índices de mortalidade e 
principalmente no sistema carcerário.
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O Relatório do Desenvolvimento Humano 
2013, publicado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
enfatiza a importância da educação da mãe no 
desenvolvimento, e na própria sobrevivência 
da criança, mais do que o rendimento familiar 
propriamente dito, o que evidenciam a necessidade 
de realizar políticas públicas destinadas a melhorar a 
educação de jovens do sexo feminino (PNUD, 2013, 
p. 06). O direito à Educação é fundamental por ser 
um direito social diretamente vinculado ao direito à 
vida. Nesse sentido, a educação caracteriza como um 
direito complexo, sendo objeto de várias pretensões 
de direito, se apresentando como um interesse não 
apenas do sujeito individualmente considerado, mas 
como um direito coletivo e próprio da sociedade 
(BARUFFI, 2008, p. 45).

Evidencia-se, assim, que o direito à educação 
carrega em si as características dos direitos da 
personalidade, ou seja, não se sujeita à vontade do 
legislador ou à boa vontade do Estado, pois trata-se 
de algo inerente à personalidade humana desenvolver, 
de acordo a própria estrutura e constituição humana 
(BITTAR, 2001, p. 158).

Em uma constatação histórica sobre a temática 
prisões se demonstra como a reclusão masculina 
sempre estabeleceu parâmetros dessa discussão. E, é 
nos casos de maternidade no cárcere que se destaca 
o improviso que se é tratado o sistema prisional 
feminino; as prisões são basicamente planejadas e 
desenhadas para homens, assim como suas regras são 
também definidas por eles.

A maioria das mulheres encarceradas são mães, 
de acordo com o último levantamento do INFOPEN 
são cerca de 74% (BRASIL, 2017b), e o que se 
verifica é um sistema historicamente construído na 
base do improviso, e ocorrência de violências e penas 
cruéis que infelizmente se estendem às crianças. A 
gestação e maternidade no cárcere ainda são assuntos 
ignorados, até mesmo pela criminologia.

As detentas gestantes que dão à luz seus 
filhos durante o encarceramento, vivem com eles 
em prisões insalubres, sob a vigilância constante 
e num contexto totalmente incompatível com 
um desenvolvimento afetivo, motor e psicossocial 
harmonioso (SIMAS et al., p. 551). Assim, 
as crianças que iniciam a vida no alojamento 
conjunto de uma prisão, são privadas de conviver 
na sociedade livre, e encontram-se em uma situação 
peculiar, o que interfere de maneira negativa no 
desenvolvimento do menor.

No Brasil a maioria das instituições prisionais 
não se adequam às reais necessidades femininas 
os cuidados com a saúde, tanto sexual quanto 
reprodutiva, os programas e ações públicas de apoio 
à maternidade e às famílias são negligenciados 
pelo Estado (SANTA RITA, 2006, p. 78). A 
vulnerabilidade das mulheres em situação prisional é 
ampliada em razão dos bloqueios ao acesso a serviços 
de saúde, social e legais; os filhos sentem diretamente 
os impactos dessas obstruções, gerando uma contínua 
rede de violações de direitos fundamentais. Assim, a 
realidade de mãe presas e as ações institucionais a elas 
afetas guarda enorme relação a dignidade da pessoa 
humana; o que se discuti nesse estudo é o direito a 
toda pessoa de ter direito a dignidade, importando 
em refletir sobre questões amplas de reformulações 
de política criminal e alternativas que possibilitem 
uma execução penal feminina mais humanizada, 
tomando o princípio da dignidade como valor 
supremo.

Quanto a legislação pátria, a Constituição 
Federal em seu artigo 5º, incisos L e XLIX, prevê 
direitos fundamentais à população feminina 
carcerária, como o de amamentar seus filhos e ter 
sua integridade física e moral; e também inclui 
expressamente o dever de proteção à maternidade 
no artigo 6º, caput e a assistência gratuita à criança 
até seis anos de idade em creches e pré-escolas no 
art. 7º, inciso XXV como direitos sociais. A Lei de 
Execuções Penais, por sua vez, estabelece que os 
estabelecimentos prisionais femininos contem com 
espaços para cuidados e amamentação de bebês 
de até 6 meses de idade; devendo as penitenciárias 
contar com creches destinadas a crianças entre 6 
meses e 7 anos.

Já no âmbito internacional o Brasil é signatário 
dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos; 
a exemplo pode-se citar A Convenção sobre os 
Direitos da Criança (1989) que define o conceito 
de criança e estabelece parâmetros de orientação 
e atuação política de seus Estados- partes, visando 
ao desenvolvimento individual e social saudável da 
infância. As Regras de Bangkok que foram aprovadas 
em 2010 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 
e é um importante documento internacional, em 
que são reafirmados direitos humanos relativos à 
maternidade, à família, à saúde da mulher, inclusive 
sexual e reprodutiva, e de seus filhos no cárcere; e a 
Conferência Internacional da ONU sobre População 
e Desenvolvimento, realizada no Cairo, Egito 
(ONU, 1994).
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Apesar de toda legislação protetora, se verifica 
ainda um grande silêncio institucional a respeito da 
questão da maternidade na prisão. No que tange a 
situação de mães e crianças no sistema prisional, o 
levantamento Infopen Mulheres (BRASIL, 2017b) 
revelou que 14% das unidades femininas ou mistas 
contam com berçário e/ou centro de referência 
materno-infantil. E apenas 3% das unidades 
prisionais brasileiras declararam contar com espaço de 
creche, somando uma capacidade total para receber 
até 72 crianças acima de 2 anos, isso comprova a 
negligência do Estado com relação às mulheres e às 
crianças do cárcere.

Sobre a realidade da mulher no cárcere Vieira 
e Veronese lecionam:

[...] há as unidades prisionais que não dispõem de 
médicos ginecologistas, mesas para ginecologia, 
esterilizadores de instrumentos ginecológicos 
nem remédios, dentre outras deficiências, o 
que significa que as consultas pré-natais ou têm 
de ser feitas fora do estabelecimento penal, ou 
quando feitas ali, padecem de precariedade de 
recursos e da deficiência de equipamentos e 
instrumentos médicos (VIEIRA; VERONESE, 
2015. p. 169).

Assim, constata-se a não correspondência 
entre o expresso nos instrumentos normativos e a 
realidade vivenciada pelas mulheres mães que estão 
no cárcere. A instituição de auxílios à mulher presa 
deveria ser interpretada como uma proteção dos 
direitos sociais, no entanto, são concedidos muitas 
vezes como benefícios.

Os dados atuais mostram que a maioria dos 
detentos do atual sistema penitenciário brasileiro é 
oriunda da parcela mais vulnerável da população. Essa 
vulnerabilidade é o resultado negativo da conexão 
entre a disponibilidade dos recursos materiais ou 
simbólicos dos indivíduos ou grupos, e o acesso 
à estrutura de oportunidades socioeconômicas e 
culturais que proveem da sociedade, do Estado 
e também do mercado (FILGUEIRA, 2001, 
p. 18). Nesse sentido, é mais vulnerável um 
grupo ou indivíduo que, por diferentes razões, 
tem sua capacidade de acessar direitos ou de se 
defender reduzida. Compreendida desta forma, a 
vulnerabilidade social corresponde a uma situação 
em que o conjunto de recursos e habilidades inerentes 
a um dado grupo social se revelam insuficientes para 
lidar com o sistema de oportunidades oferecido pela 
sociedade.

Isto posto, verifica-se que a prisão opera 
de modo extremamente funcional ao selecionar a 

população que se encontra na marginalidade social. 
Segundo Andrade (2012, p. 89) o sistema de justiça 
criminal funciona como um mecanismo público 
integrativo do controle informal dirigido à mulher, 
reforçando o controle patriarcal, a estrutura e o 
simbolismo de gênero, ao criminalizar a mulher em 
algumas situações específicas e, principalmente, por 
reconduzi-la ao lugar de vítima.

Portanto, é de real importância compreender 
o aumento do encarceramento feminino por 
intermédio da perspectiva feminista, permitindo o 
entendimento sobre os imperativos de seletividade 
e controle que configura o sistema penal, sistema 
esse que obscurece processos sociais e históricos que 
contribuem para o encarceramento de certa parcela 
de mulheres.

Outro dado de fundamental interesse diz 
respeito ao fato de que 68% das mulheres estão 
presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas, 
cuja repressão recai, não raro, sobre a parcela mais 
vulnerável da população, em especial sobre os 
pequenos traficantes, quase sempre mulheres. Para 
Soares (2009, p.87) a exclusão social e segregação 
urbana, enquanto problemas atuais e urgentes, são 
produtos de:

[...] um processo de desregulamentação de 
mercados, precarização e flexibilização do 
trabalho, nova divisão social e internacional 
do trabalho, entre outros processos que 
remetem a uma composição social de grupos, 
classes, instituições, empresas e governos que 
promovem a segregação de populações inteiras 
no sistema capitalista, isto é, a produção de 
excluídos da sociedade, os condenados do 
sistema (SOARES, 2009, p. 87).

Se constata uma verdadeira feminização 
da pobreza, ou seja, da consideração estatístico- 
social de que a pobreza tem atingido de forma 
significativa as mulheres e orientado suas escolhas 
de vida. Os fatores socioeconômicos fundamentam 
a feminização da pobreza podem ser considerados 
os aspectos fundamentais para a compreensão do 
crescente aumento de mulheres no mercado ilícito 
das drogas e a sua criminalização, enquanto lógica 
seletiva do sistema penal.

Um aspecto importante é o fato de muitas 
mulheres formarem famílias monoparentais, não 
contando, assim, com a corresponsabilidade do pai. 
Em uma cultura baseada na ética do cuidado como 
parte da condição feminina resulta na diretriz de que 
as mulheres são consideradas as responsáveis diretas 
pelo cuidado e sustento dos filhos, tornando-se 
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chefes de família (MACEDO, 2008, p. 396). Não 
existe a cooperação do outro para compor a renda 
familiar e nem para compartilhar a responsabilidade 
pelo cuidado dos filhos.

A maior parte das políticas públicas de 
gênero são de cunho assistencialista e voltadas para 
a família, assumindo a maternidade como o papel 
mais importante para as mulheres e isso é gerador 
de dependência das mulheres, ou seja, essas políticas 
públicas não reconhecem as especificidades de gênero 
relacionados ao planejamento de políticas para as 
mulheres, focando sua preocupação em atender 
às necessidades práticas da mulher relacionadas às 
funções reprodutivas (NOVELLINO, 2004, p. 11).

As mulheres em situação de cárcere 
representam uma parcela da sociedade vulnerável, 
que sofreram sob os ciclos de reprodução de 
discriminação, exclusão e violência. Carecendo, por 
sua vez, de políticas públicas emergenciais efetivas 
para o exercício pleno da cidadania. É de grande 
magnitude que corra a construção de políticas 
públicas transversais mentalizadas e aplicadas a partir 
do referencial feminino.

3 ANÁLISE DO HABEAS CORPUS COLETIVO 
143.641 E SUAS REPERCUSSÕES

A Corte Constitucional brasileira (STF) 
decidiu, em fevereiro de 2018, conceder habeas 
corpus coletivo nº 143.641 para determinar a 
substituição da prisão preventiva por domiciliar 
de mulheres presas, em todo o território nacional, 
que sejam gestantes ou mães de crianças de até doze 
anos ou de pessoas com deficiência, ressalvando a 
possibilidade das medidas alternativas previstas no 
artigo 319 do Código de Processo Penal.

O habeas corpus coletivo foi impetrado pelo 
Coletivo de Advogados em Direitos Humanos (embora 
a Defensoria Pública da União figure como impetrante 
no documento relativo ao voto do relator, Ministro 
Ricardo Lewandowski) para questionar um ponto que 
está na lei desde da reforma de 2016. O marco Legal 
da Primeira Infância em 2016 (Lei 13.257/2016), 
dentre várias alterações, alterou o artigo 318 do CPP. 
Esse artigo passou a determinar que mulheres que 
tiverem em prisão preventiva, e estiverem grávidas ou 
com filhos menores de até 12 anos, possuem o direito 
de concessão de prisão domiciliar.

Os principais argumentos lançados no 
pedido de habeas corpus gravitaram em torno da 
constatação de que a prisão preventiva, ao confinar 

mulheres grávidas em estabelecimentos prisionais 
totalmente precários, suga-lhes o acesso a programas 
de saúde básicos como: pré-natal, assistência 
regular na gestação e no pós-parto, privam-se as 
crianças de condições adequadas ao seu saudável 
desenvolvimento, a pena transcende a figura do 
apenado e constitui tratamento desumano, cruel e 
degradante, que viola os postulados constitucionais 
relacionados à individualização da pena, à vedação 
de penas cruéis e, ainda, ao respeito à integridade 
física e moral da mulher em situação de cárcere.

Deram ênfase no cabimento de habeas 
corpus coletivo como meio de defesa da liberdade 
de locomoção de determinados grupos de pessoas, 
baseado na garantia de acesso à Justiça, e considerado 
o caráter sistemático de práticas que resultam em 
violação maciça de direitos. Para isso, invocaram 
o art. 25, I, da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, que garante o direito a um instrumento 
processual simples, rápido e efetivo, apto a tutelar 
direitos fundamentais lesionados ou ameaçados.

Vale lembrar que a natureza coletiva do 
habeas corpus impetrado endereçava a abrangência, 
generalização e o caráter sistêmico do problema. Na 
forma coletiva, o instrumento ganha a amplitude 
necessária à cessação das lesões ao direito de 
locomoção ora atacadas: o crescente encarceramento 
cautelar de gestantes, lactantes e mães com crianças 
de até 12 anos em estruturas prisionais precárias. 
Assim, a ação violadora tem impacto coletivo, a 
individualização do remédio obscurece as causas e, 
muitas vezes, faz persistir a ilegalidade.

O habeas corpus foi admitido ao fundamento 
de que é medida processual adequada para a 
tutela de grupos vulneráveis. O Ministro Ricardo 
Lewandowski (relator) e reconheceu a aplicabilidade 
desse remédio constitucional, em suas palavras:

Com maior razão, penso eu, deve-se autorizar 
o emprego do presente writ coletivo, dado o 
fato de que se trata de um instrumento que 
se presta a salvaguardar um dos bens mais 
preciosos do homem, que é a liberdade. Com 
isso, ademais, estar-se-á honrando a venerável 
tradição jurídica pátria, consubstanciada na 
doutrina brasileira do habeas corpus, a qual 
confere a maior amplitude possível ao remédio 
heroico, e que encontrou em Ruy Barbosa 
quiçá o seu maior defensor. Segundo essa 
doutrina, se existe um direito fundamental 
violado, há de existir no ordenamento 
jurídico um remédio processual à altura da 
lesão (Supremo Tribunal Federal, Habeas 
Corpus nº 134.641/SP, Relator: Ministro 
Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 
20/02/2018, Segunda Turma).
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A manifestação da Procuradoria-Geral da 
República sobre o não conhecimento do habeas 
corpus não merecia prosperar, tendo em vista 
que suas ressalvas de não ser possível a concessão 
de ordem genérica, sem individualização da sua 
beneficiária, devem ser analisadas através do prisma 
de que coletividade paciente é uma coletividade 
selecionada e constituída pelo Estado brasileiro. Ou 
seja, para cada mulher em situação de cárcere reclusa 
preventivamente, há uma ordem de prisão concedida 
por autoridade judiciária. Assim, a nomeação dos 
integrantes desta coletividade é responsabilidade do 
Estado e a possível ocultação destes dados estatísticos 
não poderia se converter em ônus às pacientes e muro 
de proteção das autoridades coatoras (ALMEIDA et 
al., 2019, p. 17).

A decisão menciona a ADPF 347 MC/DF 
que reconheceu que o sistema prisional encontra-
se em um estado de coisas inconstitucional, onde se 
retrata a gravíssima deficiência estrutural carcerária, 
especificamente em relação à situação da mulher 
presa. Segundo Lewandowski, a decisão da Suprema 
Corte reconheceu:

[..] uma falha estrutural que agrava a “cultura 
do encarceramento”, vigente entre nós, a qual 
se revela pela imposição exagerada de prisões 
provisórias a mulheres pobres e vulneráveis. 
Tal decorre, como já aventado por diversos 
analistas dessa problemática seja por um 
proceder mecânico, automatizado, de certos 
magistrados, assoberbados pelo excesso de 
trabalho, seja por uma interpretação acrítica, 
matizada por um ultrapassado viés punitivista 
da legislação penal e processual penal, cujo 
resultado leva a situações que ferem a dignidade 
humana de gestantes e mães submetidas a uma 
situação carcerária degradante, com evidentes 
prejuízos para as respectivas crianças (Supremo 
Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 134.641/
SP, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, 
Data de Julgamento: 20/02/2018, Segunda 
Turma).

Assim, para reafirmar este estado precário 
e violador de direitos o ministro relator traz os 
dados do INFOPEN já cotejados anteriormente. 
Além disso, fundamenta sua decisão com base no 
arcabouço normativo brasileiro, como a Constituição 
em seu artigo 5º incisos II, XLI, XLV, L, XLVIII e 
XLIX; bem como a própria Lei de Execução Penal 
e a Lei 11.942/2009 que promoveu mudanças 
na Lei de execução. E que, apesar das normas 
jurídicas presentes no ordenamento brasileiro, as 
autoridades responsáveis pelo sistema prisional não 
as tem respeitadas. O exemplo disso se constata 
na precariedade do acesso à Justiça das mulheres, 

a separação precoce de mães e filhos, internação 
das crianças mesmo quando há família extensa 
disponível.

Em síntese, os parâmetros para a substituição 
da prisão preventiva pela prisão domiciliar foram 
elucidados na conclusão do voto:

Em face de todo o exposto, concedo a ordem 
para determinar a substituição da prisão 
preventiva pela domiciliar - sem prejuízo 
da aplicação concomitante das medidas 
alternativas previstas no art. 319 do CPP - de 
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas 
ou mães de crianças e deficientes, nos termos 
do art. 2º do ECA e da Convenção sobre 
Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto 
Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), 
relacionadas neste processo pelo DEPEN 
e outras autoridades estaduais, enquanto 
perdurar tal condição, excetuados os casos de 
crimes praticados por elas mediante violência 
ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, 
ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais 
deverão ser devidamente fundamentadas pelo 
juízes que denegarem o benefício (Supremo 
Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 134.641/
SP, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, 
Data de Julgamento: 20/02/2018, Segunda 
Turma).

Vale ressaltar, que apesar desse entendimento 
do tribunal e de todas as normas já existentes, ainda 
se depara com certa resistência do judiciário em ceder 
às prerrogativas aviltadas. Para superá-las, deve-se 
apostar no contínuo monitoramento e na insistente 
contestação. Ainda, cabe observar a necessidade do 
Judiciário e dos demais órgãos e atores, responsáveis 
pela gestão da liberdade de pessoas, conhecer a 
realidade sobre a qual intervêm e ponderarem o peso 
de suas ações e decisões.

Observa-se, então, uma escassez de ações 
institucionais voltadas à mãe presa com criança 
em ambiente prisional como: falta de espaços 
apropriados para o atendimento infantil (conforme 
os dados trazidos, anteriormente, sobre a situação 
dos berçários e creches); observância do direito 
da criança à convivência familiar e comunitária, 
e a inexistência de políticas específicas voltadas à 
maternidade de modo geral.

Revela-se, assim, a importância do princípio 
fundamental à convivência familiar, incluso no art. 
227, da Constituição Federal. Em sintonia com o 
direito da convivência familiar está a doutrina da 
proteção integral da criança e do adolescente, que 
foi introduzida no universo jurídico pela Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Criança, e 
cristalizada no ordenamento pátrio pela Constituição 
Federal de 88, e também no Estatuto da Criança e do 
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Adolescente (Lei nº 8.069/1990).
Segundo Flávia Piovesan (2013, p. 287), a 

Convenção sobre Direitos da Criança, adotada pela 
ONU em 1989, e vigente desde 1990, é o tratado 
internacional de proteção de direitos humanos com 
grande número de ratificações. Esta Convenção 
acolhe a concepção do desenvolvimento integral da 
criança, reconhecendo-a como verdadeiro sujeito 
de Direito, a exigir absoluta prioridade e proteção 
especial.

A construção da doutrina integral, e 
consequentemente, do atual paradigma do Direito 
da Criança e do Adolescente, guarda subsídios 
de diversas outras áreas do saber, profissionais do 
Serviço Social, da Psicologia, da Pedagogia, do 
Direito entre outras profissões, buscando alertar o 
jurista a respeito da importância de se reconhecer, 
na criança e no adolescente, pessoas em fase peculiar 
de desenvolvimento e, por isso, merecedoras de 
proteção especial.

Alguns estudos realizados na Universidade de 
Harvard demonstraram que a privação, na infância, 
de suporte psicológico e das experiências comuns às 
pessoas, produz danos ao desenvolvimento da criança 
(NELSON, FOX, ZEANAH, 2014). Nesse ínterim, 
Carl Gustav Jung trabalha com o desenvolvimento 
da personalidade, definindo esta como:

[...] a realização máxima da índole inata 
e específica de um ser vivo em particular. 
Personalidade é a obra a que se chega pela 
máxima coragem de viver, pela afirmação 
absoluta do ser individual, e pela adaptação, 
a mais perfeita possível, a tudo que existe 
de universal, e tudo isto aliado à máxima 
liberdade de decisão própria (JUNG, 2006, 
p. 177).

Jung teoriza a ideia da educação para a 
personalidade, que se dá por meio de três formas: 
educação pelo exemplo; a educação coletiva ou 
consciente e por meio da educação individual 
(JUNG, 2006, p. 161). A primeira forma ocorre 
espontaneamente e de modo inconsciente, sendo 
a forma mais antiga e mais eficaz, tendo em vista 
a identificação da criança com os pais, do ponto 
de vista psicológico. A segunda forma consiste na 
educação segundo regras, princípios e métodos, é de 
natureza coletiva por serem válidos e aplicáveis para 
certo número de indivíduos, e produz aquilo que está 
contido nas premissas, gerando uma uniformidade.

O autor adverte que apesar de ser 
indubitavelmente útil, essa forma de educação pode 
trazer danos gravíssimos para a índole individual, 

trazendo à tona a insegurança na tomada de decisões 
individuais. E por fim, a terceira forma de educação, 
a individual, pretende desenvolver a índole específica 
do indivíduo, deixando as regras e métodos em 
segundo plano, quando houver resistência à educação 
coletiva, será destinada àqueles que apresentam uma 
singularidade individual ou não têm facilidade de 
adaptação.

Nesse contexto, na educação para a 
personalidade, a família e o pedagogo são de grande 
importância para o desenvolvimento do indivíduo. 
Uma educação acessível e de qualidade, uma 
estrutura familiar que dê suporte às peculiaridades 
do desenvolvimento da criança e do jovem, 
são essenciais para a evolução da pessoa e por 
conseguinte da própria sociedade. Portanto, para a 
efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, 
imprescindível é uma atuação interdisciplinar entre 
os entes públicos, cabendo ao Estado principalmente 
promover, constantemente, a execução de políticas 
públicas eficazes, capazes de propiciar o pleno 
desenvolvimento dos menores.

Em pesquisa sobre as ações institucionais 
relativas a uma situação particular vivenciada por 
mulheres presas com filhos no espaço prisional, Santa 
Rita (2006, p. 162) levanta a questão das mulheres 
após o cárcere se tornarem ainda mais vulneráveis, 
havendo, assim, uma ruptura das relações familiares 
e um abandono estrutural.

A partir do exposto, se destaca a necessidade 
de se fazer uma revisão na legislação pertinente 
para garantir às necessidades específicas do gênero e 
buscar alternativas ao encarceramento para gestantes, 
mães ou responsáveis por infantes, como a aplicação 
de medida cautelar de prisão domiciliar. No Brasil 
há uma descaracterização de diretrizes de políticas 
públicas minimizadoras de violação da dignidade 
da pessoa humana, ao se trabalhar com a realidade 
de mães presas e seus filhos, urge a relevância de 
implementação de políticas públicas que respeitem 
a pessoa e contemplem as particularidades abordadas 
anteriormente; devendo, ainda, ser através de uma 
perspectiva multidisciplinar de integração social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É essencial ir além dos muros penitenciários 
para se compreender o aprisionamento feminino, a 
grande maioria das mulheres em situação de cárcere 
vivem em um cenário de grande descaso. O estudo, 
quedou-se claro que a grande maioria das mulheres 
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em situação de cárcere vivem em um cenário de 
negligência, e que as ações institucionais vêm se 
desenvolvendo sem nenhum planejamento que leve 
em consideração a humanização da execução penal, 
violando direito a uma vida digna.

É através do escaneamento do perfil 
carcerário feminino que se elucida a necessidade 
da implementação de políticas públicas específicas 
pautadas para prevenir as situações de vulnerabilidade 
orientada, muitas vezes, pela feminização da pobreza 
que leva essas mulheres para o ingresso no crime, 
principalmente ao de tráfico de drogas.

Concluiu-se que apesar da existência de uma 
Constituição garantidora de direitos e aderência 
em pactos humanos internacionais, não há 
correspondência entre o expresso nos instrumentos 
legais e normativos e a realidade que vivencia a 
mulher encarcerada. Buscou-se, também, analisar 
a maternidade no sistema carcerário brasileiro e 
os problemas decorrentes desta situação, fazendo 
principalmente uma análise em relação aos direitos 
constitucionais e garantias legais das presas gestantes 
e suas crianças.

Assim, restou evidente foi a dificuldade 
existentes das detentas em acessar as garantias 
dispostas na legislação desde o período gestacional 
até o momento que a criança deverá se desligar 
da sua genitora. Os presídios femininos não se 
encontram preparados com berçários e creches para 
receberem infantes, submetendo-os a celas lotadas, 
falta de higiene, exposição a doenças e falta de 
estrutura, ou seja, as mínimas condições necessárias 
para uma sobrevivência digna são deficientes, 
ferindo, portanto, a Proteção Integral e o princípio 
da dignidade da pessoa humana.

O Habeas Corpus coletivo nº 143.641/
SP buscou, nada mais do que dar efetivo e fiel 
cumprimento ao disposto na recente Lei Federal 
13.257, de 2016, o marco regulatório da infância 
que modificou parcialmente o Código de Processo 
Penal. A decisão deve ser vista não apenas como um 
marco, mas uma fonte de inspiração para decisões 
futuras na defesa ao direito à dignidade da pessoa 
humana e na promoção da participação social nos 
espaços da Justiça.

Assim, verifica-se a necessidade de oportunizar 
alternativas de geração de trabalho, renda e educação 
à população feminina, principalmente às mulheres 
que estão nas prisões. A construção de políticas 
públicas transversais mentalizadas e aplicadas a partir 
do referencial feminino se faz vital para o rompimento 

dos padrões de discriminação e desigualdade que 
relegam as mulheres à exclusão social.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo 
analisar o crescente número de idosos em situação 
de rua, a busca das origens de tal problema, sendo 
a principal o abandono dos mesmos, pela família, 
pelo estado e pela sociedade. Deixados de lado, sem 
condições psicológicas e financeiras de se manterem, 
não encontram amparo estatal, e condições para 
viverem uma vida digna pautada em basilares 
direitos humanos previstos constitucionalmente e 
no Estatuto do Idoso. Foi utilizado nesta pesquisa o 
método teórico que consiste na revisão bibliográfica 
de livros, artigos científicos, legislação e doutrina 
aplicável ao caso.

PALAVRAS-CHAVE

Abandono material. Situação de rua. Responsabilidade. Dignidade 

humana.

ABSTRACT

This article aims to analyze the growing number 
of elderly people on the street, the search for the origins of 
such a problem, the main one being their abandonment 
by the family, the state and society. Left aside, without 
psychological and financial conditions to maintain 
themselves, they do not find state support, and conditions 

to live a dignified life based on fundamental human 
rights provided for by the constitution and the Elderly 
Statute. In this research, the theoretical method was 
used, which consists of a bibliographic review of books, 
scientific articles, legislation and doctrine applicable to 
the case.

KEYWORDS

Material abandonment. Street situation. Responsibility. Human 

dignity.

INTRODUÇÃO

Em nosso país, é de conhecimento geral que 
a população idosa vem crescendo exorbitantemente 
se comparada com anos anteriores e que a pirâmide 
etária já não possui mais equilíbrio.

Sendo assim, é inevitável que haja uma maior 
preocupação com os idosos, pois estes necessitam de 
cuidados especiais e farão parte de grande número 
da população dentro de pouco tempo. Assim, 
todos problemas a eles relacionados se tornarão 
importantes.

Hoje o abandono do idoso vem tomando 
proporções que fogem do controle estatal, sendo 
que muitos se encontram em situação de rua. Este 
problema é motivado pela falta de estrutura familiar 
e ausência de um ambiente equilibrado.
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Corriqueiramente encontra-se idosos nas 
ruas, dormindo no chão, pedindo esmola para 
se alimentar, vivendo precariamente nas vielas e 
avenidas das cidades, por sofrerem o abandono de 
seus familiares.

O abandono embora tenha justificativa, como 
o alcoolismo do idoso, ausência em casa como pai, 
entre outros motivos que muitas vezes o geram, 
ele não é prática aceitável por nosso ordenamento 
jurídico, culminando até em responsabilidade penal, 
prevista na lei nº 10.741 (Estatuto do Idoso).

É necessário olhar atento aos idosos em 
situação de rua, afinal, os idosos possuem especial 
proteção legal da constituição federal e de um 
estatuto próprio. Assim, observando o abandono, 
nota-se claras violações de importantíssimo princípio 
do ordenamento jurídico brasileiro, a dignidade da 
pessoa humana.

Através de análise legal e social, poderemos ver 
que há dever de cuidado pelos familiares, e também 
por parte do Estado, e estes juntos não podem 
permitir ou dar causa ao abandono do idoso que o 
leve a estar em situação de rua.

