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MESTRES AUTORES

Adalgisa Angélica dos Anjos Carvalho
Minicurrículo:
http://lattes.cnpq.br/1763464103706570
Titulação: Mestrado em Direito (Conceito CAPES 3). Centro Universitário FIEO, UNIFIEO,  
Brasil 2003 - 2005

Alessandra Gomes de Faria da Costa Moura
Minicurrículo:
Titulação: 2009-2011: Mestrado em Direito. UNIFIEO. Título: “O direito à intimidade e a 
sociedade da informação: a vulnerabilidade de um direito fundamental”. 09/2011 – 12/2011: 
professora de Filosofia do Direito. FAM (Faculdade das Américas). Curso: Direito; 09/2011– 
06/2012: professora de Direito Internacional Privado. (FAM – Faculdade das Américas) 
Curso: Direito. Publicações: Capítulos de livros: “Sorria! Você está sendo filmado!. In: Anna 
Candida da Cunha Ferraz; Débora Gozzo; Eduardo C. B. Bittar, Margareth Anne Leister. (Org.). 
Direitos Humanos Fundamentais: doutrina, prática e jurisprudência. Niterói: Impetus, 
2013, v.1 pp. 311-327; FARIA, Alessandra Gomes de. e CABRERA, H. A. “O dever de nascer 
e o direito à vida digna”. In: GOZZO, Débora. (Org.). Informação e direitos fundamentais: a 
eficácia horizontal das normas constitucionais”. São Paulo: Saraiva, 2012, v.1, pp. 127-144.; 
FARIA, Alessandra Gomes de. ; CABRERA, H. A. . “Eutanásia: direito à morte digna”. In: Álvaro 
Villaça Azevedo; Wilson Ricardo Ligieira. (Org.). Direitos do paciente. b. São Paulo: Saraiva, 
2012, v. , pp. 488-507. Publicação em Anais: FARIA, Alessandra Gomes de, CABRERA, H. A. 
EUTANÁSIA: DIREITO À MORTE DIGNA 183 In: Panorama da Pesquisa Jurídica. I Anais 
do Colóquio de Pesquisa em Direito. São Paulo: FGV, 2010, ISBN 978-85-64678-04-0.  
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/10336

Ana Maria Malaco Pereira
Minicurrículo:
Mestre pelo UNIFIEO (1999-2001). Docente na “Faculdade Carlos Drummond de Andrade” 
(2011 – atual). Publicações: “Arbitragem: uma questão cultural”. Revista do Curso de Direito 
da Faculdade de Campo Limpo Paulista, v. 7, pp. 124-139, 2009.

Ariovaldo de Souza Pinto Filho
Minicurrículo:
(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4206116D9)
Titulação: Mestre em Positivação e Concretização Jurídica dos Direitos Humanos Fundamentais 
pelo Centro Universitário Fieo - UNIFIEO (2008-2010). Pós-Graduação Lato Sensu em 
“Aperfeiçoamento em Direito Público e Privado”, Faculdade de Direito Prof. Damásio de Jesus 
(2005). Atuação profissional e acadêmica: Docente (celetista) na Graduação em Direito do 
Centro Universitário FIEO (UNIFIEO) 2011-atual; Docente na Graduação em Direito da UNINOVE, 