O estado é juntamente responsável com as 
famílias, pelos idosos que vivem atualmente em 
situação de rua, visto que é deles o dever de prover 
materialmente o idoso quando este não possuir 
condições básicas, para que ele viva com o mínimo 
de dignidade, sendo englobada a saúde, bem-estar, e 
entre outros direitos básicos, que o garante o direito 
à vida.

As políticas públicas que o Estado oferece 
em prol da sociedade e principalmente dos idosos, 
são escassas e muitas vezes não são efetivas, o que 
juntamente com o abandono ocasionado pelas 
famílias, agrava o problema do idoso em situação 
de rua que está totalmente desamparado, inclusive 
financeiramente.

Por fim, cumpre destacar, que o abandono 
do idoso vem causando problemas sociais, o qual 
o Estado e toda a sociedade são responsáveis pela 
solução, partindo de cada indivíduo a atitude de 
mudança dentro dos seus núcleos familiares, e a 
exigência para que o Estado promova meios para que 
o idoso em situação de rua não se torne um problema 
comum e ainda mais corriqueiro.

1 A SITUAÇÃO PECULIAR E ATUAL DO IDOSO

A quantidade de idosos no país cresce 
significativamente e os problemas a eles relacionados 

são relevantes. Eles são sujeitos de direitos e 
necessitam de cuidados, o que deve ser observado 
pelo Estado e pelas famílias, conforme se extrai:

Enquanto a criança e o adolescente 
se desenvolvem no sentido do pleno 
reconhecimento de sua autonomia, o idoso 
precisa da força protetora da lei para mantê-lo, 
diante de sua natural e crescente fragilidade com 
as complexas exigências da vida. Tem, portanto, 
a vulnerabilidade do idoso, características 
próprias. (PEREIRA, 2016, p. 353)

Ressalta-se que, o abandono sofrido pelos 
idosos é consequência da irresponsabilidade da 
família e falta de estrutura do Estado, e assim, por 
não encontrarem outra solução acabam vivendo em 
situação de rua, veja:

Constantemente nos deparamos com pessoas 
abandonadas nas ruas, inclusive jovens e 
crianças menosprezadas; porém o idoso seria 
o mais oprimido, considerando a própria 
imagem da desumanização e vulnerabilidade, 
sendo até rejeitado e, às vezes, explorado pelos 
próprios familiares. (COSTA; VIEIRA, 2018, 
p. 200)

Essencial é o olhar atento para condição 
peculiar do idoso, visando atender suas carências, 
já que se encontram nas ruas, para que haja o 
mínimo de garantia da dignidade da pessoa humana. 
A atualidade trouxe mudanças em seu modo de 
vida e tendo isso em vista, deve-se ponderar o que 
corresponde à melhor atender o idoso.

1.1 DO SIGNIFICATIVO CRESCIMENTO DA 
POPULAÇÃO IDOSA

É certo que se caminha para uma sociedade 
com grande número de idosos, pois a população 
vem envelhecendo e a expectativa de vida vem 
aumentando, ao passo que o ritmo de natalidade 
diminui, tornando os idosos em número maior do 
que no passado. Veja:

De acordo com dados de 2014, do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 
os idosos formam o único grupo etário 
que deverá apresentar taxas de crescimento 
crescentes até 2050 no Brasil. A expectativa 
é que, neste ano, aproximadamente 68,1 
milhões de pessoas atinjam os 60 anos, de 
modo que, entre 2010 e 2050, o contingente 
de idosos deve aumentar mais que o triplo no 
país. Verifica-se, ainda, que a população idosa 
também tende a envelhecer, elevando-se o 
número de indivíduos com 80 anos ou mais, 
que poderá atingir 20% dos idosos até 2050, 
representando 13 milhões de indivíduos. 
(PEREIRA, 2016, p. 350)
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Falar de direitos dos idosos nessa altura da 
história da humanidade é uma necessidade, afinal, se 
o Estado não planejar de forma correta, e as famílias 
não retomarem seus papéis principais no cuidado 
com o idoso, caminharemos para rumos incertos 
e que com certeza culminarão em abandonos 
recorrentes desses indivíduos. Ressalta-se:

Nota-se que esse aumento elevado da 
expectativa de vida gera relevantes impactos 
no setor previdenciário e assistencial, 
demandando cuidados maiores com a saúde 
e uma regulamentação mais atenta de normas 
voltadas às peculiaridades que se apresentam 
com a proximidade do fim da vida. (PEREIRA, 
2016, p. 350)

Desta forma, percebe-se o elevado contingente 
de idosos e em crescente evolução, ressaltando a 
relevância do tema em questão, visto que com o 
maior número de idosos nas cidades e metrópoles, 
aumentará a taxa de idosos abandonados por suas 
famílias, e consequentemente em situação de rua, 
gerando caos e incontáveis violações de direito 
humanos.

1.2 DO PROGRESSIVO ABANDONO FAMILIAR NA 
VELHICE

Não é difícil identificar as mudanças ocorridas 
ao longo dos anos na forma de estruturação familiar, 
no que tange ao cuidado e responsabilidade material 
frente os idosos. Os responsáveis pelos idosos, não 
o querem mais por perto, tendo em vista o trabalho 
que o mesmo requer: já sendo incapaz para muitas 
atividades, não possuindo forma de ajudar em casa, 
dispendendo de muito zelo, acaba sendo um fardo 
para aqueles que o cercam, o que gera o abandono, 
como muito bem explicado:

Existe uma série de fatores que interferem 
na permanência dos idosos junto aos seus 
familiares, como o agravamento da pobreza, 
os conflitos geracionais, a intensidade dos 
laços familiares no decorrer de suas vidas, 
a saída dos membros da família para o 
mercado de trabalho e o aparecimento e/ou 
agravamento de determinadas patologias que 
geram certo grau de dependência, assim como 
o rompimento de laços afetivos. (ESPETITA; 
MARTINS, 2006, p. 53)

Neste sentido, o idoso ao se encontrar sem 
recursos financeiros para se manter, sem apoio e 
atenção familiar em uma fase da vida onde já não 
está mais apto para o mercado de trabalho, não 
possui mais formas de se atualizar, e encontra-se em 

uma “bolha social”, totalmente excluído e não vendo 
formas de reinserção em qualquer meio que seja, 
acaba por parar nas ruas.

As famílias vêm mudando, e com essa 
mudança a sociedade é obrigada a lidar, pois todos 
são afetados diretamente. Repare:

A família pode ser considerada como um 
suporte na proteção do idoso fragilizado 
sendo, o ambiente familiar, o melhor espaço 
para dispensar o cuidado. Essa perspectiva 
está relacionada, entre outras, à noção de que 
a família é a instituição mediadora principal, 
entre o indivíduo e sua realidade circundante. 
(TIER; et al, p. 332)

Sendo a família a base de toda a sociedade, o 
que ocorre nela, atinge os demais, e não poderia ser 
diferente no que tange o abandono do idoso.

1.3 DA FALTA DE ESTRUTURA ESTATAL PARA 
ACOLHER O IDOSO ABANDONADO

O idoso abandonado, quando deixado por 
sua família, é encontrado às margens de todo corpo 
social e fica dependente do Estado e da sociedade. 
Assim, ao não ter outro rumo se não as ruas, necessita 
de um olhar caridoso, de uma mão estendida que 
muitas vezes não é a estatal, examine:

As políticas públicas atuais voltadas para os idosos 
já são claramente ineficientes, a inacessibilidade 
dos idosos a uma condição de vida digna cada 
vez mais se confirma devido quase sempre a 
situação economicamente vulnerável. (BRAGA; 
BRAUNER, 2018, p. 87)

A preocupação do Estado deve estar voltada 
não somente para os motivos que causam o abandono 
do idoso pelas famílias, pois ele é juntamente 
responsável pelo problema, devendo, portanto, 
acolher os idosos em situação de rua, e oferecer-lhes 
meios que propicie uma vida digna na velhice:

A realidade do envelhecimento populacional 
e as condições ofertadas às pessoas de idade 
avançada em nosso país demonstram que 
não há outro caminho, salvo o de investir em 
programas de atenção aos idosos. (BRAGA; 
BRAUNER, 2018, p. 81)

O Estado, ao se deparar com o idoso em 
situação de rua, nota que suas políticas públicas 
não são efetivas e que as previsões legais do dever 
de cuidado familiar, vem sendo violadas. Se através 
desses resultados, as entidades e a sociedade como 
um todo não tomar atitudes a respeito do tema, ter-
se-á um futuro caos.
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2 DA PROTEÇÃO LEGAL NA VELHICE

O idoso é protegido legalmente não somente 
por dispositivos constitucionais ou cíveis, mas por 
um estatuto próprio, sendo este a lei nº 10.741 de 
2003, abarcando toda pessoa com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos.

Isso porque, o idoso requer uma atenção 
especial de toda sociedade, Estado e família, tendo em 
vista sua condição peculiar, necessidade de cuidado e 
dever dos que o cercam de garantir a ele uma vida 
digna, o que muitas vezes tem sido imperfeito. Veja:

O art. 230 da Constituição Federal de 1988 
prevê como dever de todos – Estado, Família 
e Sociedade – zelar pela dignidade humana 
dos idosos, o que também é previsto pelo 
§3º do art. 10 da Lei n. 10.741/03 (Estatuto 
do Idoso), devendo-se coloca-los a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
(PEREIRA, 2016, p. 350)

A proteção legal quanto ao idoso não é 
mitigada ou inexistente, ela existe e tem previsões 
importantíssimas que garantem aos idosos direitos a 
ele inerentes, segundo se destaca:

Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, 
assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito 
e a dignidade, como pessoa humana e sujeito 
de direitos civis, políticos, individuais e sociais, 
garantidos na Constituição e nas leis.
§ 3º É dever de todos zelar pela dignidade 
do idoso, colocando-o a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor. (BRASIL, 2003)

O problema está na execução desses direitos, 
na forma como ele é exigido do Estado e das famílias, 
na forma como a sociedade lida com ele, e como ele 
vive atualmente, a mercê da coletividade sem nem ao 
menos possuir moradia, vivendo em situação de rua.

2.1 DA PROTEÇÃO LEGAL E INTEGRAL DO IDOSO

Conforme o art. 230, previsto na Constituição 
Federal, deriva-se algumas noções a respeito da 
proteção do idoso em nosso ordenamento jurídico:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o 
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando 
sua participação na comunidade, defendendo 
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 
direito à vida. (BRASIL, 1988)

Torna-se confuso analisar tal dispositivo, 
se comparado com a realidade vista nas ruas. É 
inconcebível que um mandamento constitucional que 

não deixa dúvidas ao leitor, sobre a responsabilidade 
dos envolvidos nos cuidados dos idosos, não seja 
cumprido e exigido a ponto de o abandono gerado 
resultar no cenário lamentável do idoso que viva nas 
ruas atualmente.

Ainda que a constituição preveja genericamente 
o direito à cidadania, dignidade da pessoa humana, 
direito a vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, 
que são direitos de todos, ela foi mais especifica ao 
trazer tais garantias aos idosos e ainda há o estatuto 
do idoso, que é particular na questão. Entretanto, 
são estipuladas, mas ignoradas na prática. Observe o 
Estatuto Do Idoso:

Art. 2. 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. (BRASIL, 2003)

O idoso em situação de rua muitas vezes 
tem inúmeros dos direitos citados violados, como 
o bem-estar, e a dignidade em sua plenitude, falta-
lhes o básico. O alarmante problema está em quem o 
provoca: os primeiros responsáveis, a família, através 
do abandono.

2.2 DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO ABANDONO 
MATERIAL

Cumpre destacar que os idosos não podem ser 
abandonados materialmente por suas famílias, pela 
comunidade e pelo poder público, devendo estes 
responsáveis arcar com prioridade absoluta a garantia 
e efetivação desses direitos. Veja:

Art. 3. É obrigação da família, da comunidade, 
da sociedade e do Poder Público assegurar ao 
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação 
do direito à vida, à saúde,  à alimentação, 
à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar 
e comunitária. (BRASIL, 2003)

Assim, ao encontrar um idoso em situação 
de rua, constata-se que esses direitos previstos não 
foram executados pelos responsáveis e nem foi 
conduta reprimida pelas autoridades, visto ser crime, 
como se extrai:

Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas 
de saúde, entidades de longa permanência, ou 
congêneres, ou não prover suas necessidades 
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básicas, quando obrigado por lei ou mandado:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) 
anos e multa. (BRASIL, 2003) [...]
Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, 
física ou psíquica, do idoso, submetendo-o 
a condições desumanas ou degradantes 
ou privando-o de alimentos e cuidados 
indispensáveis, quando obrigado a fazê-
lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou 
inadequado:
Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) 
ano e multa. (BRASIL, 2003)

O Estado ao estar diante de tal fato, deveria 
oferecer meios para que o idoso saia dessa situação, 
através de políticas públicas ou trabalho especializado 
com as famílias, afinal, o problema tem que ser 
resolvido, conforme se extrai:

Apoio social, oportunidades de educação e 
aprendizagem permanente, além de paz e 
proteção contra a violência e maus-tratos 
são fatores essenciais do ambiente social que 
estimulam a saúde, participação e segurança, à 
medida que as pessoas envelhecem (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 2005). 
(BRAGA; BRAUNER, 2018, p. 86)

Assim, constata-se a impossibilidade do 
abandono material, devendo os responsáveis 
estar obrigados a fornecer ao idoso aquilo que lhe 
é devido, por lei e tendo em vista sua condição 
mínima de existência pautada em basilares direitos 
que humanos, que a todos devem ser ofertados.

2.3 A RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA E DO ESTADO 
FRENTE AO ABANDONO

De acordo com o art. 226 da Constituição 
Federal, têm-se que o Estado se torna responsável pela 
proteção das instituições familiares, considerando-a 
ainda, a base da sociedade (BRASIL, 1988). Deste 
modo, nota-se a quebra de paradigmas familiares, 
não cabendo interpretação diversa da que demonstra 
a importância do Estado no problema dos idosos em 
situação de rua, pela ausência de uma família que 
não abandone este idoso.

Em concordância com todos dispositivos 
legais já citados, repara-se que o idoso teve atenção 
especial do legislador, ao o proteger em sua 
integralidade e adotar como responsáveis a família e 
o Estado. Ocorre que, ainda assim, o abandono pelas 
famílias ocorre, e o estado não possui estrutura para 
arcar com o idoso em situação de rua.

O cenário atual exige mudanças dos 
responsáveis, ou seja, a família deve estar presente 
na vida desse idoso, o provendo materialmente e o 

tratando dignamente, e na ausência, o Estado deve 
subsidiariamente realizar este papel, acolhendo e 
fornecendo acesso a direitos básicos.

Neste sentido, encontrada a raiz do problema, 
os que foram incumbidos do dever de assistir o idoso, 
devem ampará-lo independente de justificativa. 
Confira: “De igual sorte, há a responsabilização de 
todos, incluindo a família, a comunidade, a sociedade 
e o Poder Público.” (BRAGA; BRAUNER, 2018, p. 
77)

Assim, não há como os responsáveis legais 
pelos idosos se escusarem dos deveres que lhe foram 
conferidos, afinal, alguém deverá arcar com o limite 
da situação, principalmente quando nos deparamos 
com o idoso que chega ao ponto de viver nas ruas, 
abandonado e desassistido.

3 DO ABANDONO MATERIAL DO IDOSO

A lei nº 10.741/2003, prevê a proteção do 
idoso quanto o abandono material pelos familiares, 
pela comunidade, pela sociedade e pelo Poder 
Público, sendo assim, não caberia em tese sua 
violação. Entretanto, não é o que se comtempla 
na prática, pois esses direitos fundamentais (até 
mesmo previstos na Constituição de 1988) estão 
sendo cotidianamente violados e não é levado em 
consideração a condição peculiar do idoso.

As famílias têm abandonado os idosos, pela 
falta de recurso financeiro, sem encontrar amparo 
estatal para a manutenção do mesmo:

Atualmente, a entidade familiar vem 
sofrendo modificações, nas quais os idosos 
estão enfrentando diversas situações de 
descaso, desprezo, e por serem considerados 
improdutivos, estão sendo particularmente 
abandonados. A situação que estabelece o 
marco inicial do processo de rualização é a 
ruptura com os laços familiares e com
o vínculo empregatício, caracterizada 
pela descontinuidade dos suportes 
anteriores com a atual situação, em 
geral, os idosos rualizados tem a 
sua origem de família pobre, que os 
obrigou à necessidade do trabalho 
desde a infância. (COSTA; VIEIRA, 
2018, p. 209)

A lei é clara ao prever que em caso de 
necessidade das famílias em prover os idosos, o 
Estado deve arcar com tal verba, de modo a não 
permitir que ele viva em necessidade, o que faz-se 
imaginar, que logicamente ele não poderia estar 
nas ruas, assim como qualquer outro indivíduo. 
Segundo o art. 14 da lei nº 10.741: “Se o idoso ou 
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seus familiares não possuírem condições econômicas 
de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder Público 
esse provimento, no âmbito da assistência social.” 
(BRASIL, 2003)

O idoso em situação de rua não tem sequer 
direitos básicos garantidos, como saúde e alimentação, 
então, para solução do problema, os responsáveis 
devem ser punidos e retomar uma atitude positiva 
frente esses direitos dos idosos, assumindo seu papel 
de cuidado a eles conferido, sem se escusarem de tal 
responsabilidade por qualquer que seja o motivo.

3.1 AS CAUSAS DO ABANDONO E A RELAÇÃO COM 
O COTIDIANO FAMILIAR

É perceptível a transformação estrutural que 
as famílias vêm sofrendo ao longo dos anos, pelas 
exigências da vida moderna, como a necessidade de 
mais tempo em locais de trabalho, o esgotamento 
com tarefas desgastantes, a insuficiência de recursos 
para manutenção de padrão de vida mínimo. Veja:

Com a modernidade, a estrutura familiar e as 
relações afetivas estão cada vez mais frágeis. 
As necessidades do indivíduo, juntamente 
com o seu projeto de vida fazem com que o 
foco se direcione aos seus objetivos pessoais 
e não familiares, parecendo que, apesar de 
vivermos em família, vivemos sós. (ESPITIA; 
MARTINS, 2006, p. 58)

O breve trecho nos remete a ideia de que ainda 
que inseridos no seio familiar, as mudanças estruturais 
já citadas nos afetaram a ponto da presença do outro 
significar um vazio, que não nos preenche, sendo a 
primeira causa do abandono dos idosos: o sentimento 
de inutilidade, de não pertença aquele meio.

Muito além do que viver sós, no sentido 
psicológico da palavra, estamos diante da ausência 
da presença física na família do idoso. Os indivíduos 
responsáveis pelos idosos, com menos tempo e 
dinheiro a dispor da família, acabam o deixando de 
lado e o abandonando fisicamente, o que os levam a 
viverem nas ruas.

3.2 A NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO ESTADO 
CONTRA O ABANDONO COMO VIOLAÇÃO LEGAL

Sendo o abandono material tipificado, somos 
induzidos a refletir porque o mesmo é realizado 
sem a menor forma de controle e punição pelas 
autoridades responsáveis. O Estado é falho neste 
sentido e não se pode ignorar o fato que além da 
ausência de corretivo para tal prática, se deparando 

com a violação, o Estado tinha o dever de agir pois é 
igualmente incumbido do encargo.

Não há como o Estado se eximir do fato que o 
abandono é de sua responsabilidade também, e que 
vem sendo corriqueiro os problemas dele decorrente, 
como o idoso em situação de rua. Desta forma, 
ele deve agir punindo os responsáveis por violar 
dispositivo legal ou atuar com políticas públicas de 
cuidado desses idosos, para que tenham garantido 
seus direitos humanos, como aduz:

Atualmente existem no Brasil diversos 
diplomas e dispositivos constitucionais e 
legais que dispõem sobre proteção e direitos 
dos idosos, entretanto, diante dessa realidade, 
questiona-se: as políticas públicas e a lei nesse 
sentido são efetivas? (BRAGA; BRAUNER, 
2018, p. 72)

É urgente a necessidade de intervenção estatal 
na situação dos idosos em situação de rua decorrentes 
do abandono, afinal o Estado não pode permitir 
violações legais que gerem situações extremas como 
estas, e sendo efetuadas, não pode consentir com a 
circunstância e se eximir da culpa pelo problema sem 
apresentar soluções, visto sua responsabilidade.

3.3 O ABANDONO COMO CONSEQUÊNCIA DIRETA 
DO IDOSO EM SITUAÇÃO DE RUA

De acordo com todo exposto, vê-se que o 
abandono é decorrente da vida cotidiana, que foi 
transformada ao longo do tempo, requisitando dos 
familiares dos idosos, um tempo e uma renda que 
eles não possuem. Assim, acaba o idoso por não ter 
suprido seus direitos básicos dentro de seu lar, pelo 
desprezo, falta de cuidado, de zelo e entre outros 
fatores, que os levam a viver nas ruas.

Neste sentido, é o abandono uma das causas 
diretas do idoso em situação de rua, veja:

A dificuldade de manter o idoso não se limita 
apenas à questão socioeconômica familiar, 
mas a toda sua estruturação basilar e esse é 
um dos motivos que faz com que os idosos 
estejam muitas vezes sujeitos ao abandono, 
pois os familiares tendem a abandoná-los em 
instituições e até mesmo nas ruas. (COSTA; 
VIEIRA, 2018, p. 205)

A causa direta do idoso em situação de rua é 
identificada como sendo o abandono pelos familiares, 
deve-se unir esforços para repudiá-la, não cabendo a 
alegação de que o problema não é importante, ou 
que não possuímos culpa nisto, pois toda a sociedade 
está envolvida, querendo ou não.
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4 DO IDOSO EM SITUAÇÃO DE RUA

O significado do idoso em situação de rua não 
é difícil compreensão, sendo o mesmo dos demais, 
porém com aqueles que possuem 60 anos ou mais, 
de acordo com o estatuto do idoso:

A população em situação de rua pode ser 
compreendida como grupo de indivíduos 
diversos, que partilham a pobreza extrema, 
e muitas vezes, com os vínculos familiares 
interrompidos, fragilizados e que por 
não possuir uma moradia fixa, habitam 
transitoriamente diversos logradouros 
públicos (ruas, praças, jardins, canteiros, 
marquises e baixos de viadutos), as áreas 
degradadas (dos prédios abandonados, ruinas, 
cemitérios e carcaças de veículos) podendo 
utilizar albergues ou moradias provisórias para 
pernoitar (SILVA, 2009, p. 136). (COSTA; 
VIEIRA, 2018, p. 203)

É frequente testemunhar idosos em situação 
de rua: as vezes são ignorados, as vezes ajudados, mas 
não é refletido sobre o que o levou a estar naquela 
condição. Segundo já narrado, uma das grandes 
causas para o idoso em situação de rua, é o abandono 
dos familiares. Entenda:

Os principais motivos que os levam a morar 
na rua são: a inexistência ou rompimento de 
vínculos familiares e os vícios como alcoolismo/
drogas. A vulnerabilidade familiar é destaque 
nesse caso, isso reflete no caráter transitório dos 
vínculos afetivos estabelecidos na rua, criando 
nesses idosos uma dependência assistencial, esse 
seria um dos principais fatores que levariam 
os idosos a viver em situação de rua, a ruptura 
familiar. (COSTA; VIEIRA, 2018, p. 208)

Partindo da causa do problema, deve-se focar 
em resolvê-lo, afinal, não é passível de justificativa 
deixar que o abandono venha crescendo e direitos 
venham sendo violados. Medidas precisam ser 
tomadas, a ponto que se torna inconcebível aceitar 
que o idoso viva em situação de rua, tendo mitigados 
direitos básicos por quem deveria protegê-lo.

O idoso que se encontra nas ruas, carece de 
ajuda, principalmente do Poder Público, já que 
o mesmo não tomou providencias para conter 
o abandono e não fiscalizou as ações familiares, 
que tinham o poder de reinserção deste idoso, no 
decorrer do tempo.

4.1 A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA

O princípio da dignidade da pessoa humana é 
principal dentro do nosso ordenamento, com função 

orientadora das atitudes e julgamentos fáticos no 
nosso Poder Judiciário, não cabendo violações ou 
exceções:

Prevê o art.1º, III, da CF/1988, que o Estado 
Democrático de Direito brasileiro tem como 
fundamento a dignidade da pessoa humana. 
Trata-se do que denomina princípio máximo, 
ou superprincípio, ou macroprincípio, 
ou princípio dos princípios. Diante desse 
regramento inafastável de proteção da pessoa 
humana é que está em voga, atualmente, 
falar em personalização, repersonalização e 
despatrimonialização do Direito Privado. 
(TARTUCE, 2018, p. 1315)

Neste sentido, veja que todos os indivíduos 
devem ser protegidos quanto a sua dignidade (que 
abrangem inúmeros aspectos) durante toda sua vida. 
Os idosos não ficam de fora desta proteção, pelo 
contrário, por conta da idade, devem ter cuidado 
redobrado quanto a fiscalização e efetuação desses 
direitos a ele inerentes.

A dignidade da pessoa humana envolve 
questões como a custódia de direitos referentes a vida, 
a saúde, a moradia, o lazer, entre outros, para dizer 
que o ser humano deve ser resguardado para que sua 
vivência seja marcada pelo mínimo existencial. Veja:

Para garantir a dignidade da pessoa humana, 
não basta a garantia de direitos; é preciso que 
todos olhem para o idoso como uma pessoa 
que é igual às demais e, por uma questão 
do próprio organismo humano, passa a ter 
certas limitações que o tornam um inútil, 
mas sim uma pessoa que precisa de cuidados, 
assim como os adultos e as crianças também 
precisam. (PEREIRA, 2016, p. 355)

Em situação de rua, as pessoas idosas não têm 
esse mínimo existencial: lhes faltam comida, abrigo, 
cobertas, vestimenta e até mesmo um olhar atencioso 
que o veja como sujeito de direitos e de pessoa digna.

O conceito de dignidade da pessoa humana é 
geral, deve ser aplicado a todos, sem distinção. Não é 
o que se nota no idoso em situação de rua, atente-se:

Viver na rua traz inúmeras incertezas, além 
da violência, discriminação, abandono social, 
ruptura de vínculos familiares, ou seja, a 
questão é bastante pertinente, pois o descaso e 
o desprezo excluem alguns idosos da sociedade, 
que os julgam improdutivos, sendo comum 
encontrar idosos abandonados pela própria 
família. O que ocorre com o idoso em situação 
de rua é um processo de desumanização, ele 
é apenas mais uma vítima do descaso e sofre 
para manter-se vivo. (COSTA; VIEIRA, 
2018, p. 207)

Por fim, cumpre destacar a ausência do 
tratamento do idoso em situação de rua como 
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sujeito pertencente de direitos, que não se encaixa 
na definição de dignidade da pessoa humana, a 
qual ele parece estar excluído, não tendo liberdades, 
privilégios e regalias que a lei os confia.

4.2 A NECESSIDADE DE REINSERÇÃO DO IDOSO

Através dos idosos em situação de rua, sem 
amparo familiar ou social, verifica-se a necessidade de 
reinserção do mesmo, para que volte a ter dignidade 
no sentido amplo da palavra.

A reinserção não é simples, fácil ou de rápido 
resultado, mas a junção de esforços para que o 
idoso seja retirado das ruas por meio de políticas 
públicas, incentivo às famílias, visando a resolução 
do problema a longo prazo será eficaz.

Tendo em vista o dever de toda sociedade na 
reinserção do idoso abandonado, abduz:

Deve-se partir do ponto de que os trabalhos 
ou programas de humanização estão na 
disposição de cada cidadão – e do Estado – de 
acolher e respeitar o idoso, como uma pessoa 
capaz de exercitar sua dignidade. (BRAGA; 
BRAUNER, 2018, p. 82)

O idoso deve retomar seu posto de sujeito 
de direitos, através da reinserção no núcleo familiar, 
através do amparo estatal que lhe oferece meios 
melhores do que os que vem sendo ofertados, para 
que ele saia do cenário das ruas.

4.3 A CONSCIENTIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO PAPEL 
INTEGRADOR

As famílias devem buscar o entendimento 
de que o idoso por si só, não possui condições de 
se manterem financeiramente, psicologicamente e 
socialmente. Eles necessitam de amparo em todos 
os sentidos, para que não se percam no seio social e 
possam ter o mínimo de dignidade na velhice.

Neste sentido, é dever da família integrar 
o idoso no meio em que vive, lhe doando tempo, 
recursos financeiros e detalhes que o fazem sentir um 
sujeito de direitos e merecedor de respeito.

Através de cuidados básicos pela família, o 
idoso pode ter mudado seu destino, que hoje são as 
ruas. Repare:

A dignidade e o respeito são pressupostos 
fundamentais e indispensáveis para que se 
faça justiça social com os idosos e, se não 
encontrarmos respostas para o significado da 
vida do ser humano idoso, existirão poucas 
possibilidades de que ele exerça sua cidadania 

e tenha garantias mínimas de um viver/
envelhecer saudável. (BRAGA; BRAUNER, 
2018, p. 87)

O papel integrador das famílias deve ser 
pauta de discussão em diversos meios, para que 
tome repercussão e possa ser disseminado. O Estado 
tem a obrigação urgente de fazer com que isso seja 
conhecido e posteriormente, com a efetivação dos 
planos referentes a integração, buscar o total intento 
do idoso em situação de rua.

CONCLUSÃO

Conforme já explanado, nota-se que os idosos 
em situação de rua vêm crescendo em número, 
à medida que a população idosa alcança marcas 
populacionais históricas, tornando o problema 
urgente, afinal, chegará ao ponto do Estado não mais 
conter o problema.

A grande causa levantada como principal 
no problema dos idosos em situação de rua, foi o 
abandono gerado pelas famílias, que esquecem os 
deveres a eles concedidos, não só legalmente, mas 
moralmente frente o idoso inserido no seu ambiente 
familiar.

O abandono que leva o idoso a viver nas ruas 
foi induzido pelas mudanças sociais, pelas exigências 
modernas e entre outras causas, mas que não 
observaram os direitos conferidos aos idosos e não 
foram punidos por conta disto, gerando até mesmo 
insegurança jurídica.

O Estado que é juntamente responsável com 
as famílias pela proteção do idoso, não fiscaliza tais 
ações e pior ainda, ao ver o idoso em situação de rua, 
não toma medidas para que o mesmo seja retirado 
daquele meio.

O idoso ao se encontrar nas ruas, tem inúmeros 
direitos que são conferidos a todos indivíduos, 
violados. Ressalta-se que pela condição de idoso, ele 
não só tem direitos fundamentais garantidos pela 
constituição ou pelo código civil, como proteções 
únicas e peculiares ofertadas pelo estatuto do idoso.

Ignoradas todas as formas de proteções do 
idoso, eles têm seus direitos violados ao estarem nas 
ruas, e as famílias que causaram o problema, não 
tomam conhecimento. A partir da premissa que o 
Estado deveria fiscalizar e punir tais atitudes, cabe 
ao mesmo a retirada do idoso das ruas e a criação de 
medidas para que o abandono seja controlado.

A conscientização das famílias no seu papel 
frente a responsabilidade com o idoso torna-se 
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fundamental para a resolução do problema, então 
cabe ao Estado induzi-los e ofertar meios para que 
a reinserção seja efetuada e que o abandono não seja 
mais praticado.

Caso a família assuma de vez a sua 
responsabilidade em cuidar, zelar, prover o idoso, e o 
Estado leve a sério a sua missão em não desemparar 
os idosos, criando e mantendo políticas públicas 
eficazes, deixar-se-ia de notar tantos idosos nas ruas, 
e consequentemente haveria mais equilíbrio social, 
possibilitando uma maior dignidade aos idosos que 
poderão viver o resto de suas vidas decentemente.

É urgente a necessidade de atenção aos idosos 
no que tange o abandono, é inconcebível que eles, 
ao final de sua vida, vivam em condições de extrema 
pobreza, que não tenham direitos fundamentais 
reconhecidos e que sejam deixados à margem da 
sociedade. O abandono tem causado problemas que 
ainda podem ser reparados, mas que se não atendidos 
e supridos o quanto antes podem tomar dimensões 
de difícil contensão.

Assim, não há que se questionar a essencialidade 
do tema para a bioética, afinal, é atual e urgente, 
devendo ser tema de discussões visando um futuro 
equilibrado para os idosos e para a sociedade como 
um todo, ao sonhar-se com menos idosos vivendo 
nas ruas.
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RESUMO

Este artigo analisará a evolução histórica 
do conceito e aplicação do princípio da dignidade 
da pessoa humana, desde a antiguidade até os 
dias atuais, respondendo às indagações: qual 
a importância dos direitos humanos? Quando 
começou essa aplicabilidade? Sendo abordada 
também sua constituição, definição e importância 
diante da sociedade e do indivíduo como sujeito 
de direitos. Portanto, com metodologia hipotético-
dialética, propõe-se o debate desse tema tão caro aos 
operadores do direito.

PALAVRAS-CHAVE

Dignidade; Direito Constitucional; Pessoa Humana; Direitos 

Fundamentais; Constituição.

ABSTRACT

This article will analyze the historical evolution 
of the concept of the principle of the dignity of the human 
person, from antiquity to the present day, answering 
the question: What is the importance of human rights? 
When did this apply? Its constitution, definition and 
importance in relation to society and the individual 
as subject of rights are also addressed. Therefore, with 
hypothetical-dialectic methodology, it is proposed the 
debate of this subject so dear to the operators of the right.

KEYWORDS

Dignity; Constitutional Law; Human People; Fundamental 

Rights; Constitution.

INTRODUÇÃO

Diante de uma sociedade recheada de 
diversos tipos de desigualdades e preconceitos, o 
reconhecimento da importância da dignidade da 
pessoa humana torna-se cada vez mais necessário.

Ao fazer uma análise histórica, é perceptível 
essa necessidade de consideração dos direitos da 
pessoa humana, advinda, em grande parte, da 
constante da valorização do livre-arbítrio de cada 
sujeito de direito, assim, a dignidade passou a ser 
uma condição fundamental prevista nos diplomas 
constitucionais.

Assim, tem-se nítida evolução do conceito 
da chamada dignidade da pessoa humana, o que 
continua a galgar novos espaços até os dias atuais, 
sob a ótica da relevância adotada pelo Estado e total 
reconhecimento dos direitos da pessoa humana, 
sobretudo em novos direitos, atuando no papel de 
cidadão e na exclusão das visões meramente políticas, 
para adotar um direito humanista.

Assim, essa análise é de total importância 
para que possamos aprender a estabelecer uma 
comparação das fases dessa evolução, para uma 
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visão mais clara e ampla sobre as incompatibilidades 
atuais, facilitando assim, a resolução dos lapsos, com 
o intuito do desenvolvimento dos direitos humanos 
de forma cada vez mais digna e sensata.

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA

Antecedentemente de ser adotada pelo direito 
positivado, a dignidade da pessoa humana já era 
anuída na antiguidade, no sentido de que era variada 
para cada o cidadão, tendo em vista sua medida de 
acordo com a classe social ocupada por cada um. Mas 
uma coisa em comum entre os doutrinadores, o seu 
nascimento no seio familiar, o que é muito antigo. 
Neste sentido, o escólio de Gustavo Tepedino (1994, 
p. 326): “À família é atribuída proteção especial 
na medida em que a Constituição entrevê o seu 
importantíssimo papel na promoção da dignidade 
humana”.

Em épocas remotas, a ideologia dos romanos 
e dos gregos já era de que a política era uma figura 
de ética do cidadão, ou seja, a personalidade só era 
exercida dentro do Estado e a favor deste, de forma 
que apenas a participação de cada indivíduo na 
política é que definia seu grau de respeito perante a 
sociedade e sua dignidade propriamente dita.

Todavia, também havia a existência do 
chamado pensamento histórico, o qual considerava 
a dignidade da pessoa humana um atributo próprio 
de todos os indivíduos, sem qualquer distinção de 
qualquer ser humano, ou seja, a mesma era designada 
para quem fosse filho de Zeus, sendo considerado 
possuidor de direitos congênitos e idênticos a todos.

Neste sentido, cabe lembrar que o pensamento 
sobre o real conceito da dignidade começou a surgir, 
podendo ser comparada à ideologia adotada por 
Borges (2005, p. 16):

A dignidade da pessoa humana não depende 
de estado nem de outros qualificativos jurídicos, não 
nasce de um contrato nem de declaração de vontade, 
não está ligada aos papéis ou atividades que a pessoa 
desempenha, não tem relação com a capacidade. […] 
a dignidade da pessoa humana independe, inclusive, 
do nascer com vida, pois o nascituro, mesmo sem 
ainda ter nascido, possui a qualidade de humano.

Gradativamente, conforme passados os anos, 
as nações da Antiguidade notaram que todos os 
seres humanos sentiam necessidade de liberdade, no 
sentido de que a defesa de seus próprios interesses 
era cada vez mais inevitável. Ainda que a escravidão 

fosse adotada, começa a ser antagônica às evoluções 
naturais de ideologia, assim, vai sumindo sua validade, 
até ser extinta permanentemente da sociedade.

Com observância nos estudos históricos, 
podemos afirmar a doutrina de Cristo semeia a 
igualdade entre as pessoas humanas, desta forma, 
sempre preconizou a ideologia contraria a escravidão, 
impondo ao decorrer de tempo à extinção e quebra 
deste instituto, atribuindo a necessária dignidade aos 
escravos.

Fábio Comparato (2005, p. 18):

[…] essa igualdade universal dos filhos de Deus 
só valia, efetivamente, no plano sobrenatural, 
pois o cristianismo continuou admitindo, 
durante muitos séculos, a legitimidade da 
escravidão, a inferioridade natural da mulher 
em relação ao homem, bem como a dos povos 
americanos, africano e asiático colonizados, 
em relação aos colonizadores europeus.

Ao ser empregada a ideia de importância da 
existência da aplicabilidade da dignidade igualitária 
para toda coletividade com a finalidade de harmonia 
da sociedade dentro do plano do Estado, cada fez 
mais os bens materiais deixam de ter tanto valor 
perante aos direitos básicos do homem.

Na mesma época – Antiguidade Clássica – 
o afligimento com a Dignidade da pessoa humana 
ganhou tanta relevância que houve uma positivação 
nos diplomas legais garantidores da proteção dos 
indivíduos. São eles: O código de Manu e o Código 
de Hamurabi.

Tendo em vista que apesar da dignidade da 
pessoa humana não ser mencionada de maneira 
clara no Novo Testamento, devemos aplicar uma 
interpretação ampla ao analisar que o mesmo 
estabelece que o ser humano possua um valor 
essencial e importante, já que sua criação é baseada 
na imagem de Deus. Portanto, não há de se falar em 
ausência da disposição desta ideologia.

Reconhecido esse conceito de dignidade 
pela ideologia dos pensamentos antigos ocidentais, 
o Cristianismo e a filosofia começam a pregar que 
todos os seres humanos devem ser reconhecidos 
como um ser individual, portador de direitos e 
vontades próprias, sendo plenamente capaz de fazer 
escolhas de acordo com seus respectivos objetivos, 
independentemente da politica adotada.

Neste sentido, segundo Comparato (2005, 
p. 20), “se iniciou a elaboração do princípio da 
igualdade essencial de todo ser humano, não obstante 
a ocorrência de todas as diferenças individuais ou 
grupais, de ordem biológica ou cultural”.
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Assim, conforme o tempo foi se passando, 
com base neste pensamento humanista, o homem 
deixou de ser encarado como um mero individuo 
integrante da sociedade, e tornou-se, perante aos 
olhos do mundo, a ser encarado como um ser 
humano individual, livre dos princípios impostos 
pelo Estado, devendo ser respeito pelas suas 
individualidades, autonomia e dignidade.

Romano e Tenenti, citados por Koshiba 
(2000, p. 236):

O humanismo pretende substituir o sistema 
mental hierárquico da sociedade medieval 
com uma perspectiva que, se bem que 
individualista, tende a uma união fraterna e 
sem desigualdades substanciais entre todos os 
homens. Sua reivindicação da dignidade do 
indivíduo se refere e corresponde, com efeito, 
à afirmação do valor universal da humanidade.

Neste sentido, com a obtenção dessa 
autonomia e liberdade trazidas com a adoção da 
dignidade, podemos relacionar com o início da 
admissão e aplicabilidade dos direitos fundamentais, 
diferenciando assim o conceito e definição de Estado 
e Direito, tendo em vista que a vida social de cada 
indivíduo, não poderá ser confundida com o Estado. 
Aliás, Alexandre Cunha (2005, p.88) chega a afirmar 
que, em verdade, trata-se da:

[…] igualdade na atribuição da dignidade. 
Na medida em que a liberdade no exercício 
da razão prática é o único requisito para que 
um ente se revista de dignidade, e que todos 
os seres humanos gozam dessa autonomia, 
tem-se que a condição humana é o suporte 
fático necessário e suficiente à dignidade, 
independentemente de qualquer tipo de 
reconhecimento social.

Esse pensamento baseado no cristianismo, 
empregado na época do Estado aristocrático vigente, 
colaborou para uma ideologia baseada na transferência 
do Direto do indivíduo pelo próprio Estado. Desta 
forma, podemos afirmar que a dignidade é advinda 
do cidadão propriamente dito e não do Estado, não se 
confunde o direito individual com a política.

Esse pensamento adverso à política adotada 
na época contribuiu com o isolamento das esferas 
políticas e religiosas adequando a devida distinção, 
ocasionando uma relevante separação entre a igreja 
e o Estado.

Cabendo lembrar que na mesma época e na 
mesma ideologia do cristianismo, a qual defendia 
que o homem era considerado uma criação baseada 
nas características de Deus, começou a surgir um 
pensamento de igualdade, tendo em vista que Deus 

é uma figura única, e se cada ser é semelhante ao 
mesmo, não há de se falar em diferenças entre os 
iguais, sendo todos considerados da mesma maneira 
perante o Estado.

É importante evitar que o ensinamento 
do assunto seja exposto de forma superficial, 
portanto, acordo com os ensinamentos de Fábio 
Konder Comparato, o sentido do ideal a respeito da 
igualdade pregada pelo cristianismo era considerada 
apenas uma teoria, tendo em vista que na pratica 
nem sempre eram aplicadas, por conta do vício de 
adoção das discriminações nos âmbito das relações 
sociais, como por exemplo: a desvalorização da figura 
da mulher perante o homem, permissão legal da 
existência da escravidão, superioridade dos europeus 
em relação aos demais povos.

Algum tempo depois ocorreu o chamado 
início do denominado século das luzes, baseado na 
ideologia dos movimentos iluministas, chamado 
também de período humanista, mudando o foco do 
pensamento de que a dignidade deveria ser baseada 
na religiosidade, suprindo esse fundamento pela 
própria razão do homem. E é após essa época que 
começa a ocorrer um foco maior no desenvolvimento 
dos direitos individuais e aplicabilidade de menos 
arbitrariedade no poder e mais adoção da democracia, 
baseadas na ideologia de fraternidade e igualdade, 
conforme os ensinamentos de Comparato (2005, 
p. 20), “se iniciou a elaboração do princípio da 
igualdade essencial de todo ser humano, não obstante 
a ocorrência de todas as diferenças individuais ou 
grupais, de ordem biológica ou cultural”.

Assim, o cidadão começa ser encarado com 
dignidade independente e não proveniente do 
Estado ou da religião.

Carlos Guimarães (2006, p. 1), explica que, 
para Sócrates:

[…] o homem é a sua alma - psyché, porquanto 
é a sua alma que o distingue de qualquer outra 
coisa, dando-lhe, em virtude de sua história, 
uma personalidade única. E por psyché Sócrates 
entende nossa sede racional, inteligente e 
eticamente operante, ou ainda a consciência e 
a personalidade intelectual e moral.

O principal resultado da quebra com a Igreja 
foi à adoção do Racionalismo, ideologia advinda 
da filosofia a qual interpreta que o fundamento de 
qualquer forma de pensamento deve ser baseado em 
fatos verídicos. Cabendo lembrar que Descartes foi 
o instituidor desta ideologia “penso, logo existo”. 
(MAGEE, 1999, p.86-87).
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Em contrapartida a essa ideologia e em 
proteção ao pensamento de que é através dos 
sentidos que se alcança a real sabedoria, instituto 
denominado como Empirismo, criado por John 
Locke, advindo da Inglaterra, o qual defendia que 
o homem é “um ser pensante, inteligente, dotado de 
razão e reflexão, e que pode considerar-se a si mesmo 
como um eu, ou seja, como o mesmo ser pensante, 
em diferentes tempos e lugares”. (MAGEE, 1999); 
(LOCKE, 1986, p.318).

Cabendo lembrar ainda que a adoção da 
dignidade ganhou maior força no período do pós-
guerra, no plano internacional, alcançando também 
reconhecimento constitucional. No ordenamento 
jurídico brasileiro, a mesma se faz presente no art. 
1.º, III, da Constituição Federal (LGL\1988\3), no 
papel de direito fundamental da pessoa humana.

 

2 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO 
FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO

Inicialmente, devemos definir o conceito de 
dignidade humana, da seguinte forma: “consciência 
do próprio valor; honra; modo de proceder 
que inspira respeito; distinção; amor próprio.” 
(HOUAISS; VILLAR, 2004, p. 248) para que 
tenhamos um ponto de vista de sua real finalidade.

Todavia, a mesma deve ser analisada de 
um modo geral, devendo sempre se lembrar da 
incumbência do Estado em certificar de que o sujeito 
deva ser sempre detentor de seus direitos básicos, 
tendo como fundamento o estabelecido no art. 1º, 
III da CRFB/88. (SANTOS, 2011).

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, 2004, p.3)

Conforme Sarlet (2002, p. 68), destaca-
se a dignidade da pessoa humana na consagração 
expressa em nossa Constituição de 1988, no 
título dos princípios fundamentais, como um dos 
fundamentos do nosso Estado Democrático (e 
social) de Direito (art. 1º, inc. III, da CF). Aliás, 
o nosso Constituinte de 1988 – a exemplo do que 
ocorreu, entre outros países, na Alemanha - além de 
ter entoado 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, e não o contrário, já que o ser humano 
constitui a finalidade precípua, e não meio da 
atividade estatal.

Além de justificar a fundamentalidade 
material dos direitos positivados, o princípio da 
dignidade da pessoa humana serve como diretriz 
material para possibilitar a identificação de direitos 
implícitos, funcionando, o princípio, como cláusula 
aberta, no sentido de respaldar o surgimento de 
“direitos novos” não expressos na Constituição de 
1988, mas nela implícitos, seja em decorrência do 
regime e princípios por ela adotados, […] seja em 
virtude de tratados internacionais em que o Brasil seja 
parte; sendo assim, quando se estiver diante de uma 
posição jurídica diretamente embasada e relacionada 
à dignidade da pessoa, inequivocamente estaremos 
diante de uma norma de direito fundamental. 
(Bortoluzzi, 2006, p.11)

Assim, é essencial que esses direitos 
fundamentais estejam elencados no dispositivo legal, 
tendo em vista que a pessoa humana por si só não é 
capaz de fazer valer seus direitos se os mesmos não 
forem estritamente legalizados e formalizados pelo 
ordenamento jurídico brasileiro.

3 DEFINIÇÃO DE DIGNIDADE HUMANA

Muitas vezes o conceito da dignidade da pessoa 
humana é empregada para resguardar os direitos 
fundamentais do indivíduo, neste sentido, valendo 
lembrar que sua fundamentação está disposta no 
art. 1°, III da Constituição Federal, sendo criada no 
momento da instituição de um Estado Democrático 
de Direito. Portanto, cabe ao âmbito jurídico zelar 
pela proteção da dignidade da pessoa humana, ainda 
que a mesma tenha um caráter filosófico. Cabendo 
ainda lembrar que existe uma forte ambiguidade no 
conceito, por conta da diversidade cultural existente 
no mundo.

Neste sentido, Martins (2003, p. 53):

A dificuldade é ainda maior quando verificamos 
os múltiplos significados atribuídos pela 
doutrina nacional ao princípio: ora como valor 
absoluto; ora como critério interpretativo; ora 
como um direito fundamental em si mesmo; 
ora como direito ao livre desenvolvimento 
da personalidade humana; ora como mera 
referência filosófica desprovida de maior 
normatividade. Na verdade, muitas vezes a 
doutrina adota dois ou mais destes sentidos 
sem, contudo, precisar qual relação entre eles, 
o que pode gerar grande confusão.



170

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 11 – DIGNIDADE HUMANA E JUSTIÇA

Para muitos doutrinadores, a dignidade da 
pessoa humana é um princípio absoluto, há um 
valor coletivo e, por isso mesmo, não se pode deixar 
de lado ou passar ao largo da pessoa, que é o valor 
máximo a ser tutelado. (SANTOS, 1999. p. 94)

Jorge de Miranda leciona que a fonte ética da 
dignidade da pessoa estão nos direitos, liberdades 
e garantias pessoais, com espeque nos direitos 
econômicos, sociais e culturais comuns a todas 
as pessoas. É uma visão ampliativa dos direitos 
mencionados expressamente nas leis, partindo para 
uma concepção principiológica, contemplando as 
seguintes conclusões:

a) a dignidade da pessoa humana é, ao mesmo 
tempo, patrimônio de uma única pessoa e 
também da coletividade; b) é princípio que 
refere-se à pessoa humana desde a concepção, 
e não só desde o nascimento; c) a dignidade 
da pessoa atinge qualquer gênero, não 
distinguindo homem e nem mulher, enquanto 
iguais; d) o indivíduo em relação à comunidade 
em que se insere, deve saber de sua igualdade 
com os demais partícipes; e) a dignidade da 
pessoa humana é individual, de cada um, não 
pode ser ditada pela relação comunitária; f ) a 
força da dignidade está no tamanho do respeito 
à liberdade de cada pessoa e não em pré-
conceitos do nível intelectivo ou psicológico; 
g) o comportamento social pretérito não pode 
marcar o trato da dignidade da pessoa, sob 
pena de não se dar chance ao arrependimento 
e à redenção do caráter; h) as condições 
materiais devem ser adequadas, para um 
mínimo de dignidade humana; mas, superado 
isto, o ser prevalece sobre o ter. Enfim, é a nível 
de dignidade que justifica a qualidade de vida. 
(MIRANDA, 2008. p. 169)

Desta forma, podemos afirmar que o conceito 
da dignidade humana possui um caráter conceitual 
aberto, tendo em vista que se trata de um objeto 
cultural com estruturação e ramos históricos. E cada 
vez mais vêm ganhando importância na sociedade.

No ponto de vista jurídico a dignidade é 
uma peculiaridade de todos os seres humanos e 
constitui direitos fundamentais, desta forma, não 
cabe ao direito definir de forma exata o conceito, 
mas sim de exprimir seu valor em concordância com 
o estabelecido em clausula pétrea, para que se torne 
comum na coletividade o respeito e a proteção do 
direito básico de cada indivíduo.

No mesmo contexto, Cármen Lúcia Antunes 
Rocha, mencionada por Martins (2003, p. 57) 
ilustra que:

Os princípios constitucionais são os 
conteúdos intelectivos dos valores superiores 
adotados em dada sociedade política, 
materializados e formalizados juridicamente 

para produzir uma regulação política no 
Estado. Aqueles valores superiores encarnam-
se nos princípios que formam a própria 
essência do sistema constitucional, dotando-o, 
assim, para cumprimento de suas funções, de 
normatividade jurídica. A sua opção ético-
social antecede a sua caracterização normativo-
jurídica. Quanto mais coerência guardar a 
principiologia constitucional com aquela 
opção, mais legítimo será o sistema jurídico e 
melhores condições de ter efetividade jurídica 
e social.

Assim, podemos afirmar que antes de tornar-
se um princípio constitucional, a dignidade da 
pessoa humana já havia um valor adotado pela 
sociedade, posteriormente sendo formalizado e 
regularizado pela Constituição, com a finalidade de 
serem seguidos estritamente com legitimidade.

Do mesmo modo, doutrina abalizada 
preconiza que:

Como limite, a dignidade implica não apenas 
que a pessoa não pode ser reduzida à condição 
de mero objeto da ação própria e de terceiros, 
mas também o fato de [que] a dignidade gera 
direitos fundamentais (negativos) contra atos 
que a violem ou a exponham a graves ameaças. 
Como tarefa, da previsão constitucional 
(explícita ou implícita) da dignidade da pessoa 
humana, […] decorrem deveres concretos de 
tutela por parte dos órgãos estatais, no sentido 
de proteger a dignidade de todos, assegurando-
lhe também por meio de medidas positivas 
(prestações) o devido respeito e promoção. 
(SARLET, 2005, p.32-33)

O conceito, em relação a este princípio no 
âmbito jurídico, é indeterminado. Os diversos 
entendimentos são fundamentais para construir uma 
relevância e ganhar força na efetivação da Constituição 
do Brasil, tendo em vista que o ordenamento jurídico 
não estabelece a dignidade propriamente dita, já que 
a mesma é pertinente ao ser humano, todavia prevê 
a garantia de comprometimento e proteção de seu 
estrito cumprimento. Assim é que Rogério Gesta 
Leal e Daniela Menengoti Ribeiro, definem que:

Os direitos humanos seriam, assim, o conjunto 
dos direitos e das liberdades fundamentais inerentes 
à dignidade da pessoa humana e que concernem 
a todos os seres humanos. Nesse enfoque, a Carta 
das Nações Unidas evoca o respeito aos direitos do 
homem e às liberdades fundamentais para todos, 
englobando também os direitos civis, políticos, 
econômico, sociais e culturais. (LEAL e RIBEIRO, 
2014, p. 161)

A importância desses valores e fontes, não 
existem apenas pelo fato de estar presente no texto 
constitucional, mas sim pelo fato de ir ganhando 
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uma recognição de direitos e garantias fundamentais, 
construídos e concretizados pelo contexto histórico 
do princípio da dignidade e sua ratificação na 
aplicação da prática constitucional.

Assim, pelo fato de ser uma fonte do 
sistema constitucional, esse princípio não interfere 
apenas no âmbito público e privado, funcionando 
também como uma axiológica-normativa do sistema 
constitucional, ainda que alguns dispositivos sejam 
quase incongruentes.

4 DIMENSOES DOS DIREITOS HUMANOS

Com observância das doutrinas inerentes, 
dentre essas Ingo Wolfgang Sarlet, apesar do conceito 
incerto da dignidade da pessoa humana, não 
podemos deixar de observar as diversas dimensões 
existentes, tanto no âmbito cultural, quanto no 
processual, baseadas nos frutos das evoluções 
históricas. (SARLET, 2005. p. 373)

Ruy Barbosa já propunha que a regra de 
igualdade é tratar desigualmente os desiguais. Mas 
o Direito não combate preconceito, apenas a sua 
manifestação. Entretanto, não se pode olvidar que 
a vergonha e o medo são o maior descalabro ao 
princípio da dignidade humana, porque nem o 
tempo apaga as cicatrizes, fazendo-nos renascer a 
cada dia. E faz nos perguntar: quando teremos a 
efetividade dos preconceitos contidos nos arts. 3.º e 
5.º da CF? (STF, HC 106.212-MS, j. 24.03.2011, 
rel. Min. Marco Aurélio)

Então, a dimensão cultural recebe as respectivas 
características de acordo com os grupos sociais no 
desenrolar da história, devendo ser observadas as 
diversidades culturais e suas aplicações na prática, 
de acordo com o tempo, com a finalidade de um 
entendimento ético dos respectivos grupos sociais e 
sua propagação com o passar dos anos. Muitas vezes 
o doutrinador atua como vanguardista, projetando 
valores.

Assim, o principal efeito da dimensão cultural 
é, sem dúvida, causado pela coletividade, sendo 
essencial que haja entre as diversas culturas uma 
comunicação para que a visão multicultural em 
relação aos direitos humanos fundamentais nunca 
fique estagnada, e sempre ocorra a aplicabilidade do 
respeito pelas diferenças entre as pessoas.

Já no ponto de vista da dimensão processual, 
quanto à dignidade da pessoa humana, a Constituição 
Federal de 1988 passou a ganhar uma força cada vez 
mais poderosa, ocupando lugar de extrema relevância 

no direito nacional, passando a ser detentora de 
proeminência material, axiológica e formal. Não por 
outro motivo que a doutrina aponta que:

Nesse ambiente, a Constituição passa a ser não 
apenas um sistema em si – com a sua ordem, 
unidade e harmonia – mas também um modo 
de olhar e interpretar todos os demais ramos 
do Direito. Este fenômeno, identificado por 
alguns autores como filtragem constitucional, 
consiste em que toda a ordem jurídica deve ser 
lida e apreendida sob a lente da Constituição, 
de modo a realizar os valores nela consagrados. 
Como antes já assinalado, a constitucionalização 
do direito infraconstitucional não tem como 
sua principal marca a inclusão na Lei Maior 
de normas próprias de outros domínios, mas, 
sobretudo, a reinterpretação de seus institutos 
sob uma ótica constitucional (BARROSO, 
2005).

Assim, antes de qualquer forma de aplicação 
das leis, a Constituição deve ser observada para que 
os Direitos Fundamentais sejam sempre protegidos 
e respeitados. Não podendo jamais haver qualquer 
espécie de contradição entre o que efetivamente está 
estabelecido nesse diploma legal e o que é aplicado 
na prática do uso de outras leis.

Nessa linha, a omissão do Poder Público 
ensejou a intervenção do Judiciário para oferta 
de condições de saúde digna aos portadores de 
transtornos mentais, assegurando a efetividade do 
núcleo essencial da dignidade da pessoa humana. 
Basta ver a recente decisão do Supremo Tribunal 
Federal (ACO 1472 AgR-segundo Relator(a): Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, 
julgado em 01/09/2017, DJe-210 de 15-09-2017).

Também o mesmo Supremo Tribunal Federal, 
quanto ao tema da reserva de vagas para negros em 
concursos públicos, definiu que é constitucional 
a instituição de mecanismos para evitar fraudes 
perpetradas por candidatos que, além da 
autodeclaração, poderá utilizar critérios subsidiários 
de heteroidentificação, como a autodeclaração 
presencial, junto à comissão ou banca do concurso, 
mas traços limites dessa identificação com base no 
respeito à dignidade da pessoa humana. Com esse 
pensamento, o Supremo Tribunal Federal, com 
acerto, pelo Min. Relator, assim conduziu parte de 
seu voto, o que merece citar um trecho:

Presidente, eu tive, por algum tempo, pelo 
tempo que foi possível, no meu gabinete, uma 
juíza instrutora que era uma mulher negra, 
notavelmente brilhante, elegante, Doutora 
Adriana Cruz. Em uma ocasião, recebi uma 
delegação de jovens profissionais negros, que 
visitou o Supremo. E eu os recebi na Primeira 
Turma e convidei a Doutora Adriana para se 
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dirigir a eles. Até hoje, me lembro a emoção 
com que ela pronunciou, naquele nosso 
auditório da Primeira Turma, a seguinte frase 
de estímulo e motivação: “nós não estamos aqui 
de favor. Nós temos o direito de estar aqui. 
A vida é uma festa para a qual nós também 
fomos convidados. E temos o direito de entrar 
pela porta da frente, e não pela porta dos 
fundos”. Verdadeiramente, esse sentimento 
que ela manifestou ali tocou tão fundo as 
pessoas que estavam presentes, na autoestima 
delas. É a ideia de que todos aqueles que estão 
nesse mundo e nessa vida têm direitos iguais. 
O grande problema do preconceito é que ele 
envolve dois lados: o de quem o pratica e o 
de quem o aceita. Portanto, é preciso não 
aceitar esse preconceito. Este é o primeiro 
grande antídoto contra o preconceito: é não 
se perceber a si próprio tal como algum outro, 
pervertidamente, nos percebe. O problema é 
que, para resistir ao preconceito, é necessário 
algum grau de empoderamento. Há uma frase 
feliz de Eleanor Roosevelt, em que ela disse 
assim: “ninguém pode fazer você se sentir 
inferior sem a sua ajuda”. Portanto, para resistir 
ao preconceito, basta não o aceitar. Porém, 
se as pessoas, por circunstâncias da vida, 
frequentam os piores colégios, desempenham 
as piores tarefas e moram nos piores locais 
contaminados pelo crime, muitas vezes elas 
têm dificuldade de resistir ao preconceito e 
simplesmente não o aceitar. Assim, estamos 
tratando aqui do empoderamento de pessoas... 
(STF – Trecho do voto condutor - ADC 41, 
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, 
Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, DJe-
180 de 16-08-2017).

Ainda, é temática que alcançou a repercussão 
geral o embate da temática da imunidade de 
jurisdição de Estado estrangeiro em relação a ato de 
império ofensivo ao direito internacional da pessoa 
humana. (STF - ARE 954858 RG, Relator(a): Min. 
EDSON FACHIN, julgado em 11/05/2017, DJe-
108 de 23-05-2017)

Da mesma forma, o Superior Tribunal 
de Justiça vem considerando o princípio da 
dignidade da pessoa humana em suas decisões, ao 
considerar, por exemplo, que o imóvel profissional 
de pequenas empresas, empresas de pequeno porte 
ou firma individual está abrangido pela proteção de 
impenhorabilidade constante do Código de Processo 
Civil, justamente em observância aos princípios 
fundamentais constitucionais da dignidade da pessoa 
humana e dos valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa (artigo 1º, incisos III e IV, da CRFB/88) 
e do direito fundamental de propriedade limitado à 
sua função social (artigo 5º, incisos XXII e XXIII, 
da CRFB/88) - (STJ - REsp 1114767/RS, Rel. 
Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado 
em 02/12/2009, DJe 04/02/2010). Também na 
esfera penal se tem repetido por diversas vezes que 

“o devido processo legal, amparado pelos 
princípios da ampla defesa e do contraditório, 
é corolário do Estado Democrático de Direito 
e da dignidade da pessoa humana, pois permite 
o legítimo exercício da persecução penal e 
eventualmente a imposição de uma justa pena 
em face do decreto condenatório proferido.” 
(STJ - RHC 64.858/CE, Rel. Ministro 
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 
julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017)

E poderíamos citar muitas outras decisões 
que utilizam o conceito da dignidade da pessoa 
humana para efetivação dos direitos, mas pela sede, 
ficamos com esses exemplos recentes. A final, o Brasil 
miscigenado, com diversidade racial e cultural, com 
centenas de comunidades distintas que hasteiam a 
mesma bandeira, com formulação de demandas 
distintas, necessita da diversidade também de seus 
representantes, que encontrarão no pluralismo 
de pessoas, representantes e representados, maior 
capacidade para solucionar a plêiade de problemas 
que se apresentam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme os fatos apresentados, podemos 
afirmar de que efetivamente a evolução do Direito 
teve como principal consequência a aproximação dos 
âmbitos privados e públicos.

Os acontecimentos ocorridos na época da 
Segunda Guerra Mundial proporcionaram novos 
sentidos aos pensamentos em relação aos indivíduos 
e consequentemente à sociedade, proporcionando 
uma reforma nas regras dos ordenamentos jurídicos.

Mudando a forma de aplicabilidade da lei, 
tendo em vista que a Constituição passou a ser 
observada antes de qualquer outro diploma legal, 
devendo ser respeitada e protegida de acordo com 
as novas interpretações, a Constituição tomou o 
seu papel fundamental. Naturalmente que isso 
inclui a aplicação dos princípios, inseridos em 
decorrência das diversas transformações ao passar 
do tempo.

A principal consequência dessas evoluções 
de ideologias foi a prática da proteção do indivíduo 
como um ser singular e sujeito de direitos 
fundamentais, extraídos do princípio da dignidade 
da pessoa humana, fundamento dos outros princípios 
infraconstitucionais e constitucionais existentes no 
âmbito jurídico.

Então, as cláusulas gerais, dispostas na 
Constituição, são consideradas normas que devem ser 
adaptadas às possíveis alterações sociais, permitindo 
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a utilização da hermenêutica para casos específicos 
relacionados a dignidade da pessoa humana.

Assim, o princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana deve ser aplicado ao caso 
concreto, adequando as normas gerais aos princípios 
estabelecidos no ordenamento jurídico. As decisões 
do Supremo Tribunal Federal, aqui colacionadas, 
são exemplos dessa aplicação. A dignidade da pessoa 
humana é princípio que não pode se afastar o 
julgador.
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RESUMO

A temática intencionada vem identificar 
o que é Incidente de Resolução de Demanda 
Repetitiva, o motivo pelo qual surge este meio 
processual para obtenção de decisões igualitárias, 
ordenada no Código de Processo Civil de 2.015 e 
pelo Microssistema do Processo Coletivo. Enfatiza 
o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva 
no âmbito do Processo Coletivo, discriminando 
seus objetivos e efeitos no processamento judicial, 
perante a dignidade da pessoa humana, assim como 
as consequências de uma decisão para o ordenamento 
jurídico e para sociedade brasileira.

PALAVRAS-CHAVE

Dignidade da Pessoa Humana. Incidente de Resolução de Demanda 

Repetitiva. Processo Coletivo.

ABSTRACT

The intended theme comes to identify what is 
Repeating Demand Resolution Incident, the reason why 
this procedural means for obtaining egalitarian decisions 
arises, ordered in the Code of Civil Procedure of 2015 

and by the Microsystem of Collective Process. Emphasizes 
the Repetitive Demand Resolution Incident within the 
scope of the Collective Process, discriminating its objectives 
and effects on judicial processing, before the dignity of the 
human person, as well as the consequences of a decision 
for the legal system and for Brazilian society.

KEYWORDS

Dignity of human person. Repetitive Demand Resolution Incident. 

Collective Process.

INTRODUÇÃO

O presente artigo científico, terá por objetivo 
apresentar uma visão sobre o Processo Coletivo e 
a efetivação da dignidade da pessoa humana no 
âmbito do Incidente de Resolução de Demanda 
Repetitiva.

Face ao citado escopo explica os instrumentos 
que conduzem à abordagem do tema proposto, 
passando a discorrer acerca da metodologia de 
pesquisa científica que é empregada. O trabalho, do 
ponto de vista de sua natureza, é elaborado na forma 
de pesquisa básica, pois almeja gerar conhecimentos 
novos e úteis para o avanço da ciência do Direito, 
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envolvendo verdades e interesses universais. Da 
perspectiva da forma de abordagem do problema, 
contém uma pesquisa qualitativa, por considerar que 
há uma relação dinâmica entre o ambiente social e o 
objeto de estudo, ou seja, uma ligação indissociável 
entre a objetividade fática e a subjetividade material 
do caso em concreto, neste é demonstrado em 
planilha e estatística um panorama realizado pelo 
Departamento de pesquisa do Conselho Nacional de 
Justiça datado de 2.018.

Acende a importância e a interpretação 
dos fenômenos jurídicos e sociais e a consequente 
atribuição de significados e conceitos. Tende como 
foco a matéria da efetivação da dignidade da pessoa 
humana pela delimitação e especificação de cada 
instrumento processual e sua correlação com o mundo 
jurídico para obtenção do direito material coletivo 
necessário às garantias fundamentais, haja vista a 
precisão de se proporcionar maior familiaridade com 
os problemas que envolve os princípios do Processo 
Coletivo, os tornando explícitos e construindo 
hipóteses a serem validadas ou descartadas.

O procedimento técnico adota a pesquisa 
bibliográfica, e justifica o estudo por material já 
publicado, principalmente, obras atuais e com 
um novo frescor em seus posicionamentos e ideias 
jurídicas. A pesquisa bibliográfica tem fundamental 
importância, pois procura extrair as informações de 
livros doutrinários voltados para a área da efetivação 
da dignidade da pessoa humana pelo Processo 
Coletivo em âmbito processual, bem como de leis, 
jurisprudências, e sites da internet.

Por fim elucida a meta de estudo, analise os 
dados e busca uma aproximação com a realidade, 
na expectativa de compreender o significado da 
ação humana e não somente conformar-se com 
sua descrição. É viável, desta forma, a extração de 
considerações e conclusões a respeito do tema.

Este trabalho pretende interpretar, à luz 
da Carta Magna, do Código de Processo Civil, 
do Microssistema do Processo Coletivo e recortes 
doutrinários que versem sobre o assunto em pauta 
dirimir dúvidas acerca da efetivação da dignidade da 
pessoa humana no âmbito do Incidente de Resolução 
de Demanda Repetitiva.

1 EFETIVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA NO PROCESSO COLETIVO

Todo ser humano é detentor de dignidade, 
a dignidade decorre da condição humana, que o 

torna credor de igual e respeito por parte de seus 
semelhantes. A dignidade é um conjunto de direitos 
existenciais, assim pode-se perder a consciência da 
própria dignidade, porém ela ainda continuará a ser 
considerada e respeitada.

A dignidade da pessoa humana é um atributo 
que todo ser humano possui independentemente de 
qualquer requisito ou condição. É considerada como 
o nosso valor constitucional supremo, o núcleo 
axiológico da constituição, ou seja, o centro em 
torno do qual gravitam os direitos fundamentais.

Visto a dignidade da pessoa humana pressupor, 
portanto, a igualdade entre os seres humanos, o 
princípio da igual é uma consideração de interesses 
que versa em atribuir aos interesses alheios peso igual 
ao que atribuímos ao nosso. Não por generosidade, 
mas por solidariedade, que é uma necessidade 
imposta pela própria vida em sociedade. O solidário 
é aquele que defende os interesses alheios porque, 
direta ou indiretamente, eles são interesses próprios. 
A solidariedade, como bem sintetizado por André 
Comte-Sponville, “é uma maneira de se defender 
coletivamente” (apud LEONEL, 2002, pág. 22).

Portanto a dignidade da pessoa humana 
encontra-se explicita e/ou implícita em toda a 
Constituição Brasileira de 1988, ora concretizada 
como princípio, ora como regra, mas sempre com 
intuito de efetivar o direito do ser humano. A 
Constituição deve resgatar a sua normatividade 
através de um trabalho de interpretação que, sem 
ignorar os fatos concretos da vida, consiga concretizar 
“de forma excelente” os seus princípios (HESSE, 
1991, pág. 22-23).

Assim, para que a dignidade humana não 
constitua uma promessa não cumprida e “não se 
desvaneça como mero apelo ético” é fundamental 
sua concretização judicial, através de um constante 
e renovado trabalho de interpretação e aplicação, 
que busque dar ao princípio a máxima efetividade 
(CANOTILHO, 1999, pág. 1.149).

A efetivação da dignidade da pessoa humana 
pode ocorrer no âmbito do processo coletivo que, 
visa proteger os inúmeros direitos, princípios e regras 
implícitos e explícitos do ordenamento jurídico. 
Um sistema jurídico se faz através de um estudo 
sistemático de conceitos, institutos afins e princípios. 
“A constatação de que o ordenamento jurídico 
não é só formado por normas (sentido estrito), 
mas também por princípios, alterou, de modo 
significativo, a própria ideia de sistema jurídico 
que teve de abandonar o acentuado timbre formal, 
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tão presente nas formulações dos séculos passados” 
(NETTO, 2003, pág.23).

O Código do Consumidor, Lei nº 8.078/90, 
juntamente com a Lei da Ação Civil Pública, Lei nº 
7.347/95, veio estabelecer um microssistema de tutela 
coletiva no direito brasileiro, formando um conjunto 
de normas principiológicas do direito processual 
coletivo, que se aplicam em regra a todas as tutelas 
coletivas: conceito tripartite de interesses coletivos; 
coisa julgada coletiva; não taxatividade das tutelas 
coletivas. Essa hermenêutica decorre do princípio da 
ampla tutela jurisdicional coletiva, que admite todos 
os tipos de ação para tutelar esses direitos.

Devido à criação desse microssistema de 
tutela coletiva, outros direitos coletivos, inclusive 
regulados em legislação própria, poderão ser 
tutelados por ele, tais como: direito à educação, 
saúde, transporte, trabalho, moradia, lazer, serviços 
públicos, meio ambiente, direito dos idosos (Lei 
nº 10.741/2003), crianças e adolescentes (Lei nº 
8.069/99), comunidade indígena (Lei nº 6.001/73), 
regularização urbana (Lei nº 10.257/2001-estatuto da 
cidade), (ALMEIDA, 2007). Também se expandiram 
os órgãos de atuação desse microssistema: Defensoria 
Pública no rol de legitimadas para a propositura da 
ação (Lei nº 11448/07), Ministério Público como 
principal agente da tutela coletiva (Lei nº 8.625/93 
e Lei Complementar nº 75/93), (NOGUEIRA, pág. 
41-47)

Portanto a coexistência dos dois sistemas de 
tutela processual na atualidade: o sistema individual, 
cujo instrumento legal idôneo é o Código de Processo 
Civil e o microssistema de tutela coletiva, instituído 
principalmente pela Lei Ação Civil Pública e pelo 
Código do Consumidor, encontram-se integrados aos 
institutos de aplicação dos direitos transindividuais, 
tendo eles por titulares desses direitos o indivíduo 
e toda a coletividade, enquanto podem ser autores 
ofensivos tanto o particular quanto o Estado.

Assim efetivando-se a dignidade da pessoa 
humana no processo coletivo, como facultativo, 
porém, muita das vezes mais vantajosa, por motivo 
de procedimento processual ou meios de concretude 
probatória, a dignidade da pessoa humana é acolhida 
pela sistemática processual jurídica, que se efetiva na 
órbita judiciária para se obter uma decisão, quando 
tais direitos, princípios ou regras encontram-se em 
conflito. A lide pode perdurar de tal maneira vindo a 
existir uma demanda processual e necessária decisão 
jurídica pela ferramenta processual do Incidente de 
Resolução de Demanda Repetitiva.

2 INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA 
REPETITIVA

O incidente de resolução de demanda 
repetitiva está previsto no capítulo VIII, do artigo 
976, do Código de Processo Civil. O artigo indica 
o cabimento do instituto no caso de identificação 
da controvérsia que possa vir a gerar relevante 
multiplicação de processos fundados em idênticas 
questões de direito, causando grande insegurança 
jurídica, visto risco de decisões conflitantes nos 
tribunais.

Pelo princípio do acesso à justiça, um dos 
direitos fundamentais previstos na Constituição 
Federal, encontra-se arrolado no artigo 5º, inciso 
LXXVIII, estabelece ser a todos, no âmbito judicial 
e administrativo, assegurados a razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeridade 
de sua tramitação, assim o Poder Judiciário, com o 
passar dos anos, teve o nascer de órgãos autônomos a 
ele, como a Defensoria Pública e outros vinculados, 
como os Juizados Especiais Cíveis e Criminal, 
também como o advento da tecnologia e consequente 
abrangência de informações para a sociedade e pelo 
próprio incentivo à cidadania com propagandas 
governamentais, ocorreu uma maior necessidade 
da população em socorrer-se ao judiciário para 
solucionar seus problemas corriqueiros, o que 
acabou fazendo com que as Comarcas de todo Brasil 
aglomerassem inúmeros processos.

Pela enorme demanda em todas as Varas 
espalhadas pelo Brasil, o mesmo Poder Judiciário se 
deparou com o inchaço no sistema processual, indo 
assim de encontro com o princípio da efetividade 
e celeridade. A sociedade, que agora, com mais 
informações e órgãos criados para resolver as lides 
de maneira mais eficiente, observa sua lentidão para 
elas serem julgadas, crescendo o sentimento de que o 
Poder Judiciário não é efetivo, que a Justiça é lenta, 
causando mais injustiça pela sua demora em proferir 
respostas a sociedade e aos indivíduos que participam 
do processo em curso, transparecendo e, muitas das 
vezes incentivando, um cenário de impunidade, seja 
em âmbito civil ou penal.

Os processos no Poder Judiciário vêm 
engrossando o sistema jurídico a cada ano, o 
Conselho Nacional de Justiça traça o histórico em 
números desde 2009 a 2017:

O Judiciário chegou ao final do ano de 2017 
com um acervo de 80,1 milhões de processos 
que aguardam uma solução definitiva. No 
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entanto, o ano de 2017 foi o de menor 
crescimento do estoque desde 2009, período 
computado para série histórica da pesquisa, 
com variação de 0,3%. Isso significa um 
incremento de 244 mil casos em relação a 
2016.
A Justiça Estadual concentra a maior parte 
do estoque de processos: 63.482 milhões, o 
que equivale a 79% dos processos pendentes. 
A Justiça Federal concentra 12,9% dos 
processos, e a Justiça Trabalhista, 6,9%. Os 
demais segmentos, juntos, acumulam 1% dos 
casos pendentes.
Em 2017, cada juiz brasileiro julgou, em 
média, 1819 processos, o que equivale a 7,2 
casos por dia útil - esse é o maior índice de 
produtividade desde 2009. Os índices de 
produtividade dos magistrados (IPM) e dos 
servidores (IPS-Jud) são calculados pela relação 
entre o volume de casos baixados e o número 
de magistrados e servidores que atuaram 
durante o ano na jurisdição. Em 2017, o IPM 
e o IPS-Jud variaram positivamente no último 
ano em 3,3% e 7,1%, respectivamente (CNJ, 
2018)

Fonte: CNJ, online.

A multiplicação de processos perante 
os órgãos competentes, até mesmo dentro de 
órgãos vinculados a um mesmo tribunal, pode 
gerar conclusões e decisões variadas e até mesmo 
antagônicas. Por isso nasce o incidente de resolução 
de demanda repetitiva, já que uma vez admitido será 
determinada a suspensão de todos os processos que 
versem sobre a mesma questão de direito. E caso não 
se obedeça a tese firmada e adotada pelos Tribunais 
sobre o incidente caberá reclamação diretamente ao 
Supremo Tribunal Federal.

Portanto, o incidente de resolução de demanda 
repetitiva vem como uma resposta processual a 
sociedade brasileira, com intuito de deflagrar o 
inchaço do sistema judiciário, uma vez que engloba 
blocos de decisões em uma só, colocando um padrão 
em questões litigiosas idênticas e ao mesmo tempo 
criando segurança jurídica nos mesmo tribunais, 
visto que o igual questionamento ocorrido em um 
uma Vara se dará em outra Vara do mesmo Estado 
ou de Estados distintos, o que ajuda na logística 
processual, solidifica os princípios da isonomia, do 

acesso à justiça, do direito a um julgamento célere e 
eficiente, dando uma resposta necessária à sociedade, 
sem causar ilegalidade processual e estando em 
consonância com a Carta Magna.

2.1 PROCEDIMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO 
DE DEMANDA REPETITIVA

Primeiramente, o incidente de resolução de 
demanda repetitiva é procedimento de competência 
originária dos tribunais, conforme se depreende de 
uma interpretação sistêmica do artigo 976 do CPC, 
assim infere-se o não falar em incidentes julgados por 
juízes de primeira instância, pois para instauração 
de um incidente é necessário a presença de dois 
pressupostos de admissibilidade: a) efetiva repetição 
de processos, cuja controvérsia seja unicamente 
de direito e, b) risco de ofensa à isonomia e, 
cumulativamente, à segurança jurídica.

O caráter preventivo do incidente é presente, 
pois constatada a repetição, assim instaura-se o 
incidente que previna sua continuidade. Sendo 
concretizados os princípios constitucionais (isonomia 
e segurança jurídica) escolhidos pelo Legislador, 
conforme autor Barbosa proclama “A questão 
transladada ao conhecimento do órgão jurisdicional 
superior é tão somente a questão jurídica. Questões 
de fato estão excluídas do seu âmbito de incidência” 
(2011, pág.33).

O mérito não deixará de ser apreciado, no 
caso de desistência ou abandono da causa, conforme 
preceitua o artigo 976, §1°, do CPC, pois o 
Ministério Público assumirá a titularidade da ação. 
Não há nenhuma divergência na hipótese do Parque 
assumir a situação jurídica, visto ser de interesse 
público a repetição de ações sobre mesmo tema, 
transpondo o interesse privado.

Consoante dicção do artigo 976, parágrafo 3º, 
do CPC, a inadmissão do instrumento de resolução 
de demandas repetitivas por ausência de qualquer de 
seus pressupostos de admissibilidade, não impede 
que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente 
novamente suscitado.

De outra sorte, pelo parágrafo 4º, do artigo 
976, do CPC, presume-se ser incabível o incidente 
de resolução de demandas repetitivas quando 
um dos tribunais superiores, no âmbito de sua 
respectiva competência, já tiver afetado recurso para 
definição de tese sobre questão de direito material 
ou processual repetitiva. Contudo, isso não significa 
que dois incidentes versando sobre a mesma questão 
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de direito não possam ser instaurados em tribunais 
de competência distintas, a questão é elucidada 
no Enunciado nº 90 do Fórum Permanente de 
Processualistas Civis, onde esclarece esse ponto ao 
relatar que “É admissível a instauração de mais de 
um incidente perante tribunais de segundo grau 
deferentes”.

Por fim o § 5º, do artigo 970 do referido 
diploma processual, determina que não serão 
exigidas custas processuais no incidente de resolução 
de demandas repetitivas.

O artigo 977 do CPC estabelece os legitimados 
para a instauração ao incidente:

Art. 977. O pedido de instauração do incidente 
será dirigido ao presidente de tribunal: 
I - pelo juiz ou relator, por ofício;
II - pelas partes, por petição;
III - pelo Ministério Público ou pela 
Defensoria Pública, por petição.
Parágrafo único. O ofício ou a petição será 
instruído com os documentos necessários 
à demonstração do preenchimento dos 
pressupostos para a instauração do incidente.

O pedido será dirigido ao presidente do 
Tribunal pelo juiz de primeira instância, ou pelo 
relator, de ofício, ou por intermédio de petição, pelas 
partes, pelo Ministério Público ou pelo Defensoria 
Pública.

A competência para o juízo de admissibilidade 
do IRDR, nos termos do artigo 978 do CPC, 
caberá ao órgão colegiado do tribunal competente 
indiciado pelo regimento interno dentre aqueles 
responsáveis pela uniformização de jurisprudência 
do tribunal. Admitido aquele incidente será o 
leading case, isto é, uma decisão que irá constituir 
uma regra importante, em torno da qual outras 
gravitarão, o precedente, com força obrigatória para 
casos futuros. No parágrafo único do mencionado 
artigo se estabelece que o órgão colegiado 
incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese 
jurídica decidirá igualmente o recurso, a remessa 
necessária ou o processo de competência originária 
de onde se originou o incidente.

Outro item relevante do incidente está no 
artigo 982 do CPC, nele há a determinação de 
suspensão dos processos pendentes no âmbito do 
tribunal que admitiu o incidente. Assim, o relator 
deverá suspender os processos pendentes individuais 
ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, 
conforme o caso, cuidando o Legislador de impor 
prazo de um ano para tal suspensão, previsto no 
artigo 980, do CPC.

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, 
individuais ou coletivos, que tramitam no 
Estado ou na região, conforme o caso;
II - poderá requisitar informações a órgãos em 
cujo juízo tramita processo no qual se discute 
o objeto do incidente, que as prestarão no 
prazo de 15 (quinze) dias;
II - intimará o Ministério Público para, 
querendo, manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias.
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos 
jurisdicionais competentes.
§ 2º Durante a suspensão, o pedido de tutela 
de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde 
tramita o processo suspenso.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, 
qualquer legitimado mencionado no art. 
977, incisos II e III , poderá requerer, ao 
tribunal competente para conhecer do recurso 
extraordinário ou especial, a suspensão de 
todos os processos individuais ou coletivos em 
curso no território nacional que versem sobre 
a questão objeto do incidente já instaurado.
§ 4º Independentemente dos limites da 
competência territorial, a parte no processo 
em curso no qual se discuta a mesma questão 
objeto do incidente é legitimada para requerer 
a providência prevista no § 3º deste artigo.
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso 
I do caput deste artigo se não for interposto 
recurso especial ou recurso extraordinário 
contra a decisão proferida no incidente.
Art. 980. O incidente será julgado no prazo de 
1 (um) ano e terá preferência sobre os demais 
feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e 
os pedidos de habeas corpus

Embora a fixação da tese decorra do julgamento 
de um único incidente, ele exercerá efeito erga omnes 
para todos os processos suspensos e futuros.

Na ausência de julgamento de mérito do 
incidente, estabelece o artigo 984 do CPC que:

Art. 984. No julgamento do incidente, 
observar-se-á a seguinte ordem: I - o relator 
fará a exposição do objeto do incidente;
II - poderão sustentar suas razões, 
sucessivamente:
a) o autor e o réu do processo originário e o 
Ministério Público, pelo prazo de 30 (trinta) 
minutos;
b) os demais interessados, no prazo de 30 
(trinta) minutos, divididos entre todos, 
sendo exigida inscrição com 2 (dois) dias de 
antecedência.
§ 1º Considerando o número de inscritos, o 
prazo poderá ser ampliado.
§ 2º O conteúdo do acórdão abrangerá a 
análise de todos os fundamentos suscitados 
concernentes à tese jurídica discutida, sejam 
favoráveis ou contrários.

Assim, o Relator fará a exposição do objeto 
do incidente, que provavelmente coincidirá com o 
seu voto. A seguir, haverá as sustentações orais das 
razões, em consagração aos princípios da oralidade, 
simplicidade e economia processual, pois não 
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há previsão legal no CPC para a interposição de 
petições escritas. Cada parte e o Ministério Público 
terão 30minutos para defesa, que só serão divididos 
em caso de litisconsórcio ativo ou passivo.

Bueno ensina que o parágrafo segundo do 
artigo acima citado, é incisivo na mecânica de 
funcionamento dos precedentes no Brasil, conforme 
o autor relata:

O acórdão do incidente deve analisar - e sempre 
fundamentadamente - todas as teses que foram 
apresentadas para dar solução à questão de 
direito que enseja a instauração do incidente, 
independentemente de elas serem favoráveis ou 
desfavoráveis a um outro ponto de vista. Trata-
se, nesse sentido, de ênfase de que consta do 
§1° do art. 489 do CPC, em especial de seu 
inciso IV, e que deve presidir concretamente a 
construção e vivência da “Teoria de precedentes 
à brasileira” (2015, pág.627).

Uma vez julgado o incidente e fixada a tese 
jurídica, essa será aplicada nos termos do artigo 985 
do CPC:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica 
será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou 
coletivos que versem sobre idêntica questão de 
direito e que tramitem na área de jurisdição 
do respectivo tribunal, inclusive àqueles que 
tramitem nos juizados especiais do respectivo 
Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica 
questão de direito e que venham a tramitar no 
território de competência do tribunal, salvo 
revisão na forma do art. 986 .
§ 1º Não observada a tese adotada no 
incidente, caberá reclamação.
§ 2º Se o incidente tiver por objeto questão 
relativa a prestação de serviço concedido, 
permitido ou autorizado, o resultado do 
julgamento será comunicado ao órgão, ao 
ente ou à agência reguladora competente para 
fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos 
entes sujeitos a regulação, da tese adotada.

Por fim, o descumprimento na aplicação 
dos precedentes fixados em sede do incidente de 
resolução de demanda repetitiva poderá ser atacado 
pelo instrumento processual da Reclamação, nos 
termos do artigo 988, inciso IV, do CPC:

Caberá reclamação da parte interessada ou do 
Ministério Público para:
IV – garantir a observância de acórdão 
proferido em julgamento de incidente de 
resolução de demandas repetitivas ou de 
incidente de assunção de competência.

Portanto, a inaplicação do precedente poderá 
implicar em seu cumprimento coercitivo, o que 
confere seu caráter vinculante, distinguindo-o de um 
precedente meramente persuasivo.

3 INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA 
REPETITIVA NO PROCESSO COLETIVO

3.1 DO PROCESSO COLETIVO

O processo coletivo como um instrumento 
processual que pleiteia o bem da vida coletivo, 
legitima a função social, uma vez que esta busca a 
efetivação dos valores democráticos, encontrado 
na Constituição Federal no artigo 5°, LIV, ao 
relatar que (“ ninguém será privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo legal”) ou 
quando profere que (“aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 
são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes”) evoca tais 
fundamentos processuais, legitimando desta maneira 
o processo coletivo.

Além de outras relevantes disposições que 
veem para complementar o sistema do ordenamento 
jurídico brasileiro, como o Código de Defesa do 
Consumidor, Lei 8078/90, promulgada em 11 de 
setembro de 1990.

Segundo Mori as ações coletivas tiveram início 
da seguinte forma:

[...] no Bill of Peace do direito medieval inglês 
que, no final do século XVII, permitiu aos 
representantes de determinadas comunas ou 
de segmentos da sociedade, agissem em juízo, 
perante as Courts of Chancery, em nome de 
toda a comuna ou segmento social. (2005, 
pág.36).

Assim, o autor Mori, reconhece que a ação 
coletiva, na acepção hoje conhecida e tratada, teve 
origem nos Estados Unidos da América em 1845, 
com a “EquityRule” ao prescreve que:

[...] as ações coletivas surgiram como 
forma de simplificar a solução de conflitos, 
equacionando-os em grandes categorias de 
interesses e de interessados, de forma a evitar 
tanto a repetição atomizada de conflitos 
essencialmente similares, quanto à inibição de 
direitos daqueles cuja inércia, vulnerabilidade 
ou descrença conduzisse à insatisfação” (2005, 
pág.40).

No Brasil, a atuação processual coletiva 
especificadamente está alinhada com os casos de 
interesses difusos, interesses coletivos (lato sensu) 
e interesses individuais homogêneos, sendo a 
ação processual de interesses difusos a ferramenta 
processual mais adequada para levar ao direito 
material à esfera do judiciário e assim ser analisado o 
seu deferimento ou não, conforme o caso discutido.
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A possibilidade de tutela coletiva apresentou 
uma ruptura com a visão individualista que pairava 
sobre o processo civil brasileiro e trouxe a necessidade 
de se revisitar conceitos clássicos atinentes ao 
processo civil individual de forma a compatibilizá-
los com a nova realidade do processo civil. Surge a 
necessidade de reformulação dos esquemas até então 
concebidos como a legitimação, a representação, a 
substituição processual, os limites da coisa julgada e 
os poderes dos juízes na condução dos processos com 
essa nova feição.

Patrícia Miranda Pizzol elenca alguns dos 
motivos pelos quais a ação coletiva possibilita o 
acesso mais amplo e efetivo à ordem jurídica justa:

[...] (i) uma ação coletiva pode substituir várias 
ações individuais; (ii) permite a tutela de 
cidadãos que não teriam acesso ao Judiciário e 
(iii) racionalização da prestação jurisdicional, 
permitindo que o Poder Judiciário participe 
das controvérsias nacionais (2006, pág.89).

Marcelo Abelha Rodrigues afirma que a ação 
civil pública (ação coletiva) é o mais importante 
instrumento disponível para a coletividade no 
ordenamento jurídico brasileiro, visto ter assumido 
o papel de remédio para resgate da justiça social:

[...] por ser um remédio propício à tutela de 
direitos de uma coletividade que raramente era 
assistida pelo Estado (direitos relacionados ao 
cotidiano de todos nós, tais como problemas 
ambientais, políticos corruptos, lides de 
consumo (2008, pág.330).

Os autores Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti 
Jr. relatam que o processo coletivo tem natureza 
jurídica a partir da relação com o objeto litigioso:

O processo coletivo pertence ao gênero 
processo jurisdicional: procedimento (ato 
complexo) destinado à produção de norma 
jurídica em razão do exercício da jurisdição... 
A especificidade do processo coletivo 
encontra-se no objeto litigioso. O processo 
é coletivo se a relação jurídica litigiosa é 
coletiva. Uma relação jurídica é coletiva se 
em um de seus termos, como sujeito ativo ou 
passivo, encontra-se um grupo (comunidade, 
categoria, classe etc.; designa-se qualquer um 
deles pelo gênero grupo). Se a relação jurídica 
litigiosa envolver direito (situação jurídica 
ativa) ou dever ou estado de sujeição (situações 
jurídicas passivas) de um determinado grupo, 
está-se diante de um processo coletivo. 
Assim, processo coletivo é aquele em que 
se postula um direito coletivo lato sensu 
(situação jurídica coletiva ativa)3 ou se afirme 
a existência de uma situação jurídica coletiva 
passiva (deveres individuais homogêneos, por 
exemplo).4 Observe-se, então, que o núcleo 
do conceito de processo coletivo está em seu 
objeto litigioso: coletivo é o processo que tem 

por objeto litigioso uma situação jurídica 
coletiva ativa ou passiva (2008, pág.06).

Já para Mariela Moni Marins o processo 
coletivo ocorreu de maneira separada do processo 
civil:

A tutela coletiva surge em meados da década 
de 1970, a partir da constatação da ineficiência 
do sistema clássico para solucionar os conflitos 
de massa. O fenômeno da globalização acelera 
e difunde relações jurídicas pelos cinco 
continentes de forma simultânea e, como 
consequência, o enfrentamento de direitos e 
interesses também experimenta crescimento 
exponencial, tornando-se necessária a 
inovação jurídica de alcance transindividual. 
O Código de Processo Civil de 1973 não 
aborda o processo coletivo, pois precede o seu 
surgimento em solo brasileiro, que se consolida 
apenas em 1985 com a promulgação da Lei nº 
7.347/85. A partir desse marco, o subsistema 
de tutela coletiva se desenvolve, expandindo o 
seu âmbito de proteção e ganhando destaque 
no cenário jurídico. Com o advento do Novo 
Código de Processo Civil – Lei nº 13.105/15, 
vislumbra-se substancial transformação do 
sistema processual brasileiro, com reflexos nos 
demais ramos do Direito”[...] “A consolidação 
do processo coletivo ocorre em 1985, com a Lei 
de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85). Essa 
lei resolveu o problema dos bens ou direitos 
de titularidade indeterminada, mas não tratou 
dos bens e direitos cuja tutela individual é 
inviável e os bens e direitos cuja tutela coletiva 
é recomendável. Esses últimos dois problemas 
só foram efetivamente solucionados com o 
advento do Código de Defesa do Consumidor. 
Por fim, no início da década de 1990 ocorreu 
a potencialização do processo coletivo, 
com o surgimento do Código de Defesa do 
Consumidor, que permitiu a tutela de massas 
e o atendimento aos bens e direitos de tutela 
individual inviável ou cuja tutela coletiva seja 
recomendável (2016, pág.09).

4 DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA 
REPETITIVA NO PROCESSO COLETIVO

O incidente de resolução de demanda repetitiva 
pode ser inserido no sistema do processo coletivo. A 
lei da Ação Civil Pública, marco do microssistema 
do processo coletivo, não traz descriminado o ato 
processual do incidente, por isso, há subsidiariedade 
ao Código de Processo Civil, que por sua vez, criou 
um capítulo sobre o tema elencado dos artigos 976 a 
987, no Capítulo VIII, do Título I - “Da ordem dos 
processos e dos processos de competência originária 
dos tribunais”, do Livro III, “Dos processos nos 
tribunais e dos meios de impugnação das decisões 
judiciais”.

Art. 976. É cabível a instauração do incidente 
de resolução de demandas repetitivas quando 

https://jus.com.br/tudo/processo
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houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que 
contenham controvérsia sobre a mesma 
questão unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança 
jurídica.

Aluísio Gonçalves de Castro Mendes e 
Roberto Aragão Ribeiro Rodrigues comentam que 
“tanto os mecanismos representativos das ações 
coletivas como aqueles regidos pela lógica do 
julgamento por amostragem dos processos seriados 
possuem limitações na função da tutela dos direitos 
individuais homogêneos” e, por isso, sustentam a 
coexistência harmônica entre as ações coletivas e o 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 
sendo estes instrumentos complementares (2012, 
pág. 24-26).

No mesmo sentido, Antônio do Passo 
Cabral afirma que as ações coletivas e o Incidente 
de Resolução de Demandas Repetitivas devem 
conviver, uma vez que “as ações coletivas de formato 
representativo possuem papel indispensável no 
cenário nacional, em especial pela desinformação e 
pobreza que assolam grandes populações em nosso 
país” (CABRAL, 2017, pág.123-146).

Didier em seu artigo “Ações coletivas e o 
incidente de julgamento de casos repetitivos – 
espécies de processo coletivo no Direito brasileiro: 
aproximações e distinções” (2016, pág. 209-218), 
relata a forma do processamento:

O julgamento de casos repetitivos tem por 
objeto a definição sobre qual a solução a ser 
dada a uma questão de direito (processual 
ou material, individual ou coletivo; não há 
restrições como aquelas decorrentes do art. 1.º, 
parágrafo único, da Lei 7.347/1985) que se 
repete em diversos processos pendentes. Esses 
processos podem ser homogêneos (têm por 
objeto litigioso questão de direito semelhante) 
ou heterogêneos (têm objeto litigioso 
dessemelhante, mas há questões comuns, 
normalmente processuais, que se repetem em 
todos eles - em todos se discute, por exemplo, 
se uma pessoa jurídica pode ser beneficiária 
da gratuidade da justiça, embora nos 
processos pendentes a discussão de fundo seja 
totalmente diferente).8 A repetição da questão 
em diversos processos faz com que surja o 
grupo daqueles em cujo processo a questão 
se repete; surge, assim, a situação jurídica 
coletiva consistente no direito à certificação 
da questão repetitiva. O julgamento de casos 
repetitivos tem alguns propósitos: (a) definir a 
solução uniforme a uma questão de direito que 
se repete em processos pendentes, permitindo 
o julgamento imediato de todos eles em um 
mesmo sentido;
(b) eventualmente, uma vez observadas as 
exigências formais do sistema de precedentes 
brasileiros (como, por exemplo, a obtenção 

de maioria sobre determinado fundamento 
determinante), produzir precedente 
obrigatório a ser seguido em processos 
futuros, em que essa questão volte a aparecer. 
O julgamento de casos repetitivos pode ser 
instaurado por provocação do próprio órgão 
julgador, do Ministério Público, da Defensoria 
Pública ou da parte de um processo pendente. 
Os legitimados à propositura de ação coletiva, 
que não se encaixem em um dessas situações 
legitimantes, poderão participar do incidente 
como intervenientes (assistentes ou amicus 
curiae). A tese jurídica que venha a ser a 
vencedora poderá ser revista após a instauração 
de um novo incidente de julgamento de casos 
repetitivos - note que não se trata de coisa 
julgada, que virá da aplicação da tese jurídica 
nos casos pendentes e futuros. A definição da 
questão de direito vincula todos os membros 
do grupo que estejam com processos 
pendentes ou que venham a ser ajuizados. Para 
entrar (opt in) no âmbito de incidência dessa 
decisão, é preciso que o membro do grupo 
permaneça com o processo em andamento 
- por isso, o art. 1.040, § 2º, do CPC/2015 
(LGL\2015\1656) permite que o membro 
do grupo desista do seu processo, saindo do 
âmbito da incidência do julgamento de casos 
repetitivos - ou que proponha uma demanda, 
de modo a que a decisão seja aplicada também 
ao seu caso. (2016, pág. 209-218)

Para delimitar qual técnica a ser utilizada 
dever-se-á observar o princípio da adequação, uma 
vez que demonstra questão de estratégia processual 
do autor da lide.

De outra maneira tem autores que entendem 
que o processo coletivo deveria ter preferência 
perante outros processos, pois como são de interesse 
da coletividade, seriam mais urgentes e de paradigma 
relevante, conforme traduz Marcos de Araújo 
Cavalcanti que chega a propor uma superioridade 
técnica das ações coletivas onde deveria haver uma 
aplicação subsidiária do Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas, pois, entre outros, o processo 
coletivo previne a judicialização atomizada dos 
megaconflitos e a decisão proferida em ação coletiva 
constitui verdadeiro título executivo judicial e os 
interessados podem executar suas pretensões.

No entanto cada caso há de ser analisado para 
então delinear qual procedimento deverá ser utilizado. 
Em um caso jurídico, mesmo sendo coletivo (interesse 
difuso, coletivo ou individual homogêneo) proposto 
pode não ser suscetível a uma solução coletiva como 
lembrado pelo autor Freddie Didier 

[...] é inconcebível a instauração de uma ação 
coletiva cujo propósito seja definir se uma 
pessoa jurídica (em tese) pode ser beneficiária 
da gratuidade da justiça ou para definir se um 
determinado bem pode ser penhorado ou não 
(2016, pág. 209-218).
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Assim como ao avaliar uma questão jurídica 
coletiva que não seja apregoada decisão de casos 
repetitivos, não podendo haver a instauração do 
incidente de resolução de demandas repetitivas, 
como no caso muito bem grifado posto pelo autor 
Freddie Didier “[...] definir se há o dever de uma 
indústria de colocar um filtro antipoluente em 
suas chaminés. Esse é um tipo de situação jurídica 
coletiva que somente pode ser veiculada por meio de 
ação coletiva” (2016, pág. 209-218).

Contudo, haverá momento jurídico, em casos 
concretos que a coincidência entre os objetos de uma 
ação coletiva e um incidente de julgamento de casos 
repetitivos se relacionaram, e uma mesma situação 
jurídica coletiva será objeto de uma vazão conjunta e 
de um incidente de julgamento de casos repetitivos, 
conforme exemplo citado abaixo:

Direito de alunas de universidade de 
usar “saia” e um incidente de resolução 
de demandas repetitivas, eventualmente 
instaurado em razão da existência de diversas 
ações individuais ajuizadas por estudantes 
que queiram usar esse traje. Quando isso 
acontecer, é preciso priorizar o julgamento da 
ação coletiva, por ser a técnica mais adequada, 
já que a situação jurídica coletiva leva à 
coisa julgada e é inteiramente conduzida por 
legitimado coletivo. É possível, inclusive, criar 
uma diretriz para o incidente de resolução de 
demandas repetitivas em Tribunal de Justiça 
ou Tribunal Regional Federal: a existência 
de ação coletiva, pendente no Estado ou na 
Região, enquanto não estiver no Tribunal, seria 
fato impeditivo da instauração do incidente; 
a pendência da ação coletiva deveria levar à 
suspensão, até mesmo de ofício, dos processos 
individuais, tal como defendido em outro lugar 
e sufragado pelo STJ. (2016, pág. 209-218).

Assim, é preciso fazer a concatenação e fusão 
entre esses dois instrumentos que, juntos, compõem 
o complexo sistema da tutela de direitos coletivos 
no Brasil e que podem levar os processos brasileiros, 
quando a situação jurídica couber, a um célere 
julgamento, e consequente segurança jurídica, tão 
almejadas pelas partes processuais.

CONCLUSÃO

Como foi dito nas considerações iniciais, 
vasta é a doutrina sobre o incidente de resolução 
de demanda repetitiva no processo coletivo, e a 
dificuldade maior desse trabalho foi abordar de 
maneira prática, com exemplo de decisão verídica 
no Brasil sobre esse assunto, contudo ele ainda não 
existe, até o momento, visto o assunto ser novo e 
o procedimento não ter alcançado sequer a fase de 

mérito nas decisões dos Tribunais Superiores, sendo 
indeferido logo no momento da preliminar, não 
sendo obtidos os requisitos necessários para o findar 
da ação almejada.

Outrossim, as ações coletivas, que são 
vinculadas a dignidade da pessoa humana, não 
foram suficientes para solução das lides coletivas, em 
especial, considerando a sua limitação para tratar de 
temas relacionados ao Direito Tributário, ao Direito 
Previdenciário e de temas de Direito Civil.

De toda forma, concluiu-se que o sistema 
de resolução de demandas repetitivas não visa 
diretamente conceder a prestação jurisdicional ao 
cidadão. A despeito de o Superior Tribunal de Justiça 
ter fixado uma tese jurídica, em sede de recurso 
repetitivo, no sentido de que, por exemplo, é ilegal a 
cobrança de comissão de permanência em contratos 
bancários, sendo necessário o ajuizamento de ações 
individuais ou de ação coletiva para que os cidadãos 
efetivamente sejam ressarcidos pela cobrança ilegal. 
Verificou-se que houve uma complementaridade 
entre o sistema de ações coletivas e o sistema de 
resolução de demandas repetitivas, introduzidos no 
ordenamento jurídico brasileiro pelo instituto da 
súmula vinculante e pelo sistema de julgamento de 
recursos repetitivos.

Por outro lado, o processo coletivo se tornou 
acessível à justiça para aquelas situações em que 
ocorreram ameaças ou lesões a interesses e direitos 
que pelos métodos tradicionais do processo de 
cunho clássico ou individual não foram tutelados, 
direitos esses de dignidade da pessoa humana. Assim, 
se o processo é instrumento e, funcionou de forma 
adequada a tutela de todas as situações materiais, 
foi devido ao amparo das situações em que o fez 
presente os direitos ou interesses coletivos e que não 
encontrou asilo nos métodos tradicionais de solução 
de judicial de conflitos.

Portanto, essa nova cultura e raciocínio 
jurídico não serão criadas automaticamente, elas 
virão com o tempo em suas inúmeras tentativas e 
findar acerto, até o momento em que se raciocinará 
prioritariamente de maneira coletiva, buscando o 
bem da vida social, a dignidade da pessoa humana, 
e de forma continua haverá uma redução nos 
processos judiciais, e consequente efetivação da 
garantia fundamental e basilar do sistema jurídico 
onde encontra-se o acesso à justiça e o direito a uma 
decisão justa, efetiva e segura à todos os cidadãos 
brasileiros que se recorrem ao Poder Judiciário.
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RESUMO

O presente artigo visa analisar as questões 
históricas que envolvem a situação jurídica 
internacional e nacional dos refugiados. Os estudos 
consideram os grandes eventos com a Primeira e 
Segunda Guerra Mundial, que impactaram esse 
movimento pelo mundo, mas principalmente 
ampliou o conceito de quem se enquadra como 
refugiado. Para o desenvolvimento da pesquisa 
recorremos ao referencial bibliográfico e documentos 
internacionais, como a Convenção de 1951 
de Genebra, o Protocolo de 1967, e a Lei Nº 
9.474/1997. Além dos aspectos jurídicos buscou-se 
analisar os administrativos para o reconhecimento da 
condição de refugiado, partindo da observância da 
situação humanitária enfrentada pelos venezuelanos.

PALAVRAS-CHAVE

Direitos Humanos. Refugiados. Venezuela.

ABSTRACT

This research aims to investigate and analyze 
historical questions on international and national 
refugee legal issues. The study considers major events 
such as the first and second world wars, which have had 
a major impact on the topic, and mainly expanded the 
concept of refugee status. For the development of this 
research the methodology chosen is a bibliographical 
research and international documents analyses, such as 

the 1951 Convention and its Protocol of 1967, Law 
No. 9.474 / 1997. In addition to the legal aspect, we 
investigated the administrative aspects involved in the 
application for recognition of refugee status, based on 
the analysis of the Venezuela’s humanitarian crisis.

KEY-WORDS

Human Rights. Refugees. Venezuela.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem com intuito analisar 
como se desenvolveu o conceito de refugiado 
estabelecido inicialmente na Declaração de 1951, 
sendo este defasado por uma limitação geográfica 
e temporal, na medida em que era considerado 
refugiado apenas aqueles que, em consequência dos 
acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 
1951, temendo serem perseguidos se encontrem 
fora do país de sua nacionalidade, o que mais tardar 
foi modificado pelo Protocolo de 1967 que veio a 
modificar tal conceito em decorrência do surgimento 
de novas categorias de refugiado, ademais a 
Declaração de Cartagena também contribuiu para tal 
definição aferindo que refugiado “é todo aquele que 
tenha fugido do seu país porque sua vida, segurança 
ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência 
generalizada, agressão estrangeira, conflitos internos, 
violação maciça dos direitos humanos ou outras 
circunstâncias que tenham perturbado gravemente a 
ordem pública”.
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Embasando-se nas Declarações Internacionais 
supramencionadas, o Brasil signatário destas, 
regulamenta a proteção dos refugiados a partir 
da Lei n° 9.474/97 que traz em seu texto aspectos 
caracterizadores do refugiado, bem como o conceito 
deste, ademais criou um órgão (CONARE) 
responsável pelo reconhecimento do status de 
refugiado, cessação e perda da condição e que ao 
final estabeleceu soluções duráveis criados pelo 
Estado brasileiro.

Por fim, tal pesquisa apresenta a perspectiva 
dos refugiados venezuelanos que estão adentrando 
o território Nacional por meio da fronteira entre 
Venezuela e Roraima, estes passam a viver aqui 
ilegalmente de forma muitas vezes até indigna, tendo 
em vista que o estado não tem condições de suportar 
a quantia de estrangeiros que vem recebendo.

1 O RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE 
REFUGIADO NO SISTEMA INTERNACIONAL DE 
DIREITOS HUMANOS

Historicamente a humanidade perpassa 
por conflitos e mudanças às quais resultam no 
deslocamento de milhares de indivíduos sejam por 
questões políticas, econômicas, sociais, religiosas 
ou outras, esse fenômeno se encontra em constante 
movimento, o qual requer mecanismos para acolher 
e direcionar políticas que atendam aos indivíduos 
que por algum motivo não se encontram protegidos 
por uma nação própria, garantindo-lhes direitos 
fundamentais para o exercício da cidadania.

A situação dos indivíduos sem pátria, pessoas 
que não têm sua nacionalidade reconhecida por 
nenhum país, diferentemente dos refugiados, que 
estão fora de seu país de origem devido a fundados 
temores de perseguição relacionados a questões de 
raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um 
determinado grupo social ou opinião política, como 
também devido à grave e generalizada violação 
de direitos humanos e conflitos armados que se 
intensificou a partir da Primeira Guerra Mundial, 
segundo Arendt (1989):

A Primeira Guerra foi uma explosão que 
dilacerou irremediavelmente a comunidade 
dos países europeus, como nenhuma outra 
guerra foi capaz, fazendo com que a inflação, 
desemprego e guerras civis sobreviessem e se 
alastrassem durante os seguintes anos de ‘paz 
agitada’, que culminaram na migração de 
densos contingentes humanos que não eram 
bem-vindos e não podiam ser assimilados em 
parte alguma. Uma vez fora do país de origem, 
permaneciam sem lar; quando deixavam o 

seu Estado, tornavam-se apátridas; quando 
perdiam os seus direitos humanos, perdiam 
todos os direitos: eram o refugo da terra 
(ARENDT, 1989, p. 300)

Neste viés, compreende-se que o fenômeno 
da primeira guerra mundial ocasionou um grande 
número de indivíduos, que pela própria reorganização 
política e social, migraram ou foram expulsos de seus 
próprios países, perdendo seus direitos tornando-se 
apátridas.

Há de se dizer, que o fenômeno dos refugiados 
teve sua real aparição com a 1° Guerra Mundial (1918-
1921). Neste sentido Barichelo e Araujo (2014) 
destacam que foi mais precisamente as quedas dos 
impérios russo, austro-húngaro e otomano e a nova 
ordem criada pelos tratados de paz que alteraram 
profundamente as bases territoriais da Europa 
centro- oriental, resultando em uma modificação 
numérica de pessoas que deixaram o território 
soviético em destino a vários países da Europa ou 
Ásia Menor, Central e Leste asiático entre 1918 e 
1922, dado isso, as potências ocidentais tentaram 
promover os direitos elementares das minorias 
étnicas por meio de uma série de Tratados. Muitos 
grupos minoritários nacionais foram imediatamente 
naturalizados pelos seus novos países, mas alguns não 
tiveram esse privilégio.

De acordo com Fischel de Andrade (1996) 
o governo Russo, em 1921, promoveu uma 
desnaturalização em massa por motivos políticos, 
retirando a nacionalidade russa daqueles que se 
encontravam há mais de 5 anos, e até 22 de junho de 
1922, não houvessem obtido o passaporte das novas 
autoridades ou, ainda, houvessem abandonado a 
Rússia, em vista de sua discordância com o regime que 
passou a vigorar, havendo assim um crescente aumento 
no número dos apátridas, que posteriormente com o 
conceito de refugiados foram reconhecidos como tal 
Consequentemente, a Liga das Nações juntamente 
com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha 
produziu a primeira organização oficial para a proteção 
de refugiados, o Alto Comissariado para Refugiados 
Russos (1921-1930), que mais tardar, foi ratificado 
por 52 países, em Genebra.

Em consonância com a história dos refugiados 
Barichello e Araújo (2014) pontuam que foi a partir 
de 1933 que a situação dos refugiados voltou a ser 
intensificada pela política antissemita adotada pelo 
governo nazista de Adolf Hitler, durante o período 
da Segunda Guerra Mundial, que trouxe uma nova 
perspectiva à respeito da dignidade da pessoa humana.
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É notável, que a Segunda Guerra Mundial 
trouxe ainda mais problemas relacionados à questão 
dos refugiados, que foram perseguidos, em decorrência 
das suas escolhas políticas, raça ou ainda religião. De 
acordo com Arendt, esses novos refugiados não eram 
perseguidos por algo que tivessem feito ou pensado, 
mas sim em virtude de terem nascidos na “raça errada” 
(como no caso dos judeus na Alemanha), ou na “classe 
errada” (como no caso dos aristocratas na Rússia), ou 
convocados pelo “governo errado” (como no caso 
dos soldados do Exército Republicano espanhol) 
(ARENDT, 1989, p. 328).

Nesse contexto, houve a necessidade de 
ações que visassem atender à grande massa de 
indivíduos que se encontravam nesta situação e foi 
neste período que houve a criação da Organização 
das Nações Unidas (ONU), tendo como objetivo 
principal a garantia da paz no mundo através do 
bom relacionamento entre os países, posto isso, em 
1951, a Conferência das Nações Unidas adotou 
a convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados e 
Pessoas Apátridas, enunciando os direitos e deveres 
destes, bem como as obrigações dos Estados, além 
de estabelecer padrões internacionais de tratamento, 
como o direito à emprego, educação, residência, 
liberdade de circulação, acesso aos tribunais, 
naturalização e segurança.

De acordo com a Convenção de Genebra de 
1951:

Artigo 1º- Definição do termo “refugiado” 
A (2) Refugiado é aquele que temendo ser 
perseguido por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social, ou opiniões 
políticas, se encontra fora do país de sua 
nacionalidade e que não pode ou, em virtude 
desse temor, não quer valer-se da proteção 
desse país, ou que, se não tem nacionalidade 
e se encontra fora do país no qual tinha sua 
residência habitual em consequência de tais 
acontecimentos, não pode ou, devido a esse 
temor, não quer voltar a ele.

Com base no referido artigo, compreendemos 
que os indivíduos refugiados podem estar expostos 
a inúmeras violações de seus direitos humanos, as 
quais podem ocorrer tanto em seus países de origem 
como em trânsito do deslocamento forçado. Nessas 
situações, o Direito Internacional e os Direitos 
Humanos auxiliam na proteção dos refugiados, 
fixando normas que estabeleçam o que se poderia 
considerar como perseguição, proporcionando 
mecanismos para proteger proteção.

Artigo 33º - Proibição de expulsão ou 
rechaço 2. Nenhum dos Estados contratantes 

expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, 
um refugiado para as fronteiras dos territórios 
em que sua vida ou sua liberdade seja 
ameaçada em virtude da sua raça, da sua 
religião, da sua nacionalidade, do grupo social 
a que pertence ou das suas opiniões políticas. 
(CONVENÇÃO DE 1951 RELATIVA AO 
ESTATUTO DOS REFUGIADOS)

No supramencionado artigo, é estabelecido 
que os países signatários da Convenção de 1951 
devem zelar pelos refugiados solicitantes de asilo 
contra a devolução e a expulsão, a detenção arbitrária, 
as ameaças a sua vida e a sua integridade física.

Haja vista o conceito de refugiado, Santiago 
(1992) observa que este anteriormente era aplicado 
tão somente aos indivíduos, que em face dos 
acontecimentos de antes de 1951, temendo sofrer 
perseguições devido à raça, religião, nacionalidade, 
filiação em certo grupo social ou das suas opiniões 
políticas, buscassem proteção em outro país, ou 
que, não tendo nacionalidade e estando fora de seu 
país habitual, não possa retornar a este. Logo, houve 
agregação de novas categorias de refugiados, sendo 
necessário a reforma da Convenção de 1951 pelo 
Protocolo de 1967, visando a expansão do conceito 
de refugiado para além dessa limitação temporal e 
geográfica.

Neste sentido, o referido Protocolo 
proporcionou a ampliação da definição para a 
assistência aos refugiados tendo por objetivo a adoção 
de normas internas específicas a fim de atendê-
los. Conforme prescrito no Protocolo desde que a 
Convenção foi adotada, surgiram novas categorias de 
refugiados e que os refugiados em causa podem não 
cair no âmbito da Convenção, portanto o §2 do art. 
1°. pontua que:

Para os fins do presente Protocolo, o termo 
“refugiado”, salvo no que diz respeito à 
aplicação do §3 do presente artigo, significa 
qualquer pessoa que se enquadre na definição 
dada no artigo primeiro da Convenção, 
como se as palavras “em decorrência dos 
acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro 
de 1951 e” e as palavras “como consequência 
de tais acontecimentos” não figurassem do §2 
da seção A do artigo primeiro.

Entende-se que o presente instrumento deverá 
ser aplicado pelos Estados Membros sem nenhuma 
limitação geográfica; portanto as legislações internas 
deverão ampliar seu entendimento do conceito 
de refugiado respeitando os preceitos tanto da 
Convenção quanto do novo Protocolo1.

1. Portanto o presente Protocolo será aplicado pelos Estados Membros sem 
nenhuma limitação geográfica; entretanto, as declarações já feitas em 
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Considerando que a situação dos refugiados 
atinge diversos contextos, os quais necessitam recorrer 
a legislações e declarações no intuito de garantir os 
direitos sociais aos indivíduos atingidos por sistemas 
ditatoriais, guerras e disputas religiosas e políticas. 
Uma das legislações que visam atender aos refugiados 
na América Latina é a Declaração de Cartagena de 
1984 a qual dispõe em seu Título III que:

A definição ou o conceito de refugiado 
recomendável para sua utilização na região 
é o que, além de conter os elementos da 
Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967, 
considere também como refugiados as pessoas 
que tenham fugido dos seus países porque 
a sua vida, segurança ou liberdade tenham 
sido ameaçadas pela violência generalizada, 
a agressão estrangeira, os conflitos internos, 
a violação maciça dos direitos humanos ou 
outras circunstâncias que tenham perturbado 
gravemente a ordem pública.

Isto posto compreende-se que a Declaração de 
Cartagena passou a proteger pessoas acometidas por 
diversas situações, por conseguinte um considerável 
contingente de pessoas passou a ser também incluído 
como refugiado, portanto constata-se que diversos 
países na América Latina passaram a incorporar em 
seu ordenamento jurídico interno as recomendações 
propostas pela Declaração de Cartagena.

De acordo com a Acnur o Brasil sempre teve 
um papel importante na liderança e na proteção 
internacional dos refugiados, foi o primeiro 
do Cone Sul a ratificar a convenção relativa ao 
Estatuto dos Refugiados de 1951, no ano de 1960. 
Também elaborou em seu arcabouço jurídico a Lei 
9.474/1997 a qual adota um conceito ampliado 
para o reconhecimento do refugiado, para além 
da convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 a 
Declaração de Cartagena.

2 A PROPOSTA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
DE RECONHECIMENTO E PROTEÇÃO AO 
REFUGIADO

O amparo aos refugiados no Brasil está 
fundamentado pela Constituição Federal de 1988, 
tendo como base a meta norma da dignidade da 
pessoa humana contida no artigo 1°, inciso III, a 
partir desta é formulado o artigo 5°, sobre os direitos 
fundamentais, que estabelece “a igualdade de direitos 
entre os brasileiros e estrangeiros”:

virtude da alínea “a” do §1 da seção B do artigo1 da Convenção aplicar-se-
ão, também, no regime do presente Protocolo, a menos que as obrigações 
do Estado declarante tenham sido ampliadas de conformidade com o §2 da 
seção B do artigo 1 da Convenção.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade.

Dado isso, o Brasil foi o primeiro país na 
América do Sul a regulamentar a proteção dos 
refugiados por meio da Lei n° 9.474/972, buscando 
internalizar dispositivos legais de que é signatário 
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e a Convenção do Estatuto dos Refugiados de 
1951 e seu Protocolo de 1967, a fim de propiciar 
a proteção efetiva dos direitos humanos dos 
refugiados. Portanto constata que a lei brasileira, 
redigida em parceria com o ACNUR (Agência da 
ONU para Refugiados) e com a sociedade civil, 
é considerada hoje pela própria ONU como uma 
das leis mais modernas, mais abrangentes e mais 
generosas do mundo.

2.1 PRINCIPAIS ASPECTOS DA LEI 9.474/1997

A referida Lei define os mecanismos para a 
implantação do Estatuto dos Refugiados de 1951, 
ao qual o Brasil é signatário. Portanto, visa respeitar 
os princípios primordiais estabelecidos no Art. 3º 
da Convenção de 1951, que preconiza pela não 
discriminação, ou seja, “Os Estados Contratantes 
aplicarão as disposições desta Convenção aos 
refugiados sem discriminação quanto à raça, à 
religião ou ao país de origem”.

Nesta análise cabe ressaltar os princípios 
da Lei 9.474/97, que está dividida em oito títulos 
e pode ser considerados, do ponto de vista formal, 
uma lei extremamente bem estruturada: o Título I 
apresenta os aspectos caracterizadores do refúgio (do 
conceito, da extensão, da exclusão e da condição 
jurídica do refugiado); o Título II trata do ingresso 
no território nacional e do pedido de refúgio; o 
Título III cria o CONARE, órgão responsável pelo 
reconhecimento do status de refugiado, e estabelece 
as suas competências; o título IV estabelece as 
regras do processo de refúgio; o título V trata dos 
efeitos do Estatuto de Refugiado sobre a extradição 
e a expulsão; o Título VI estabelece as hipóteses de 
cessação e de perda da condição de refugiado; o 
Título VII cuida das soluções duráveis (integração 
local, repatriação e reassentamento) e o Título VIII 
apresenta as disposições finais.

2. Lei N°9.474 de julho de 1997 a qual define mecanismo para implantação do 
Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providencias.
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A mencionada Lei, em seu artigo 1°, apresenta 
o conceito de refugiado similar ao contemplado na 
Declaração de Cartagena3, estendendo o mesmo 
aos cônjuges, aos ascendentes e descendentes, assim 
como aos demais membros do grupo familiar que do 
refugiado dependerem economicamente, desde que 
se encontrem em território nacional. Ademais, outra 
previsão importante consiste no direito de trabalhar 
no país ainda que na condição de solicitante de 
refúgio, antes da decisão final sobre o reconhecimento 
do estatuto de refugiado, tendo, tanto o solicitante 
quanto os membros de sua família, permissão de 
residência provisória no país, mediante documentos 
provisórios de identidade após a propositura do 
pedido de refúgio.

Nos termos da Lei Nº 9.474/1997, será 
reconhecido como refugiado todo indivíduo que:

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

Os referidos incisos preconizam as condições 
para os indivíduos serem considerados refugiados. 
Nesta perspectiva, a condição de refugiado será 
ampliada aos cônjuges, descendentes e ascendentes 
que dependam economicamente do refugiado. 
Cabe ressaltar, que no Título III da Lei 9.474/97 
foi estabeleceu um órgão colegiado de deliberação 
coletiva mista (público-privado) para a determinação 
da condição de refugiado – CONARE4, com 
funcionamento tripartite, contando com a participação 
do governo brasileiro, das Nações Unidas (ACNUR) e 
da sociedade civil, representada pelas Cáritas5 do Rio 

3. Adotada pelo “Colóquio sobre Proteção Internacional dos Refugiados na 
América Central, México e Panamá: Problemas Jurídicos e Humanitários”, 
realizado em Cartagena, Colômbia, entre 19 e 22 de novembro de 1984.

4. COORDENAÇÃO-GERAL DO COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS, 
2018, online.

5. Em 1976, a Arquidiocese do Rio de Janeiro iniciou um trabalho pioneiro 
de assistência a refugiados que chegavam à cidade. Eles vinham de países 
vizinhos, como Argentina, Chile e Uruguai, fugindo da perseguição política 
exercida pelos regimes militares da época. Como o Brasil também estava sob 
governo militar, o Rio de Janeiro     servia     apenas      como      rota      para      
que      os      refugiados      chegassem      à      Europa.   O então arcebispo do 
Rio de Janeiro, Dom Eugênio Sales, decidiu instalar um serviço permanente 
de ajuda a refugiados, oferecendo abrigo e, com o apoio da Agência da 
ONU para Refugiados (ACNUR), buscando encontrar um terceiro país que 
pudesse protegê-los. O cardeal designou a Cáritas RJ para assumir essa tarefa 
em nome da Arquidiocese, dando origem ao primeiro trabalho sistematizado 
de atendimento a refugiados no Brasil. (CARITAS, online).

de Janeiro e de São Paulo. É estabelecido no artigo 12 
como sendo de competência deste:

Art. 12. Compete ao CONARE (...)
I - analisar o pedido e declarar o 
reconhecimento, em primeira instância, da 
condição de refugiado; II - decidir a cessação, 
em primeira instância, ex officio ou mediante 
requerimento das autoridades competentes, 
da condição de refugiado; III - determinar a 
perda, em primeira instância, da condição de 
refugiado; IV - orientar e coordenar as ações 
necessárias à eficácia da proteção, assistência 
e apoio jurídico aos refugiados; V - aprovar 
instruções normativas esclarecedoras à 
execução desta Lei.

Como visto no inciso IV, cabe ao órgão 
colegiado coordenar as ações de eficácia da proteção 
e assistência e apoio jurídico aos refugiados, estando 
relacionado ao princípio do non-refoulement (“não 
devolução do refugiado”) que é indispensável à ideia 
de proteção internacional dos refugiados, conforme 
expresso no Art. 36 e 37 da Lei Nacional, que diz:

Art. 36. Não será expulso do território 
nacional o refugiado que esteja regularmente 
registrado, salvo por motivos de segurança 
nacional ou de ordem pública.
Art. 37. A expulsão de refugiado do território 
nacional não resultará em sua retirada para país 
onde sua vida, liberdade ou integridade física 
possa estar em risco, e apenas será efetivada 
quando da certeza de sua admissão em país 
onde não haja riscos de perseguição.

Portanto, a proteção dada pelo princípio 
supracitado está garantida desde o momento da 
solicitação do refúgio e apenas cessa na hipótese 
das cláusulas contidas no Título VI- Da Cessação 
e da Perda da Condição de Refugiado, mais 
especificamente no Art.38, e seus incisos.

2.2 PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVO PARA O 
RECONHECIMENTO DE TAL CONDIÇÃO

O Brasil em seu contexto histórico é um país 
que recebe vários imigrantes, inclusive refugiados, 
o que pode ser constatado pela formação social, 
econômica e cultural. O Brasil diferentemente de 
outros países adota procedimentos para acolhimento 
dos refugiados que não seguem critérios tão rigorosos 
quantos outros países

A princípio, nos termos da Lei 9.474/97, o 
processo de reconhecimento da condição de refugiado 
é gratuito e tem caráter urgente e sigiloso, além disso, 
conta com a participação direta da sociedade civil e 
do ACNUR no CONARE.
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Segundo Soares (2012), o procedimento 
de reconhecimento da condição de refugiado tem 
início com uma solicitação de refúgio. De acordo 
com o disposto na lei interna, o primeiro contato 
do solicitante de refúgio com um órgão brasileiro 
para efetivar a solicitação de refúgio deverá ser feito 
junto ao Departamento da Polícia Federal na própria 
fronteira, nesses termos, o artigo 1º, inciso I, “h”, 
do Decreto nº 73.332, de 19 de dezembro de 1973 
(que define a estrutura do Departamento de Polícia 
Federal – DPF) determina também que compete 
à Polícia Federal apurar as infrações às normas de 
ingresso ou permanência de estrangeiros no País.

Da mesma forma, preceitua o artigo 7° 
da Lei 9.474/97 que o estrangeiro que chegar ao 
território nacional poderá expressar sua vontade de 
solicitar reconhecimento como refugiado a qualquer 
autoridade migratória que se encontre na fronteira, 
a qual lhe proporcionará as informações necessárias 
quanto ao procedimento cabível, que se inicia com 
a oitiva e tomada de declarações dos solicitantes, 
independentemente de sua condição de entrada no 
país, a fim de formular o Termo de Declaração.

Ademais, o Brasil enquanto país consignatário 
da Declaração dos Direitos Internacional Humano 
não permite que os direitos fundamentais dos 
estrangeiros possam ser minimizados ou vulnerados 
em virtude de eventual situação administrativa 
irregular, uma vez que são frutos da própria condição 
humana. Portanto o fato de ter o solicitante de 
refúgio entrado no território brasileiro de maneira 
ilegal ou irregular não prejudica a possibilidade de 
solicitação de refúgio.

Após a prestação de declarações, deverá 
o estrangeiro preencher sua própria solicitação 
de reconhecimento de refugiado, auxiliado de 
intérprete de acordo com o previsto no artigo 19 da 
Lei 9.474/97:

Art. 19. Além das declarações, prestadas se 
necessário com ajuda de intérprete, deverá 
o estrangeiro preencher a solicitação de 
reconhecimento como refugiado, a qual 
deverá conter identificação completa, 
qualificação profissional, grau de escolaridade 
do solicitante e membros do seu grupo 
familiar, bem como relato das circunstâncias 
e fatos que fundamentem o pedido de refúgio, 
indicando os elementos de prova pertinentes.

Por conseguinte, a solicitação do refúgio 
preenchida pelo individuo deverá ser registrada 
por funcionários qualificados e em condições que 
garantam o sigilo das informações. Entretanto, 

segundo Soares (2012), não é o que ocorre, tendo 
em vista que, na maioria das vezes por medo de 
serem enviados de volta ao território do qual fugiu, 
ou mesmo por desconhecer o modo adequado 
para solicitar o reconhecimento da condição de 
refugiado, estes não se dirigem ao Departamento da 
Policia Federal, mas sim, ao Centros de Acolhida de 
Refugiados, nesses casos, estes são encaminhados ao 
órgão competente, que informará a ACNUR sobre 
a solicitação de refúgio. E, enquanto está estiver 
pendente, será aplicada ao solicitante a legislação 
sobre estrangeiros definida pela Lei n° 13.445 de 
2017 a qual institui a Lei de Migração.

A referida Lei dispõe sobre os direitos e os 
deveres do migrante e do visitante, regula também a 
sua entrada e estada no País e estabelece princípios e 
diretrizes para as políticas públicas para o emigrante. 
Cabe ressaltar que se trata de uma lei que respeita 
as normas internas e internacionais específicas 
sobre refugiados, asilados, agentes e pessoal 
diplomático ou consular, a qual visa estabelecer as 
garantias, princípios e direitos conforme consta em 
seu art. 26 “regulamento disporá sobre instituto 
protetivo especial do apátrida, consolidado em 
processo simplificado de naturalização”. Portanto, o 
processo de regularização será iniciado tão logo seja 
reconhecida a situação de apátrida.

Posteriormente, o “Termo de Declaração de 
Refúgio6”, será enviado para os Centros de Acolhida 
aos Refugiados dos convênios Cáritas/ACNUR/
governo, local onde terá início a análise do pedido 
de refúgio, sendo que na localidade em que não 
tiver Cáritas Arquiodicesana, deverá o mesmo ser 
encaminhado à Coordenação Geral do CONARE.

Quando deferida a solicitação de condição 
de refugiado, este passará a possuir os mesmos 
direitos às assistências básicas prestadas aos nacionais 
e estrangeiros que residam legalmente no Brasil, 
entre os direitos assegurados, estão os direitos civis, 
como liberdade de pensamento e de deslocamento, 
não sujeição à tortura e tratamentos cruéis e 
degradantes; e os direitos econômicos, sociais e 
culturais, como acesso aos serviços de saúde pública, 
e educação, direito ao trabalho e a liberdade de 
culto. Em contrapartida, os refugiados recebidos e 
reconhecidos no Brasil têm como obrigação respeitar 
a Constituição Federal e as leis brasileiras e devem 
acatar as providências destinadas à manutenção da 
vida civil e da ordem pública, pois a prática de atos 

6. FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO 
DE REFUGIAD, online.
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contrários à segurança nacional ou à ordem pública 
é motivo de perda da condição de refugiado. Os 
direitos dos refugiados são garantidos e estabelecidos 
conforme a Lei n° 13.445 de 20177.

São ainda deveres impostos aos refugiados no 
Brasil: informar a Polícia Federal e o CONARE, no 
prazo de 30 dias, qualquer mudança de endereço; 
manter a sua documentação atualizada e não sair do 
território nacional sem autorização prévia e expressa 
do CONARE, sob pena de perder a condição de 
refugiado.

3 A ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
NACIONAIS DE PROTEÇÃO AO REFUGIADO

Os países que reconhecem a condição do 
refugiado e respeitam as leis internacionais de apoio 
e acolhimentos aos indivíduos em situação de refúgio 
necessitam também adotar políticas públicas que 
visem à permanência e ao desenvolvimento social 
e econômico dos refugiados no intuito de que estes 
encontrem na nova nação um novo lar.

De acordo com Soares (2012), após o 
reconhecimento da pessoa como refugiado, surge 
a necessidade de estabelecer políticas que auxiliem 
no estabelecimento destes, de forma a assegurar o 
respeito aos seus direitos fundamentais.

Portanto, a situação do refugiado requer a 
efetivação de políticas públicas ativas que sinalizem 
a possibilidade da recuperação da dignidade humana 
dando lhes garantias dos direitos fundamentais.

3.1. A CRISE NA VENEZUELA E SEUS REFUGIADOS

É notório que a Venezuela8 vem enfrentando 
uma crise econômica e política, a qual nos últimos 
anos têm de intensificado de forma violenta por 
disputas internas e externas. Mas recentemente 
a crise política se agravou com a instalação de um 
novo governo paralelo, ou seja, o país atualmente 
7. Conforme estabelecido no art. 3º A política migratória brasileira rege-se 

pelos seguintes princípios e diretrizes: I - universalidade, indivisibilidade e 
interdependência dos direitos humanos; II - repúdio e prevenção à xenofobia, 
ao racismo e a quaisquer formas de discriminação; III - não criminalização 
da migração; IV - não discriminação em razão dos critérios ou dos 
procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional; V 
- promoção de entrada regular e de regularização documental; VI - acolhida 
humanitária; IX - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a 
seus familiares; X - inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio 
de políticas públicas; XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, 
programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica 
integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. São 
algumas das garantias definidas na referida Lei. (BRASIL, 2017)

8. A crise política na Venezuela já ocorre há anos, mas tensão aumentou 
novamente nos primeiros dias de janeiro, quando o líder do partido Vontade 
Popular (VP), Juan Guaidó, assumiu a presidência da Assembleia Nacional, 
o parlamento venezuelano, e disse que o governo de Nicolás Maduro é 
ilegítimo. (BBC, online).

se encontra com dois presidentes proclamado e 
reconhecido internacionalmente, acirrando ainda 
mais a crise política. No tocante à crise econômica 
há uma massa de refugiados em fuga da situação 
de miséria e violência da qual seu país se encontra 
abalado.

A respeito da crise venezuelana Milesi, Coury 
e Rovery (2018), pontuam que a comunidade 
internacional já a reconhece como sendo uma crise 
humanitária, tendo em vista que os venezuelanos têm 
sofrido com uma total falta de proteção do Estado 
e violação dos seus direitos fundamentais, o que é 
inadmissível, na medida em que desde a Revolução 
Francesa e Americana estes tem sido estabelecidos 
como inalienáveis.

Nesta perspectiva compreende-se que a crise 
dos direitos humanos está diretamente vinculada à 
crise do Estado-nação. Portanto, a nacionalidade, 
a cidadania e os respectivos direitos humanos não 
alcançavam os indivíduos refugiados. Nesse contexto, 
a perda de seu Estado-nação significa também a perda 
total dos próprios direitos. Para Arendt (2006):

Os direitos do homem, supostamente 
inalienáveis, mostraram-se inexequíveis – 
mesmo nos países cujas constituições se 
baseavam neles – sempre que surgiam pessoas 
que não eram cidadãs de algum Estado 
soberano. A esse fato, por si já suficientemente 
desconcertante, deve acrescentar-se a confusão 
criada pelas numerosas tentativas de moldar o 
conceito de direitos humanos no sentido de 
defini-los com alguma convicção, em contraste 
com os direitos do cidadão, claramente 
delineados (Arendt, 2006, p. 327).

Partindo deste pressuposto, entende-se que os 
direitos do homem que deveriam ser “inalienáveis”, 
porque se supunha serem independentes de governo, 
não se concretizam, pois, na medida em que perdia 
seu governo próprio, esses cidadãos também perdiam 
sua liberdade e autoridade protetiva, portanto não 
lhe restam garantias e direitos.

A situação atual da população venezuelana 
se enquadra nesta perspectiva, pois a população 
sofre com a ausência de proteção por parte do 
governo ou de alguma instituição que garanta 
seus direitos fundamentais. Diante desses fatores 
a população venezuelana em massa se vê obrigada 
a deixar seu país de origem para partir em busca 
de melhores condições, sendo o Brasil um de seus 
países de destino. Conforme informações do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR) e pelo governo brasileiro, em média 
32.744 venezuelanos solicitaram refúgio no país e 
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outros 27.804 obtiveram autorização de residência 
por vias alternativas ao sistema de refúgio, totalizando 
mais de 60.000 pessoas registradas pelas autoridades 
migratórias brasileiras até maio de 2018.

Estes adentram no território brasileiro por 
meio de Roraima que faz fronteira com a Venezuela. 
Muitos permanecem nessa localidade com o intuito 
de retornarem ao seu país de origem para visitar 
familiares que permaneceram lá. Contudo, o Brasil, 
em específico Roraima, que é um dos Estados que 
apresenta uma das menores participações no Produto 
Interno Bruto (PIB), não possui uma estrutura eficaz 
para o recebimento destes refugiados que saíram de 
seu país de origem em busca de melhores condições 
de sobrevivência.

Visando uma atuação no fluxo migratório, 
houve a publicação do Decreto 9.285 de 15 de 
fevereiro de 2018 o qual “Reconheceu a situação 
de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório 
provocado por crise humanitária na República 
Bolivariana da Venezuela”, ademais, houve a 
instituição da Lei 13.684, de 21 de Junho de 
2018 dispondo sobre “as medidas de assistência 
emergencial para acolhimento a pessoas em situação 
de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório 
provocado por crise humanitária; e dá outras 
providências”. Cabe ressaltar que mesmo diante 
da efetivação da legislação sobredita, em 13 de 
abril de 2018 o governo de Roraima moveu Ação 
Civil Originaria 3121, solicitando que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) adotasse:

uma atuação efetiva na área de fronteira 
Brasil-Venezuela, a fim de impedir que o 
fluxo imigratório desordenado produza efeitos 
mais devastadores à sociedade brasileira, em 
específico no Estado de Roraima, obrigando 
a União a promover medidas administrativas 
na área de controle policial, saúde, e vigilância 
sanitária, sob a pena de se manter o abalo 
indesejado do Pacto Federativo e um estado 
crítico de coisas inconstitucional, violando 
sistematicamente, por inação na área de sua 
competência, direitos humanos relacionados 
a segurança, saúde e vigilância sanitária [...] 
(RORAIMA, 2018, p.36).

A referida solicitação feita pelo Governo 
do estado de Roraima, busca a isenção de suas 
responsabilidades em relação aos refugiados, 
transferindo estas unicamente para a União, que 
deverá assumir efetivamente o controle e gestão do 
fluxo migratório, a partir do fechamento temporário 
da fronteira com a Venezuela, sobre a premissa de que 
a entrada descontrolada destes vem causando enormes 
prejuízos à toda população roraimense, como aumento 

da criminalidade e possíveis epidemias.
Todavia, tal requerimento feito por meio 

da ACO 3121, lesaria compromissos internos dos 
quais o país é signatário, como a Convenção sobre 
o Estatuto dos Refugiados (1951), Declaração de 
Cartagena que fundamentou a Lei de Refúgio ora 
analisada, além de apresentar um teor xenofóbico 
notado a partir da tentativa de responsabilização 
exclusiva dos venezuelanos por problemas estruturais 
uma vez já observados em Roraima, como a 
precariedade dos serviços públicos.

Em contrapartida, há o pensamento de que 
as medidas demandadas pela Ação Civil Originária 
3121, teria o intuito de evitar futuras violações aos 
direitos humanos dos seus cidadãos. Considerando 
que a população roraimense tem sofrido modificações 
em seu cenário econômico, político e social das quais 
despertaram insatisfação por parte da população, 
que já vem se rebelando por meio de ataques aos 
refugiados venezuelanos, como o confronto que 
ocorreu em Pacaraima (RR)9, após um comerciante 
ter sido espancado por venezuelanos durante um 
assalto, o que teria motivado protestos e ataques 
violentos ao acampamento de refugiados.

Em suma, constata-se que há a necessidade 
de uma intervenção política em relação a crise dos 
refugiados enfrentada em Roraima, entretanto, 
tal medida pleiteada não apresenta uma solução 
efetiva para o problema, mas intensifica um discurso 
populista de culpabilização e estigmatização das 
comunidades de não-nacionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fenômeno envolvendo os direitos dos 
refugiados advém dos conflitos envolvendo questões 
sociais, econômicas, políticas entre outras. Cabe 
ressaltar que com o advento da Segunda Guerra 
Mundial a necessidade de atender e garantir os 
direitos humanos aos refugiados concretizou-se 
com a ratificação por praticamente todos os países 
da Convenção de 1951 e seu Protocolo de 1967. 
Acompanhado de outros documentos como a 
Declaração de Cartagena de 1984, a qual foi um 
marco que proporcionou a ampliação do conceito de 
refugiado buscando garantir-lhes seus direitos.

Seguindo os documentos internacionais 
o Brasil, também em seu arcabouço jurídico, 
estabeleceu leis e decretos em consonância com 

9. A tensão entre brasileiros e refugiados Venezuelanos aumenta, quando um 
comerciante é assaltado mediante uso de violência, ocasionando diversos 
protestos e ataques xenofóbicos á acampamentos de refugiados. (BBC, online).
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os Direitos Humanos para atender e desenvolver 
políticas de acolhimento aos indivíduos em situação 
de refugiado.

Apesar dos significativos avanços alcançados 
nas últimas décadas, os problemas enfrentados pelos 
refugiados persistem. Portanto, se faz necessária 
uma maior atenção dos órgãos internacionais para o 
acolhimento e concessão de direitos aos indivíduos 
em situação de refugiados. A concepção humanitária 
precisa sobressair além dos interesses econômicos, em 
que o valor a vida e a dignidade da pessoa humana 
se sobreponha às grades e muros das fronteiras e do 
capitalismo exacerbado.
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RESUMO

As Constituições contemporâneas estruturam, 
colocam freios e racionalizam o Poder do Estado 
e, por meio da tripartição de poderes, delimitam 
as funções em legislativas, executivas e judiciais, 
com a finalidade precípua de assegurar os direitos 
fundamentais. Esta pesquisa procura, pelo método 
indutivo, analisar as características das funções do 
Poder Judiciário, em especial, do Supremo Tribunal 
Federal, provocadas pela politização da justiça 
proveniente da judicialização da política, em relação 
a jurisdição constitucional e ao ativismo jurídico, nas 
áreas específicas do direito à liberdade de expressão e 
das demandas julgadas com o impacto político-social 
e não por argumentos do ordenamento jurídico.

PALAVRAS-CHAVE

Poder Judiciário; ativismo judicial; segurança jurídica.

ABSTRACT

Contemporary Constitutions structure, curb and 
rationalize State Power and, through the tripartition 

of powers, delimit legislative, executive and judicial 
functions for the prime purpose of securing fundamental 
rights. This research seeks, through the inductive 
method, to analyze the characteristics of the functions 
of the Judiciary, especially the Supreme Court, caused 
by the politicization of justice from the judicialization 
of politics, concerning constitutional jurisdiction and 
legal activism, in specific areas of the right to freedom of 
expression and demands judged according to the political 
and social impact, and not by existing arguments in the 
legal system.

KEYWORDS

Judiciary; judicial activism; legal certainty.

INTRODUÇÃO

A Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 delimitou as funções do Poder 
Judiciário e reservou ao Supremo Tribunal Federal o 
papel de seu “guardião”, com o objetivo de defender 
e preservar o Estado Democrático de Direito.

Nesta perspectiva, o Texto Constitucional 
dispôs sobre o princípio da divisão funcional do 
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Poder do Estado em legislativo, executivo e o 
judiciário, independentes e harmônicos entre si, cada 
um no exercício, com relativa exclusividade, de suas 
funções típicas e atípicas.

O Poder Judiciário é formado por juízes, 
distintos tribunais e pelo Supremo Tribunal Federal, 
que possui a função típica de julgar, garantir a 
execução das leis aos casos concretos e fazer cumprir 
os termos da Constituição. Os juízes são escolhidos 
por meio de concursos públicos e os Ministros são 
nomeados pelo Presidente da República depois de 
aprovada a escolha pelo Senado Federal. Portanto, o 
Poder Judiciário é o único poder que não tem seus 
representantes eleitos pelo voto do povo.

De outro lado, o método estabelecido 
constitucionalmente para a composição do Supremo 
Tribunal Federal, com a escolha de seus Ministros feita 
pelo Chefe do Poder Executivo com a concordância 
do Senado Federal, se é voltado ao estabelecimento 
de controle de freios e contrapesos entre os Poderes, 
sugere ser possível a contaminação política-ideológica 
da própria atuação dos nomeados, fazendo com que 
motivações da política possam ultrapassar as razões 
que o direito e a justiça deveriam adotar.

Convém observar, que não existe controle 
externo do Poder Judiciário conforme mandamento 
constitucional consagrado no art. 2º e art. 60, § 4º, 
III da Constituição Federal de 1988.

Ao Poder Judiciário, em especial, nos limites 
da presente investigação, foi atribuída a competência 
para o controle de constitucionalidade das normas e 
atos normativos, nos modelos concentrado e difuso.

Esse fato tem levado o Supremo Tribunal 
Federal a expandir a sua interpretação de forma mais 
abrangente, para suprir demandas sociais mediante 
o exercício da atividade jurisdicional e, de modo 
protagonista, mas de duvidosa legitimidade, tem 
abarcado as competências dos Poderes Legislativo e 
Executivo.

A expansão da jurisdição constitucional, 
desenhada pela própria Constituição Federal 
de 1988, politiza a Justiça. Do mesmo modo, a 
Judicialização da política e das relações sociais é um 
fato institucional, não é uma opção do Judiciário, 
que deve resolver os conflitos a ele apresentados.

Por outro lado, a discricionariedade do 
julgador, no modo de realizar a interpretação da 
Constituição acarreta o denominado ativismo 
judicial.

Tem-se, portanto, que o caráter político auto 
conferido à jurisdição constitucional faz, todavia, 

surgirem contradições que podem culminar em um 
constrangedor descrédito para o Supremo Tribunal 
Federal.

Nesta investigação, optou-se pela análise de 
duas das raízes dessas contradições: a que envolve a 
liberdade de expressão e a que consiste nas oscilações 
da jurisprudência sobre os decretos presidenciais.

1 O PODER JUDICIÁRIO NA VISÃO CLÁSSICA 
DOS PODERES

A doutrina da separação dos Poderes que 
individualiza a legislação, a administração e a 
jurisdição foi elaborada de acordo com o método 
indutivo, por Montesquieu (1960), no livro O 
Espírito das Leis publicado em 1748 e consiste em 
uma teoria clássica da Ciência Política.

Segundo Montesquieu (1960, p.179) a 
experiência eterna demonstra que “todo o homem 
que tem em mãos o poder, é sempre levado a abusar 
do mesmo; e assim irá seguindo, até que encontre 
algum limite” por isso, acrescenta o autor, é necessário 
que “o poder refreie o poder”.

Nesse diapasão, o Poder Judiciário deve ser 
somente o executor das leis, ou seja, os juízes, na 
reflexão de Montesquieu (1960, p.179), são apenas 
a “boca que pronuncia as palavras da lei” pois, não 
existirá liberdade se o poder de julgar não estiver 
separado do poder legislativo e do poder executivo.

A respeito do tema, acrescenta Montesquieu 
(1960, p.181) que:

Imaginai qual poderá ser a situação de um 
cidadão nessas repúblicas. O mesmo corpo de 
magistratura tem em mãos, como executor da 
lei, todo o poder que este atribui a si próprio 
como legisladores. Poderá prejudicar o Estado 
por intermédio de suas vontades gerais; e 
como eles possui ainda o poder de julgar, 
poderá aniquilar cada cidadão mediante as 
suas vontades particulares.

Tem-se, portanto, que para a teoria da 
separação dos poderes o Poder Judiciário deve estar 
sujeito apenas às funções de punir criminosos e 
solucionar as questões entre particulares, para de tal 
modo garantir o equilíbrio das funções do Estado e a 
liberdade dos cidadãos.

Feito este esclarecimento preliminar sobre o 
Poder Judiciário, sobreleva em importância destacar, 
que durante o período anterior à Revolução Francesa, 
o Poder Executivo consistia em um simples reflexo 
da realeza, que por sua vez, detinha o poder sobre os 
atos do Poder Legislativo.
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Entretanto, após a Revolução Francesa, que 
ocorreu em 1789, sobreveio uma transferência de 
poder, do Executivo para o Legislativo, que passou à 
predominar, com o denominado “império da lei” ou 
“sacralidade da lei”, como um dogma absoluto, para 
resguardar a liberdade dos cidadãos. Durante esse 
período, como o Poder Judiciário estava vinculado 
ao antigo regime da realeza, “perdeu sua função 
política, ficando reduzido a um estrito aplicador das 
leis da Assembleia” (TAVARES, 2000, p. 158-159).

Outro fator importante, segundo Tavares 
(2000, p. 159-160), é que as concepções de 
Montesquieu, Rousseau, Blackstone, Lambert 
convergiram para a formação da ideia de que os juízes 
não criam direitos. Essa concepção, sem sombras de 
dúvidas, reduziu ao mínimo possível as funções do 
Poder Judiciário.

A propósito, convém ressaltar que a doutrina da 
separação dos poderes apresentada por Montesquieu 
pertence ao domínio da Ciência Política, contudo, 
influencia e alcança a esfera jurídica do Estado.

Diante desse quadro, sobreleva em 
importância a mudança da tendência de pensamento 
sobre as funções do Poder Judiciário, principalmente, 
conforme aponta Tavares (2000), a partir da sentença 
do juiz Marshall, no caso Marbory vs Madison, em 
1803, nos Estados Unidos e a criação do Tribunal 
Constitucional na Áustria, em 1920, por influência 
de Hans Kelsen. Após estas decisões, passou-se a 
difundir a ideia de que as funções do Poder Judiciário 
incluem as competências de guardião da constituição 
e de fiscal do Legislativo e do Executivo.

Nessa trilha, é oportuno observar que as 
Constituições do após 2ª Guerra Mundial passaram 
de um “documento político”, onde vigorava o 
poder do Legislativo e a centralidade da lei, cujas 
normas não eram aplicáveis de forma imediata, 
pois dependiam da interpretação do legislador 
e do administrador, para um “documento de 
normas jurídicas”, ou seja, para a supremacia da 
Constituição, onde as normas passaram a disciplinar 
o modo de produção das leis e dos atos normativos, 
assim como os seus limites, além da imposição 
de deveres de atuação do Estado e a garantia dos 
direitos fundamentais.

Neste novo modelo de Constituição, nas 
palavras de Barroso (2017, p. 439), “vigora a 
centralidade da Constituição” e a “supremacia 
judicial” que, são entendidas como “a primazia 
de um tribunal constitucional ou suprema corte 
na interpretação final e vinculante das normas 

constitucionais”, constantes no denominado Estado 
Constitucional de Direito.

Em síntese, assevera Nery Júnior (2017, p. 82), 
as Constituições do pós-guerra, apresentam força 
normativa, porque fundam e estruturam o Poder 
do Estado, delimitam as suas funções e apresentam 
novos limites de exercício para o Poder Público, por 
meio da tripartição de poderes e da primazia dos 
direitos fundamentais. Segundo o autor, este “é um 
fenômeno político-jurídico do constitucionalismo 
que coloca freios e racionaliza o poder”.

Frise-se que, no campo político, as 
Constituições contemporâneas sofreram 
extraordinárias transformações, especialmente, na 
esfera da limitação do Poder e no assentamento dos 
direitos fundamentais.

De outro lado, houve a consolidação 
da “jurisdição constitucional” nos moldes que 
conhecemos na atualidade, ou seja, na prerrogativa 
de um órgão jurisdicional aplicar os termos da 
Constituição, isto é, verificar a conformação das leis 
e demais atos aos ditames constitucionais.

2 O PODER JUDICIÁRIO NA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 1988

Foi com a acepção de centralidade da 
Constituição, tripartição de poderes, consagração 
dos direitos fundamentais e, em especial, para esta 
pesquisa, “supremacia judicial”, que o legislador 
constituinte elaborou a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988.

Nos termos da Constituição Federal de 
1988, o Brasil é uma República Federativa e, assim, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito, pois 
o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos, ou diretamente, nos termos da 
Constituição (art. 1º, parágrafo único).

Tem-se, portanto, que a Democracia implica 
no diálogo, na origem e exercício do poder, por meio 
dos representantes eleitos, ou diretamente, pelo 
povo.

Na sequência, em seu art. 2º, a Constituição 
Federal de 1988 dispõe sobre o princípio da divisão 
funcional do Poder do Estado em legislativo, executivo 
e o judiciário, independentes e harmônicos entre si.

Nesta perspectiva, convém observar que o 
Poder do Estado é uno, dividido em três funções: 
Executiva, Legislativa e Judiciária, cada uma no 
exercício, com relativa exclusividade, de suas funções 
típicas e atípicas ao mesmo tempo. Todavia, salienta-
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se que, a Constituição Federal de 1988 não traçou 
de forma integral a sistemática de cada função do 
Estado.

Desse modo, compete ao Legislativo, que 
é exercido pelo Congresso Nacional, Assembleias 
Legislativa dos Estados e Distrito Federal e, ainda, 
pela Câmara de Vereadores dos Municípios, a função 
típica de elaborar as leis e as funções atípicas de julgar, 
como é no caso de impeachment, e de executar, 
quando fiscaliza os atos do executivo.

O Poder Executivo, por sua vez, é exercido pelo 
Presidente da República, Governadores dos Estados 
e Prefeitos dos Municípios, possui a função típica 
de administrar e executar o cumprimento das leis e, 
ainda, as funções atípicas de julgar e legislar quando, 
por exemplo, atua em processos administrativos e 
expede decretos regulamentares.

Por seu turno, o Poder Judiciário, que 
é formado por juízes, diversos tribunais e pelo 
Supremo Tribunal Federal, possui a função típica de 
julgar, isto é, garantir a execução das leis nos casos 
concretos e fazer cumprir os termos da Constituição 
e, de forma atípica, legislar, quando por exemplo, 
edita normas regimentais dos seus respectivos órgãos 
e, também, de forma atípica, administrar, quando 
concede férias a seus membros, dentre outras funções 
de administração.

Ressalta-se que o Poder Judiciário é o único 
poder que não tem seus representantes eleitos pelo 
voto do povo, pois os juízes são escolhidos por meio 
de concursos públicos, possuem a vitaliciedade, 
inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, 
decorrentes do cargo público que ocupam e os altos 
magistrados, em especial, os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal são nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pelo Senado 
Federal.

De outro lado é mister ressaltar que, de acordo 
com o art. 92 da Constituição Federal de 1988, os 
órgãos do Poder Judiciário são: o Supremo Tribunal 
Federal, o Conselho Nacional de Justiça; o Superior 
Tribunal da Justiça; o Tribunal Superior do Trabalho; 
os Tribunais Regionais Federais e Juizados Federais; 
os Tribunais e Juízes do Trabalho; os Tribunais e 
Juízes eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares e os 
Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios e, ainda, conforme o art. 98, II a previsão 
da Justiça de Paz.

Compete ao Poder Judiciário a prerrogativa 
exclusiva de aplicar a lei, mediante tutela jurisdicional, 
pois “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”, conforme 
dispõe o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição 
Federal de 1988.

Com efeito, a função do Judiciário de aplicar 
a lei aos casos particulares, segundo Ferreira Filho 
(2009, p. 247), embasado em autores modernos, 
como Burdeau, Wade, dentre outros, não é distinta da 
função do Poder Executivo, que é a de executar a Lei, 
pois substancialmente as funções são equivalentes. 
A diferença que existe, aplica-se no “modo” de 
execução da lei que compete ao Poder Judiciário, 
pois a Constituição assegura o debate entre as partes 
durante o processo, ou seja, o contraditório, o que 
garante a coisa julgada.

No entanto, embora o “modo” não altere a 
“natureza” da função, explica Ferreira Filho (2009) 
que, o Poder Judiciário possui a competência 
constitucional típica da função judiciária, que é a 
de executar ou aplicar a lei e decidir as questões dos 
particulares e da Administração Pública de forma 
definitiva, portanto, realiza a coisa julgada, o que 
torna as decisões judiciais imutáveis.

Por outro lado, adverte-se que a função do 
Poder Judiciário, em especial, a do Supremo Tribunal 
Federal, não consiste somente na administração da 
Justiça, mas, também, na competência da “guarda” 
ou “defesa” da Constituição, conforme se infere do 
art. 102 da Constituição Federal de 1988.

É importante assinalar que até o ano de 
2005 o Supremo Tribunal Federal era, dentre os 
três Poderes da República, o mais desconhecido da 
maioria da população brasileira (mesmo porque a 
forma de nomeação de seus integrantes sempre foi 
alheia à vontade popular), e envolto em uma aura 
de respeito e deferência com os seus membros. 
Com a visibilidade da transmissão do julgamento 
do chamado escândalo do mensalão pelos canais 
de televisão, o Supremo Tribunal Federal foi alçado 
à notoriedade, propiciada pela Ação Penal 470, 
marco inicial do efetivo reconhecimento da presença 
contaminante da corrupção no seio da Administração 
Pública e primeiro caso de condenação de políticos 
por corrupção pelo Supremo Tribunal Federal.

A notoriedade advinda daquele julgamento 
levou os Ministros do Supremo Tribunal Federal 
a serem comparados às celebridades e seus nomes 
passaram a ser conhecidos pela maioria da população 
brasileira.

A referida popularidade dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal fora precedida por decisões 
históricas, onde não apenas agiam como guardiões 
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da Constituição Federal, mas como verdadeiros 
legisladores positivos com poderes para modificar 
aquele Texto Fundamental quando do controle de 
normas e de políticas públicas.

O caráter político auto conferido à jurisdição 
constitucional faz, todavia, surgirem contradições, 
que podem culminar em um constrangedor 
descrédito para o Supremo Tribunal Federal.

Nesta investigação, optou-se pela análise 
das raízes políticas e jurídicas dessas contradições 
e, em especial, a que envolve o direito à liberdade 
de expressão e as divergências jurisprudências em 
relação aos decretos do Poder Executivo.

3 DAS COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL

O Supremo Tribunal Federal é composto por 
onze Ministros, selecionados dentre cidadãos com 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco 
anos de idade, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada. Os Ministros do STF serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha 
pela maioria absoluta do Senado Federal, de acordo 
com o art. 101, parágrafo único, da Constituição 
Federal de 1988.

Portanto, é importante destacar que a escolha 
dos Ministros do STF é político- ideológica, ou 
seja, fica a critério discricionário do Presidente da 
República. O candidato escolhido será sabatinado 
pelo Senado Federal, para depois ser nomeado pelo 
Chefe do Executivo.

A posse é dada pelo Presidente do Supremo 
Tribunal Federal e tem por consequência imediata a 
vitaliciedade no cargo.

A investidura no cargo de Ministro do STF 
não exige a obrigatoriedade do título de bacharel em 
Direito e, tampouco, que o candidato provenha da 
magistratura, embora o critério exigido seja o notável 
saber jurídico.

De outro lado, não existe controle externo 
do Poder Judiciário, pois o STF não admite a 
criação de um órgão autônomo, para fiscalizá-lo e 
controla-lo, pois segundo o art. 2º e art. 60, § 4º, 
III, da Constituição Federal, violaria a cláusula 
pétrea da independência e separação dos poderes, 
pois o Poder Judiciário poderia ficar submetido à 
discricionariedade dos demais Poderes do Estado. 
Quanto ao Conselho Nacional de Justiça, que 
não tem funções jurisdicionais, compete apenas o 
controle da atuação administrativa e financeira do 

Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres 
funcionais dos juízes, de acordo com o Estatuto da 
Magistratura.

Tecidas essas observações, convém proceder 
na sequência, a análise da expressão “jurisdição 
constitucional”, que é a interpretação e a aplicação 
das disposições constitucionais por todos os juízes 
e tribunais e, em especial, pelo Supremo Tribunal 
Federal.

Todavia, de há muito o que tem prevalecido 
no exercício da jurisdição constitucional é o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo 
o qual no poder de interpretar a Constituição “reside a 
prerrogativa extraordinária de (re)formulá-la, eis que 
a interpretação judicial acha-se compreendida entre 
os processos informais de mutação constitucional”1.

Além disso, a Constituição Federal de 
1988, confere ao Supremo Tribunal Federal o 
controle de constitucionalidade das leis e dos atos 
administrativos, assim como a mediação política 
entre os poderes, quando decide, por exemplo, 
controvérsias constitucionais no campo federativo, 
por meio da interpretação constitucional. Destaca- 
se, também, a competência ampliada do Poder 
Judiciário no controle de constitucionalidade por 
omissão do Poder Legislativo e na interpretação 
conforme a Constituição, onde atua, de fato, como 
se fosse o próprio legislador.

De outro lado, como a Constituição obriga 
todos os poderes, observa-se uma posição superior do 
Poder Judiciário, em relação aos poderes Legislativo 
e Executivo.

4 DA POLITIZAÇÃO DA JUSTIÇA PROVENIENTE 
DA JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA

Frise-se que, além da expansão da jurisdição 
constitucional que politiza a Justiça, existem 
as normas gerais e constitucionais de natureza 
principiológica ou, ainda, as normas que apresentam 
em seus textos palavras com sentido indeterminado 
e, por isso, conduzem a transferência política do 
Legislativo e do Executivo para o Poder Judiciário. 
Isto ocorre, porque os juízes devem dizer o direito, 
e o fazem de acordo com a sua discricionariedade 
política, na tomada das decisões judiciais.

Por outro lado, o sonho da sociedade 
brasileira de ver efetivados os direitos proclamados 
no Texto Fundamental têm esbarrado basicamente 
na existência de normas constitucionais de eficácia 

1. ADI 3.345/2005.
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limitada não regulamentadas2 mercê da inércia dos 
Poderes Legislativo e Executivo.

Esse fato tem levado o Supremo Tribunal 
Federal a expandir a interpretação conforme 
a Constituição, para suprir demandas sociais 
mediante o exercício da atividade jurisdicional de 
modo protagonista, mas de duvidosa legitimidade, 
ao usurpar competências dos Poderes Legislativo e 
Executivo

Insta salientar, conforme aponta Barroso 
(2017, p. 442) que este fenômeno da Judicialização 
da política, ou seja, essa fluidez entre política e justiça 
no modo de criação e interpretação do Direito, não 
está ocorrendo somente no Brasil, de acordo com 
o autor, encontra-se em diversos países, Canada, 
Estados Unidos, Israel, Turquia, Hungria, dentre 
outros.

É importante destacar que, a jurisdição 
constitucional compreende o poder conferido pela 
Constituição Federal de 1988 ao Judiciário, para 
interpretar e aplicar as disposições constitucionais.

Já o fenômeno da Judicialização da política, 
nas palavras de Barroso (2017, p. 442) possui 
natureza  diversa,  dentre  elas:  a)  a  ascensão  de  
um  Judiciário  forte  e independente; b) a decepção 
com a política majoritária e com a representatividade 
no parlamento; c) a atuação dos agentes políticos 
que, para evitarem o desgaste pessoal, preferem que 
as questões polêmicas sejam resolvidas pelo Poder 
Judiciário, como por exemplo, uniões homoafetivas, 
aborto, dentre outras; d) a abrangência no Brasil do 
sistema de controle de constitucionalidade e o acesso 
ao STF por via de ações diretas.

Desse modo, as questões relevantes ou 
polêmicas de natureza política, social ou moral 
não são apreciadas pelos órgãos tradicionais, como 
o Legislativo e o Executivo, muito pelo contrário, 
são resolvidas pelo Poder Judiciário, especialmente, 
perante o STF.

Tem-se, portanto, que a Judicialização da 
política incide no encolhimento político do Poder 
Legislativo e do Poder Executivo.

Nessa perspectiva, esclarece Barroso (2017, p. 
443) que a Judicialização da política e das relações 
sociais é um fato institucional, ou seja, não é uma 
opção política do Poder Judiciário, pois uma vez 
provocado pela via processual deve produzir o 
direito sobre a questão, contudo é o “modo” dessa 
atividade de atuação no processo, que vai determinar 

2. Segundo dados da Câmara Federal, em 2019 persistem sem regulamentação 
119 dispositivos da Constituição Federal.

a existência ou não de ativismo judicial.
Por ativismo judicial entende-se a opção, 

o modo, a escolha que o julgador elabora para 
interpretar a Constituição, no sentido mais amplo 
de seu alcance. O enfrentamento dessa questão não 
é simples.

Para facilitar a compreensão desse fenômeno 
jurídico, Nery Júnior (2017, p. 597) utiliza da forma 
didática e explica que o ativismo jurídico pode 
ter duas dimensões: a (micro) decisória e (macro) 
estrutural. Na micro ou decisória o julgador realiza 
a interpretação suspendendo a legalidade por seus 
critérios voluntários, que podem ser de toda ordem, 
religioso, moral, econômico, dentre outros. Já na 
macro ou estrutural o ativismo significa a expansão 
do Poder Judiciário, sem amparo constitucional, 
sobre os demais poderes.

Contudo, registre-se que a expansão 
política do Poder Judiciário ocorre sem a devida 
legitimação democrática, pois os membros do Poder 
Judiciário não são eleitos pelo voto do povo. Do 
mesmo modo, a interpretação dos juízes não pode 
usurpar as atividades políticas dos legisladores e 
dos administradores do Estado, ou seja, os debates 
políticos não devem ser transferidos para o Poder 
Judiciário.

Por outro lado, as decisões do Supremo 
Tribunal Federal estão cada vez mais afetas a 
resultados práticos e imediatos, do que propriamente 
respaldadas por argumentos existentes no 
ordenamento jurídico.

5 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DECRETO 
PRESIDENCIAL

Nesse sentido, é importante registrar a 
interpretação nefasta dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal sobre o direito à liberdade de 
expressão.

Por décadas o Supremo Tribunal Federal 
adotou o entendimento de ser o direito à liberdade 
de expressão assegurado pela Constituição, sob sua 
guarda, máxime quando e se exercido por veículos 
de comunicação.

Mesmo nos casos em que os direitos 
fundamentais à honra e à intimidade de um 
indivíduo (prescritos como invioláveis no art. 5º, X, 
da Constituição Federal) eram ameaçados de lesão 
por meio de divulgação de notícias falsas ou não 
comprovadas (na esteira do denominado jornalismo 
investigativo), a postura do Supremo Tribunal 
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Federal quase sempre foi a de autorizar a divulgação, 
ao argumento de ser inconstitucional a censura 
prévia, por lesividade aos direitos fundamentais da 
liberdade de pensamento e de sua expressão, linha 
interpretativa que não impedia a possibilidade de a 
pessoa buscar eventual reparação posterior à lesão 
sofrida.

O fundamento constitucional legitimador 
utilizado para as decisões do Supremo Tribunal 
Federal está expresso no art. 5º, IX, no qual a 
Constituição Federal de 1988, prescreve ser “livre a 
expressão da atividade intelectual, artística, cientifica 
e de comunicação, independentemente de censura 
ou licença”.

A mesma postura foi adotada na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 4.815 na qual o 
Supremo Tribunal Federal estabeleceu ser inexigível 
autorização de pessoa biografada, relativamente 
a obras biográficas literárias ou audiovisuais, por 
constituir a exigência censura prévia do particular, 
fixando que “o exercício do direito à liberdade de 
expressão não pode ser cerceado pelo Estado ou por 
particular”.

Uma década após o gozo da inédita 
popularidade que lhe permitiu agir como arquiteto 
constitucional com poderes de, por meio de suas 
decisões ativistas, redesenhar o próprio texto 
constitucional, integrantes do Supremo Tribunal 
Federal passaram a ser alvo da ira manifestada, 
especialmente, pelas redes sociais por segmentos da 
população, e por interpelações direcionadas a alguns 
de seus Ministros em público.

As pessoas posicionaram-se contrariamente ao 
Supremo Tribunal Federal ou por se sentirem atingidas 
pela violação de garantias a direitos fundamentais, 
como segurança jurídica e liberdade de expressão, ou 
por buscarem demonizar aquele Poder por desdém 
ao Estado Democrático de Direito, no mais das vezes 
por motivações político-partidárias.

As acusações populares contra membros do 
Supremo Tribunal Federal tiveram como resposta a 
instauração de inquérito pelo seu Presidente (Portaria 
GP 69, de 14 de março de 2019), com o objetivo 
de investigar e punir os supostamente detratores da 
dignidade daquela Instituição e da honra de seus 
integrantes.

A primeira consequência desse inquérito, além 
da discussão jurídica quanto à competência para a 
investigação de fatos que seriam objeto de julgamento 
pelo próprio investigador, foi a imposição de censura 
à matéria “O amigo do amigo de meu pai” divulgada 

em 12 de abril de 2019, pelo site O Antagonista e 
pela revista Crusoé.

O argumento utilizado para censura foi o de 
que os direitos à honra, à intimidade, à vida privada 
e à imagem “formam a proteção constitucional à 
dignidade da pessoa humana, salvaguardando um 
espaço íntimo intransponível por intromissões 
ilícitas externas” (MORAES, 2019, p. 40).

Essa censura a órgãos de comunicação virtual 
e material, efetivada pelo Supremo Tribunal Federal, 
passa à História do Poder Judiciário brasileiro como 
abuso de poder ou arbitrariedade pura e simples. Os 
Ministros do STF demonstraram, com essa censura à 
liberdade de expressão e, ainda, com a interpretação 
do Regimento do STF e não da Constituição, 
o perigo da concentração de Poder nas mãos de 
poucos. Contudo, mesmo com o inquérito criminal 
revogado em 18 de abril de 2019, após severa e 
estrepitosa repercussão nacional e internacional, fica 
a reflexão sobre a contenção dos Poderes do Estado.

Sucede que o fato de essa salvaguarda do 
espaço íntimo ser invocada em benefício dos 
próprios integrantes do Supremo Tribunal Federal, 
não modifica a jurisprudência assentada por aquele 
Tribunal para privilegiar a liberdade de expressão, 
mesmo em detrimento daquele espaço, o que fora 
feito em deferência à influência do poder midiático – 
a mesma influência que se fazer cessar com a censura.

Frise-se que agora, cambiante postura 
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, 
desatende ao expresso comando do artigo 926 do 
Código de Processo Civil brasileiro que exige ser a 
jurisprudência estável, íntegra e coerente.3

Impõe-se ao Poder Judiciário a necessidade 
de que casos iguais devem ser resolvidos da mesma 
forma, em atenção aos princípios constitucionais da 
igualdade e, principalmente, o da segurança jurídica.

De outro lado, como a Constituição Federal 
de 1988 estabelece como espécies de controle 
concentrado de constitucionalidade a ação direta de 
inconstitucionalidade (art. 102, I, a; art. 36, III; e art. 
103, § 2º.); ação declaratória de constitucionalidade 
(art. 102, I, a); e arguição de descumprimento de 
preceito fundamental (art. 102, § 1º), todas de 
competência do Supremo Tribunal Federal, e remete 
o controle difuso, para análise da compatibilidade 
do sistema jurídico com a Constituição, a todos 
os integrantes do Poder Judiciário, restando, nesta 
hipótese, ao Supremo Tribunal Federal a atuação 
como órgão recursal apenas.
3. Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015.
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No entanto, após uma exaustiva pesquisa 
comparativa realizada por MAIA (2012), tendo 
como universo temporal as ações distribuídas 
de 05 de outubro de 1988 e julgadas até 01 de 
junho de 2012 pelo Supremo Tribunal Federal 
demonstra que aquele Tribunal não é coerente ao 
analisar o cabimento das ações em sede de controle 
concentrado de atos normativos de competência do 
Poder Executivo, mais precisamente os denominados 
decretos presidenciais.

Segundo a pesquisa, foi construída uma 
orientação jurisprudencial “repleta de exceções 
obscuras que permite aos Ministros utilizá-la segundo 
critérios de conveniência” (MAIA, p. 20).

Além disso, demonstra aquela pesquisa existir 
uma “celeridade anômala no tempo em que o STF 
leva para julgar ADIS que tenham por objeto decretos 
emanados pelo Presidente da República” (MAIA, p. 
28), indicativo da influência política no processo.

Essa influência no processo é reforçada pela 
constatação de serem os principais proponentes 
de ações de controle concentrado os partidos 
políticos e entidades de classe: “há uma relação 
entre a tematização no STF e a composição político-
partidária do governo federal” (MAIA, p. 31-32).

A pesquisa mencionada comprova que os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal têm, em 
significativo número de casos, decidido de acordo 
com o impacto político-social da demanda, de 
forma discricionária não autorizada pelo texto 
constitucional e mesmo contrária à sua própria 
jurisprudência pretoriana.

Ademais, em uma grande parte dos casos, a 
decisão é proferida não raro de modo individual – o 
que confere foros de veracidade à assertiva segundo a 
qual o Supremo Tribunal Federal não é, na realidade, 
um único órgão, mas onze, sendo cada Ministro o 
seu próprio Tribunal e assim único senhor do juízo 
de conveniência.

Diante do ativismo judicial do Supremo 
Tribunal Federal referente à liberdade de expressão 
e nas oscilações da jurisprudência sobre os decretos 
presidências, procura- se buscar uma resposta que 
se aproxima a necessidade de dar prevalência à 
segurança jurídica.

6 O FLUXO DA JUSTIÇA E O REFLUXO DA 
POLÍTICA

A tensão entre os fatos, os valores e as normas 
é o dilema que afeta as análises do Supremo Tribunal 

Federal enquanto órgão competente para julgar e 
garantir o princípio da segurança jurídica.

Pode-se buscar responder à questão, por meio 
da Teoria da Resposta Correta a partir de quatro 
interpretações que preconizam diferentes soluções 
para a pergunta: é possível se obter uma decisão 
única e correta para o caso concreto?

Na perspectiva do positivismo jurídico, 
tendente a uma indeterminação do direito, sob 
a ótica normativista de Kelsen (1998, passim), 
para quem o ordenamento jurídico é consistente, 
completo e coerente, fornecendo sempre uma 
resposta predeterminada, sendo a sentença uma 
norma individual); e de Hart (2009, passim) que, 
vislumbrando a norma fundamental como regra 
consensual (“regra de reconhecimento”), entende-se 
que o problema da resposta correta se dá a partir da 
interpretação da norma de acordo com aquilo que a 
sociedade estabeleceu como consenso.

A seguir tal orientação, deve o juiz aplicar 
um significado socialmente estabelecido para o caso, 
uma vez que vê o direito como linguagem.

Nesta seara, acrescente-se o posicionamento 
de Weber (2004, passim), cujo viés liberal amplia 
a indeterminação jurídica, entendendo que 
a racionalidade jurídica é teleológica e que a 
legitimidade do ordenamento vem da obediência a 
ele e da racionalidade dos procedimentos.

Nessa interpretação, a garantia da segurança 
jurídica eclipsa a garantia da correção.

A segunda interpretação é a do realismo 
jurídico, sob as visões materialista e sociológica 
de Marx (2010, 2013 passim) e de Unger (2004 
passim), este último como exponencial do criticismo 
(CLS - critical legal studies movement).

Ambos entendem o ordenamento jurídico 
como caótico, irracional, cuja parcialidade vem de 
sua essência política.

Uma vez que as decisões judiciais são adotadas 
sob o matiz ideológico do Juiz, nesta ótica também 
não é possível se ter uma única resposta correta.

A terceira interpretação é a do construtivismo 
jurídico, a partir de Dworkin (2010, passim), para 
quem o ordenamento jurídico vem sendo construído: 
o direito é aquilo que os mais fracos conseguem 
frente aos mais fortes.

Por isso, a decisão teria que ser conforme a lei, 
porque é isso que dá segurança jurídica.

Concilia-se o princípio da segurança jurídica 
com o princípio da justiça, não aceitando o direito 
como um sistema: a cada sentença, o juiz Hércules 
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reorganiza o ordenamento até chegar à melhor 
sentença permitida para aquele caso, seguindo o 
princípio da integridade (“todos merecem igual 
consideração e respeito”) já positivado (igualdade, 
segurança, etc.).

Sublinhando que os operadores do direito 
devem levar o Direito a sério, Dworkin vê como 
possível se obter uma sentença correta e justa 
conforme o direito (porque este é o fruto de lutas), 
vez que não há oposição entre direito natural e 
justiça, eis que o direito positivo é a incorporação do 
direito natural.

A última interpretação vem do criticismo 
jurídico, pela ótica de Habermas (1997, passim) para 
quem, na aplicação da lei, a tensão interna entre 
facticidade e validade, deve ser considerada para se 
obter uma decisão correta.

Como o fato da lei vem da história do 
direito, inicialmente o juiz tem que considerá-lo, 
para em seguida considerar a validade, isto é, a sua 
legitimidade.

Por crer que os problemas do juiz Hércules de 
Dworkin vêm da solipsismo, Habermas afirma que 
deve ser considerada a tensão entre a facticidade e a 
validade sob três prismas: a da questão cognitiva, que 
consiste em desmontar e montar todo o ordenamento, 
caso a caso, até se chegar à melhor solução; a da 
motivacional; e a da questão organizacional que 
exige capacidade de organização do poder judiciário 
para cumprir suas decisões.

Habermas apresenta a ideia do paradigma 
interpretativo do direito para resolver os problemas 
cognitivo, motivacional e organizacional.

Face a inexistência de um único paradigma, 
e inspirado em Häberle (1997, passim) conclui que 
a autorreflexão institucionalizada do direito serve à 
proteção individual do direito sob o duplo ponto 
de vista da justiça no caso singular, bem como da 
uniformidade da aplicação e do aperfeiçoamento do 
direito, vez que a finalidade dos meios jurídicos é obter 
respostas corretas e justas, através da possibilidade de 
revisão das sentenças pelos tribunais, o que atende ao 
interesse público.

Assim, nesta linha de raciocínio, o intérprete 
da constituição é o povo, sendo apontada como 
solução eficaz para a repercussão popular a divulgação 
das ações do Poder Judiciário através dos meios de 
comunicação que sirvam de caixas de ressonância, 
disseminando suas ideias, e democratizando o acesso à 
Justiça, permitindo decisões corretas e justas, que são 
aquelas coerentes com a ordem jurídica em seu todo.

O cerne da questão está no fato de as decisões 
do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle 
de constitucionalidade, não manterem coerência ao 
se perfilharem a esta ou aquela doutrina na busca da 
resposta mais adequada.

Com efeito, além de ser oscilante a doutrina 
adotada por aquele Tribunal, suas decisões têm sido 
mais políticas do que jurídicas, e em prejuízo dos 
jurisdicionados, do que advém instabilidade para 
todo o sistema jurídico e insegurança para toda a 
sociedade. O binômio instabilidade-insegurança 
pode ser exemplificado nos efeitos decisórios do 
Supremo Tribunal Federal a depender da pressão de 
um ou de outro setor, portanto, a noção de o que 
é constitucional ou não para o Supremo Tribunal 
Federal depende da sua interpretação, o que pode 
levar a grave prejuízo à segurança dos jurisdicionados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Constituições contemporâneas apresentam 
força normativa, porque estruturam o Poder 
do Estado, traduzidas nas funções legislativas, 
administrativas e judiciais, na garantia dos direitos 
fundamentais e na irradiação das suas regras e 
princípios para todo sistema jurídico.

A Constituição Federal de 1988, que segue o 
modelo de constituição contemporânea, dispõe sobre 
a competência do Poder Judiciário decidir as questões 
dos particulares e da Administração Pública de forma 
definitiva e, em especial, determina a “guarda” da 
Constituição ao Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, confere ao Supremo Tribunal 
Federal o controle concentrado de constitucionalidade, 
a ação direta de constitucionalidade, a ação 
declaratória de constitucionalidade, a arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, além 
do controle difuso dirigido a todos os integrantes 
do Poder Judiciário. Desse modo, a jurisdição 
constitucional, que é a interpretação e aplicação 
da Constituição, é realizada por todos os juízes e 
tribunais do país.

Na interpretação da Constituição e criação 
do Direito, pelo Poder Judiciário, ocorre a fluidez 
entre política e justiça, ou seja, a politização da 
justiça proveniente da judicialização da política. 
Este fenômeno ocorre de várias formas, como por 
exemplo, quando os órgãos tradicionais, como 
o Legislativo e o Executivo transferem decisões 
de questões relevantes ou polêmicas de natureza 
política, social ou moral para serem resolvidas pelo 
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Poder Judiciário.
Nessa perspectiva, a Judicialização da política 

ocorre com a diminuição política do Poder Legislativo 
ou do Poder Executivo, contudo, esta situação é 
institucional, ou seja, não é uma opção política do 
Poder Judiciário, pois quando este é provocado pela 
via processual deve produzir o Direito.

Em outro sentido versa o ativismo 
judicial, por ser a o modo, a opção, a escolha ou 
discricionariedade utilizada pelo julgador para 
interpretar a Constituição.

O ativismo judicial consubstanciado na 
oscilante jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, implica na defesa da tese da dominação 
do grupo e da sujeição do indivíduo, que parte de 
equivocada valoração política e moral extralegal do 
sistema de valores, como o da liberdade, consagrado 
pela Constituição brasileira.

De se enfatizar que o Poder Judiciário é o 
responsável pelo equilíbrio em relação à liberdade 
de expressão e aos direitos da personalidade e na 
coerência das decisões sobre os denominados decretos 
presidenciais, sob pena de gerar instabilidade para 
todo o sistema jurídico.

Portanto, o fluxo da Justiça e o refluxo da 
Política, seja para o indivíduo, seja para o próprio 
Estado, consiste no equilíbrio proporcionado 
pela segurança jurídica, cujo alicerce objetivo é 
a irretroatividade de nova interpretação de lei, 
enquanto seu fundamento subjetivo é a confiança 
da sociedade nos atos, procedimentos e condutas 
proferidas pelo Estado através de todos os seus 
Poderes, em especial, o Judiciário.
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RESUMO

Esse artigo falará da síndrome alienação 
parental que muitas crianças sofrem após a separação 
de seus genitores, e a mediação vem com o objetivo 
de ajudar reestruturar as relações entre os envolvidos, 
em relação ao método utilizado será o método 
dedutivo e a coleta de dados será através de teóricos-
bibliográficos nacionais e internacionais, através de 
livros, artigos. Ao passarem por um divórcio o casal 
não deixa apenas marcas em suas vidas, mas também 
na vida do filho ainda menor que, sem entender o 
que acontece, sofre com acontecimentos os quais 
nem sempre pode lidar. É dessa situação que acaba 
por surgir a síndrome da alienação parental, onde um 
dos divorciados tenta fazer com que o menor passe a 
ter os mesmos sentimentos ruins que este tem para 
com o outro divorciado. Identifica-se então como 
uma das formas alternativas de solução de conflitos 
a mediação, uma ferramenta que, se utilizada 
adequadamente, pode fazer com que esta situação 
de alienação parental se dissolva pelo bem tanto 
do menor e dos divorciados quanto da sociedade 
de modo geral, uma vez que deixará de existir um 
potencial adulto com problemas de relacionamento.

PALAVRAS-CHAVE

Síndrome da alienação parental. Mediação familiar.

ABSTRACT

This article will talk about the parental 
alienation syndrome that many children suffer after 
the separation of their parents, and the mediation 
comes with the purpose of helping to restructure the 
relations between the involved ones, in relation to the 
method used will be the deductive method and the data 
collection. It will be through national and international 
bibliographic theorists, through books, articles .. When 
going through a divorce the couple not only leaves marks 
in their lives, but also in the life of the still smaller child 
who, without understanding what happens, suffers 
from events you can’t always handle. This is where the 
parental alienation syndrome comes about, where one of 
the divorced tries to make the child have the same bad 
feelings he or she has toward the other divorced. One of 
the alternative forms of conflict resolution is mediation, 
a tool that, if properly used, can cause this situation 
of parental alienation to dissolve for the sake of both 
the minor and the divorced and of society at large, as 
a potential adult with relationship problems will cease 
to exist.
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INTRODUÇÃO

O artigo vem com o intuito de abordar a 
síndrome de alienação parental, um dos grandes 
problemas de hoje, devido a relacionamentos mal 
terminados onde as partes normalmente saem 
chateadas uns com as outras. Devido a isso uns dos 
mais prejudicados nessa história acaba sendo sempre 
os filhos, onde ficam normalmente no meio da 
“furação’’, sem saberem o que fazer e como agir nessa 
situação.

Cada dia que passa os relacionamentos 
costumam a ter duração cada vez menor e com isso 
acaba surgindo a questão de quem vai ficar com 
a guarda dos filhos e isso acaba por dar início à 
alienação parental.

Com o intuito de denegrir a imagem do outro 
ex-cônjuge o(a) divorciado(a) começa a inventar 
situações que não aconteceram para fazer com que a 
criança crie lembranças ruins da outra parte.

Muitas dessas ações podem causar traumas 
tanto para os ex-cônjuge quanto para os filhos e 
muitos desses traumas ficam para o resto da vida, 
fazendo assim com que essas crianças e os divorciados 
passem a ter dificuldades de relacionamentos em suas 
vidas.

A Mediação vem como uma forma de resolução 
do conflito, fazendo que as partes envolvidas deixam 
de criar este tipo de situação ou que continue 
cometendo alienação parental com seus filhos e além 
disso fazendo com que estes consigam manter um 
relacionamento. Por fim a metodologia a ser utilizada 
para a demonstração do resultado é o hipotético-
dedutivo. Sendo que a busca por informações se 
dará em caráter teóricos-bibliográficos nacionais e 
mundiais, através de livros, artigos.

1 FAMÍLIA

De acordo com a Constituição Federal artigo 
226, família é:

Art. 226 - A família, base da sociedade, tem 
especial proteção do Estado. (...) 
§3 - Para efeito da proteção do Estado, é 
reconhecida a união estável entre o homem e 
a mulher como entidade familiar, devendo a 
lei facilitar sua conversão em casamento. 
§4º - Entende-se, também, como entidade 

familiar a comunidade formada por qualquer 
dos pais e seus descendentes. (BRASIL, 
1988)

Conforme explica Carlos Roberto Gonçalves 
(2010, p.17), 

o vocábulo família abrange todas as pessoas 
ligadas por vínculo de sangue e que procedem, 
portanto, de um tronco ancestral comum, bem 
como as unidas pela afinidade e pela adoção. 
Compreende os cônjuges e companheiros, os 
parentes e os afins.

Independentemente de sua ligação, se é 
sanguínea ou afetiva, os seres humanos tendem a 
se agruparem em família e é nessa esfera que serão 
moldadas suas características pessoais e com isso 
aprendem a viver em uma sociedade.

De acordo com Rodrigo da Cunha Pereira 
(2006, p. 180) assevera que “de fato, uma família 
não deve estar sustentada em razões de dependência 
econômica mútua, mas exclusivamente, por se 
constituir um núcleo afetivo, que se justifica, 
principalmente, pela solidariedade mútua”.

Hoje em dia tempos diversos tipos de família 
como por exemplo:

Família Matrimonial: aquela formada pelo 
casamento, tanto entre casais heterossexuais 
quanto homoafetivos.
Família Informal: formada por uma união 
estável, tanto entre casais heterossexuais 
quanto homoafetivos.
Família Monoparental: família formada por 
qualquer um dos pais e seus descendentes. Ex.: 
uma mãe solteira e um filho.
Família Anaparental: Prefixo Ana = sem. Ou 
seja, família sem pais, formada apenas por 
irmãos.
Família Unipessoal: Quando nos 
deparamos com uma família de uma pessoa 
só. Para visualizar tal situação devemos 
pensar em impenhorabilidade de bem de 
família. O bem de família pode pertencer 
a uma única pessoa, uma senhora viúva, 
por exemplo.
Família Mosaico ou reconstituída: pais que 
têm filhos e se separam, e eventualmente 
começam a viver com outra pessoa que 
também tem filhos de outros relacionamentos.
Família Simultânea/Paralela: se enquadra 
naqueles casos em que um indivíduo mantém 
duas relações ao mesmo tempo. Ou seja, é 
casado e mantém uma outra união estável, 
ou, mantém duas uniões estáveis ao mesmo 
tempo.
Família Eudemonista: família afetiva, formada 
por uma parentalidade socioafetiva. (BLOG 
DIREITO FAMILIAR, online)

Vale ressaltar que essas são apenas alguns tipos 
de família, não abrange todos os tipos.
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2 DIVÓRCIO

A possibilidade do divórcio é recente no 
ordenamento jurídico brasileiro, pois até 1977 só era 
possível a dissolução da união através da morte do 
cônjuge ou se tivesse alguma nulidade no casamento.

E hoje a Constituição Federal de 1988 prevê a 
dissolução do casamento no artigo 226,

§ 6º ‘O casamento civil pode ser dissolvido 
pelo divórcio.’
E com ela vem o Código Civil que também 
fala sobre a dissolução da união artigo
1.571 A sociedade conjugal termina:
§ 1 º Extingue-se, em cento e oitenta dias, o 
direito de anular o casamento dos menores de 
dezesseis anos, contado o prazo para o menor 
do dia em que perfez essa idade; e da data do 
casamento, para seus representantes legais ou 
ascendentes.
§ 2 º Na hipótese do inciso V do art. 1.550, 
o prazo para anulação do casamento é de 
cento e oitenta dias, a partir da data em que 
o mandante tiver conhecimento da celebração.
II - pela nulidade ou anulação do casamento. 
(BRASIL, 1988)

3 ALIENAÇÃO PARENTAL

O conceito legal de Síndrome de Alienação 
Parental está na lei 12.318, de 2010 art 2º, onde se 
falar que:

Considera-se ato de alienação parental a 
interferência na formação psicológica da criança 
ou do adolescente promovida ou induzida por um 
dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a 
criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda 
ou vigilância para que repudie genitor ou que cause 
prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 
vínculos com este (art. 2º da Lei 12.318/2010).

Trata-se de um transtorno psicológico 
caracterizado por um conjunto sintomático pelo 
qual um genitor, denominado cônjuge alienador, 
modifica a consciência de seu filho, por meio 
de estratégias de atuação e malícia (mesmo que 
inconscientemente), com o objetivo de impedir, 
obstaculizar ou destruir seus vínculos com o outro 
genitor, denominado cônjuge alienado. Geralmente, 
não há motivos reais que justifiquem essa condição. 
É uma programação sistemática promovida pelo 
alienador para que a criança odeie, despreze ou tema 
o genitor alienado, sem justificativa real (FREITAS, 
2015).

A jurista e vice-presidente do IBDFAM 
Nacional, e uma das maiores estudiosas do tema, 
Maria Berenice Dias (2007, p. 409), leciona 
que a Síndrome de Alienação Parental pode ser 

chamada de implantação de falsas memórias, pois o 
alienador passa a incutir no filho falsas ideias sobre 
o outro genitor, implantando por definitivo as falsas 
memórias.

3.1 O ALIENADOR

O alienador é possuidor de sentimentos 
destrutivos de ódio, pois se sente dominado pela 
vontade de conturbar a relação dele com o outro e 
do filho com o outro. Tomado por sentimentos de 
raiva e de ódio, a possibilidade de ver os fatos de 
acordo como princípio da realidade fica totalmente 
prejudicada.

Normalmente esses sentimentos são 
transformados em um sentimento de vingança pelo 
fato da separação entre os cônjuges, muitas vezes é o 
ciúmes que faz com que essa pessoa passe a praticar 
a alienação com os filhos como uma forma de punir 
o outro, uma vez que este não suporta ver o ex-
cônjuge reconstruir sua vida, com esse sentimento de 
ciúmes, raiva e até mesmo inveja este alienador pode 
conseguir prejudicar também as relações futuras dele 
mesmo e do ex.

O fator econômico também pode motivar 
a Alienação Parental. A diminuição da capacidade 
financeira, frequentemente associada a situações 
de ruptura conjugal presta-se para potencializar o 
sentimento de ódio e para incrementar o sistema 
de qualificação e de ataques, aumentando a 
privação dos filhos sobre o alienado, que passa a ser 
considerado responsável por mais essa situação de 
perda da qualidade de vida e de status econômico. 
Nessas situações, o dinheiro, os bens materiais e o 
patrimônio podem ser utilizados como uma arma 
para ataques e manipulações contra o alienado, 
afirma Trindade (2009, p. 334).

Pode também ocorrer a circunstância onde 
o alienador é superprotetor devido as pessoas e o 
mundo em geral ó intimidar e com isso transfere esse 
sentimento ao alienado, com isso faz com que essa 
criança passe a ter comportamentos antissociais.

O alienador não fica restrito somente entre o 
ex-cônjuge, mas pode também praticar esse ato com 
os avós, amigos e tios, com todos que a criança tem 
contato social ou familiar.

3.2 A CRIANÇA

Com o passar do tempo, a criança que sofreu 
alienação parental passa a deixar de ser apenas vítima 
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para se tornar coautora dos ataques de ódio ao outro 
genitor. Tal situação significa que a síndrome da 
alienação parental está fixada e bem consolidada no 
menor.

Essa consolidação acontece devido aos 
sentimentos ruins absorvidos pela criança de seu 
alienador. A repetição de situações e emoções 
negativas faz com que o menor sinta-se com 
a necessidade de cuidar de seu alienador que 
supostamente está sofrendo, criando uma casca de 
mal sentimentos iguais aos do alienador.

Fazendo assim com que o filho (a) passe a ter 
que escolher entre um de seus genitores, forçando 
a este ter que escolher em que lado vai ficar, devido 
a isso a criança começa a ter medo de magoar o 
alienador e começa a fazer o que ele pede.

4 MEDIAÇÃO

A estrutura das famílias encontra-se cercada 
de conflitos, sejam eles decorrentes do cotidiano 
ou por motivos mais graves. Muitas vezes esses 
desentendimentos são mal resolvidos, o que pode 
acarretar em uma judicialização desnecessária. 
Diante desta situação, os tribunais estão adotando 
maneiras de abordarem essa tratativa, sendo que o 
meio que mais tem se apresentado como eficaz é a 
mediação.

A mediação consiste no meio consensual de 
abordagem de controvérsias em que um terceiro 
imparcial atua para facilitar a comunicação entre os 
envolvidos para propiciar que eles possam, a parte 
da percepção ampliada dos meandros da situação 
controvertida, protagonizar as saídas produtivas para 
os impasses que os envolvem (TARTUCE, 2015, p. 
174).

Diferente da conciliação, na mediação 
o terceiro mediador não interfere no diálogo 
entre as partes para ofertar acordos ou ajudar em 
contrapropostas, ele apenas auxilia o contato entre as 
partes de modo que faça com que elas cheguem a um 
entendimento ou mesmo a um acordo.

A mediação foi pensada de modo a empoderar 
os interessados, devolvendo a eles o protagonismo 
sobre suas vidas e propiciando-lhes plena autonomia 
na resolução de seus conflitos (BACELLAR, 2012, 
p. 93).

A mediação vem como um instrumento 
essencial para a resolução de alguns conflitos gerados 
devido a separação e evitando e até mesmo sanando 
problemas como alienação parental.

4.1 MEDIADOR

Mediador é o terceiro responsável por guiar 
a mediação e as partes durante o procedimento. 
Para atuar dessa forma, o mediador é pautado pelo 
princípio da imparcialidade e confidencialidade, o 
que garante às partes que o mesmo está agindo em 
prol dos interesses de todos os presentes e que tudo 
o que for dito ou escrito dentro de uma sessão de 
mediação não é levado ao cotidiano forense, nem 
mesmo ao Juiz, a não ser nos casos em que ocorra 
um crime durante uma sessão de mediação.

O mediador é possuidor de técnicas que 
auxiliam o reestabelecimento da comunicação inter 
partes, trazendo as partes tão perto do diálogo como 
antes não ocorrera.

Neste sentido, uma das formas de trazer 
as partes a se abrirem é através da validação de 
sentimentos, esta que tem como escopo demonstrar 
aos integrantes da mediação que os esforços que 
estão sendo ali empregados são válidos e que daquilo 
poderá surgir algo que os beneficie.

Não se trata, portanto, de afirmar se a parte 
está correta em seus argumentos ou que a forma com 
que reagiu em razão de sentir-se de determinada 
maneira foi correta ou não (CNJ, 2016, p. 240).

4.2 FUNÇÃO SOCIAL DA MEDIAÇÃO

Mais do que um eventual acordo o mediador, 
através da tentativa de reestabelecimento de laços de 
fraternidade e diálogo, é um protagonista no que se 
refere à função social da atividade, inerente àquela 
que visa o bem-estar individual para que este atinja 
o coletivo.

Os sentimentos levados ao meio social na 
maioria das vezes são decorrentes do que acontece 
no ambiente familiar, de trabalho, de amigos. Ajudar 
o reestabelecimento de laços rompidos nesses grupos 
faz com que a mediação tenha papel importantíssimo 
em criar uma sociedade mais pacífica e pacifista.

4.3 FORMAS DE LIDAR E COMBATER A ALIENAÇÃO 
PARENTAL DURANTE A MEDIAÇÃO

Lowenstein (online), cita algumas maneiras de 
combater a síndrome de alienação parental durante 
a mediação. Neste sentido, seguem alguns exemplos 
citados pelo Autor (Goldenstein, et al., 1973).

É importante, para destruir o efeito da 
depreciação por um dos pais para com o outro, 
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tornar a criança consciente da história feliz que 
havia antes de a acrimônia e a separação entre os 
pais ocorrer.

Há importância dessa criança saber que não é 
porque o relacionamento não deu certo, que seu pai 
ou mãe sejam pessoas ruins ou que não sejam bons 
pais. Isso não influencia no amor que eles têm pelos 
filhos.

É importante que a criança veja pontos 
positivos sobre o genitor denegrido. 
Qualquer pai/mãe que deseje que seu filho 
tenha uma vida feliz no futuro deverá fazer 
todo o possível para incentivar a criança a 
olhar favoravelmente para o pai ausente e 
incentivá-la a estar com aquele progenitor. 
(LOWENSTEIN, 2008)

Para uma criança crescer feliz é essencial que 
ela cresça em um ambiente harmonioso com seus 
genitores, a falta disso poderá levá-la a traumas 
inseparáveis.

É importante ser firme e proativo quanto à 
mudança nas atitudes e comportamentos 
que venham causando a alienação parental. 
(LOWENSTEIN, 2008)

Qualquer indício de alienação parental, assim 
que notado, deve ser sanado, visando não deixar as 
atitudes se estenderem de tal modo que se tornem 
irreversíveis.

É vital tentar obter a cooperação do genitor 
alienador para que pare com a alienação, 
caso esse processo já tenha sido iniciado, ou 
para impedi-lo de dar início a ele, se possível. 
Isso é mais fácil de dizer do que de fazer, 
e muitos alienadores que sofrem de uma. 
(LOWENSTEIN, 2008)

É muito difícil fazer com que o alienador deixe 
de praticar a alienação, uma vez que a existência de 
sentimentos ruins pode fazer com que o mesmo 
esqueça o lado racional, porém, tal mudança, do 
ponto de vista praticado, não é impossível.

implacável hostilidade para com os seus 
antigos parceiros irá se recusar a cooperar, 
ou aparentará cooperar, mas realmente não 
o faz. Eles alegam que fizeram tudo o que 
puderam para convencer o filho a estar com 
o pai ausente, mas que a criança se recusou, 
então não podem obrigar a criança a fazer 
o contrário. Como já foi dito, se a criança 
tiver tido uma boa relação com o genitor 
agora ausente, seria simples para o genitor 
que tem a guarda incentivar os contatos, ao 
invés do contrário. Só a hostilidade implacável 
impede o genitor guardião de sinceramente 
incentivar a criança a ter contato com o outro. 
(LOWENSTEIN, 2008)

Nota-se que o cuidado a ser seguido durante 
o início das relações pós-término de relacionamento 
é essencial para que não se tenha início a alienação 
parental, uma vez que a simples confiança no 
alienador poderá se tornar um problema a mais para 
ser sanado adiante.

É importante apelar à consciência da criança 
de que o que está fazendo é rejeitar, ferir e 
humilhar um genitor inocente que se preocupa 
com ela. (LOWENSTEIN, 2008)

Afastar sentimentos ruins é um dever para 
com aqueles que nos preocupamos, neste sentido, 
ensinar a criança que o que está fazendo é errado, 
também faz parte da educação social.

É importante atender a criança inicialmente 
sozinha, para obter algumas informações sobre 
o modo como ela se sente a respeito do genitor 
ausente, e também atender separadamente 
tanto o genitor supostamente alienador 
quanto o alienado. Eventualmente o psicólogo 
ou mediador deve atender a criança e o genitor 
ausente em conjunto, a fim de tentar mudar 
tanto atitudes e comportamentos racionais 
quanto sentimentos através de psicoterapia. 
Muitas vezes é necessário, nesse processo, que 
exista uma atitude firme nessa comunicação. 
(LOWENSTEIN, 2008)

Atitudes firmes dão indícios de que o assunto 
tratado tem uma seriedade e uma importância maior 
do que se fosse tratado de forma mais branda e 
serena. Estabelecer que os comportamentos seguidos 
até a aquele momento são errados e quais são os 
prejuízos que eles acarretam são partes do processo 
de mudança.

É importante fazer a criança entender 
que um parente de sangue faria por ela 
muitos sacrifícios que ninguém mais faria. 
(LOWENSTEIN, 2008)

De modo geral a família, na sua forma mais 
estrita (laços sanguíneos), excetuando grupos de 
indivíduos que se enquadram neste sentido, são o 
meio social mais importante ao indivíduo durante 
sua existência, sendo que, via de regra, são aqueles 
que mais se importam com os sentimentos de seus 
semelhantes.

É importante alertar o genitor que está 
alienando uma criança para os danos que está 
causando ao filho, não apenas no momento 
presente, mas também no futuro. E de que 
isso também poderá lhe trazer problemas 
quanto à guarda do filho, assim que a criança 
perceba que estava sendo manipulada por ele. 
(LOWENSTEIN, 2008)
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Sentimentos ruins causados por um 
rompimento repentino podem fazer com que as 
pessoas passem a se comportar de uma maneira 
que usualmente não fazem, esquecendo-se de que 
o tempo passará e, da mesma forma, a vida trará as 
mudanças necessárias para o esquecimento daquela 
antiga situação.

É importante conscientizar a criança de que 
ela precisa de ambos os pais, e não apenas de 
um, e que isso não irá pôr em perigo, de forma 
alguma, a sua relação com o genitor guardião. 
(LOWENSTEIN, 2008)

Existe a necessidade de colocar os guardiões 
em igualdade, de forma a fazer com que a criança 
entenda que ambos os amam e o tratarão da mesma 
forma.

É importante reduzir ou eliminar as chamadas 
telefônicas e outras comunicações do genitor 
alienante com a criança enquanto ela está com 
o outro genitor, isto é, durante uma visitação. 
(LOWENSTEIN, 2008)

Focar na ideia de que ambos os genitores são 
parte da vida da criança, mas que, devido à separação, 
cada um deles terá um tempo estabelecido para que 
possa desfrutar da companhia de seu filho(a).

É vital para as crianças que estão sendo 
alienadas passar tanto tempo quanto possível 
sozinha com o genitor alienado, para que 
se possa desenvolver ou re-desenvolver o 
relacionamento entre eles. Quanto mais ocorra 
esse contato individual, maior a probabilidade 
de que o processo de alienação seja revertido 
- esperamos que de forma permanente. 
(LOWENSTEIN, 2008)

É de suma importância demonstrara para a 
criança que o genitor alienado não é aquela pessoa 
inserida em seu pensamento pelo genitor alienante, 
demonstrando-o como ser humano que é.

É vital providenciar para que a criança não seja 
utilizada como espiã contra o genitor alienado. 
Isso é muitas vezes feito pelos alienadores, 
com o objetivo de adquirir informações e 
vantagens sobre o agora pai ausente, devido 
à implacável hostilidade existente entre eles. 
(LOWENSTEIN, 2008)

Deverá ser demonstrado à criança que, após 
o divórcio/separação, cada genitor passará a ter a 
sua própria vida, não sendo de responsabilidade do 
outro genitor interferir em suas decisões.

Em casos extremos, a criança deverá ser 
retirada da influência do genitor alienante e a 
guarda da criança deverá ser dada ao genitor 
alienado (Gardner, 2001a; Palmer, 2002) ou a 

outro órgão, e que possa incluir um membro 
da família do genitor alienado. Isso deve ser 
feito através do tribunal e por sugestão do 
perito ou do mediador, quando não parece 
haverem sido feitos progressos para inverter o 
processo de alienação, e o alienador continua 
com a sua alienação. (LOWENSTEIN, 2008)

Diante da existência clara de alienação, 
principalmente quando se tratar de uma em grau 
mais avançado, com intuito de não prejudicar ainda 
mais o psicológico da criança, far-se-á necessária 
a interferência do Judiciário com vistas a afastar o 
alienado do alienante e reinseri-lo em um ambiente 
psicossocial saudável às suas necessidades.

É importante recordar que a criança que foi 
vítima de manipulação mental, precisa saber 
que é seguro estar com o genitor alienado, sem 
que isso implique em redução de sua lealdade 
e compromisso para com o outro progenitor 
que tenha a guarda. Então o genitor alienado 
deve fazer o máximo possível para tranquilizar 
o filho de que não existe desejo de separá-lo 
do genitor guardião. Se ambos os pais fizerem 
isso, há uma boa chance de que eventualmente 
eles venham a colocar o bem-estar da criança 
acima de seus próprios sentimentos de mágoa. 
(LOWENSTEIN, 2008)

Existe a necessidade de que o genitor alienado, 
nos caos de afastamento do genitor alienante, não 
passe a ser o alienador, transferindo para a criança 
a ideia de que o alienante é uma pessoa tão ruim 
quanto aquela que ele dizia do genitor alienado, de 
forma com que a criança entenda, mas ao mesmo 
tempo não crie sentimentos obscuros em relação ao 
alienador.

É bom sempre ressaltar que não há vencedores 
em um processo de alienação que ambas as partes 
saem prejudicadas e o principal perdedor sempre 
são os filhos, pois eles estão no meio de toda essa 
confusão.

CONCLUSÃO

Os términos de relações são, em sua 
maioria, atribulados e cheios de mágoas. Todos 
esses sentimentos ruins que afloram de ambos os 
divorciados são bombas relógio lançadas ao menor, 
fruto do relacionamento, ou não, que passa por esta 
situação. Ao lançarem suas amarguras e aflições aos 
filhos, os divorciados fazem com que os mesmos 
passem a ser parte de algo que não lhes cabe. Neste 
sentido surge a alienação parental, que nada mais 
é do que a influência negativa trazida por um dos 
divorciados ao menor de idade, com intuito de fazê-



209

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade
V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

GT 11 – DIGNIDADE HUMANA E JUSTIÇA

lo passar a ter os mesmos sentimentos negativos pela 
outra parte do divórcio, seja pai ou mãe da criança 
ou do adolescente. Muitas dessas ocorrências acabam 
por serem levadas ao Poder Judiciário, judicializando 
muitas situações que não precisariam nem passar 
perto das portas dos fóruns pelo Brasil afora. Surge 
então como ferramenta de desjudicialização do 
conflito e com o objetivo de pacificação social, a 
mediação, esta onde um terceiro mediador tenta, 
por meio de técnicas e princípios, reestabelecer laços 
de relações rompidos ou situações mal resolvidas 
entre os litigantes ou mesmo aqueles que buscam 
uma alternativa ao Judiciário. Importante notar que 
a mediação é uma saída a ser buscada por aquele 
genitor que sabe que seu filho(a) está passando por 
alienação parental, uma vez que é através do diálogo, 
com calma, e com as técnicas suficientes que se 
podem ser reavidos os bons sentimentos que um dia 
existiram nas relações familiares, mesmo que estas 
tenham deixado de existir.
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