2010-2010; Docente da Graduação em Direito da Faculdade da Aldeia de Carapicuíba – FALC. 
2013 – atual; Docente da Graduação em Direito da UNIP – 2014-atual. 2013 – Atual. Projetos 
de Pesquisa: Direitos das Minorias, certificado pelo CNPq, líder Anna Candida da Cunha Ferraz. 
2013-atual. Participante e coordenador. “Proteção e efetivação legislativa e jurisdicional dos 
Direitos da Mulher”, certificado pelo CNPq, líder Márcia Cristina de Souza Alvim. 20113 – atual. 
Publicações: Comentários “Do atendimento pela Autoridade Policial”, Capítulo III, do Título II, 
arts.10,11,12”. In FERRAZ, Anna Candida da Cunha; ALVIM, Márcia Cristina de Souza e LEISTER, 
Margareth Anne. (Org.) – Evolução dos Direitos da Mulher – A Lei Maria da Penha (Comentários 
à Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006); EDIFIEO: Osasco, 2014 – pp 119-140. (Coletânea como 
resultado parcial do “Projeto de Pesquisa Proteção e Efetivação Legislativa e Jurisdicional 
dos Direitos da Mulher”; Comentários à disposição do Estatuto do Idoso, resultado parcial da 
Coletânea produzida no  Projeto de Pesquisa “Direitos das Minorias”, no prelo.

Carlos Eduardo Volante 
Minicurrículo:
Titulação: Especialista em Relações de Consumo pela PUC-SP (2005-2006). Mestre em Direito 
pelo UNIFIEO (2009-2010), Especialista pela FALC (2008-2010), Curso de formação docente 
(FGV) – 2013. Atuação profissional: Atualmente é Advogado, Coordenador de Curso e 
Professor Universitário da FALC, no curso de Direito, das disciplinas de Direito Internacional 
Público e Privado (2010-atual) Docente da Graduação em Direito do Centro Universitário 
FIEO ( UNIFIEO), 2012 - atual, da disciplina Direito Administrativo. Publicações: Artigos 
em Revista:VOLANTE, Carlos Eduardo 2 “A responsabilidade do Estado por dano ambiental 
decorrente da omissão fiscalizatória”. Revista Acadêmica Direitos Fundamentais (FIEO), v. 6, 
pp. 29-39, 2012; VOLANTE, Carlos Eduardo 2010 “A influência da política da educação para todos 
para a formação de educandos do Ensino Superior de Direito no Brasil”. Revista acadêmica 
direitos fundamentais (FIEO), v. 4, pp. 25-33, 2010; VOLANTE, Carlos Eduardo 2009” Honra 
Coletiva como Direito Fundamental”. Revista acadêmica direitos fundamentais (FIEO), v. 3,  
pp. 73-86, 2009. Capítulos de livros publicados: Comentários aos arts. 37-40 da Lei 11.340; 
2006, In. FERRAZ, ALVIM E LEISTER (orgs.). Evolução dos Direitos da Mulher – A Lei Maria 
da Penha. Osasco: EDIFIEO, 2014; Comentários a artigos do Estatuto do Idoso. In FERRAZ, 
PAVAN, SOUZA PINTO FILHO (Orgs.). Direitos das Minorias: Comentários ao Estatuto do 
Idoso (no prelo); TRENTINI, F.; COSTA JUNIOR, A. O. “Educação e Informação: O Dilema dos 
Contratos do Programa Nacional de Biodiesel”.  In: Débora Gozzo. (Org.). Informação e Direitos 
Fundamentais: A Eficácia Horizontal das Normas Constitucionais. São Paulo: Saraiva, 2011,  
v. 1, pp. 264-296. Textos em jornais de notícias/revistas: “O Ensaio do Conflito de Interesses 
Mundiais e a Espionagem Estadunidense”. Anuário Jurídico da Folha de Alphaville, pp. 26-26. 

Débora Queiroz Oliveira Feres Ribeiro
Minicurrículo:
Titulação: Mestrado em Direito UNIFIEO, 2009-011. Especialista: UNIFIEO, 2005-2006; 
Especialização UNIFIEO. 2008-2009; Publicação artigos: “Código de Defesa do Consumidor, 
princípios e tutela contra a publicidade enganosa”. Revista Acadêmica Direitos Fundamentais 
(FIEO), v.4, pp. 103-122, 2010.



Edna Celma Ramos de Oliveira
Minicurrículo:
Mestre pelo UNIFIEO

Elisaide Trevisan
Minicurrículo:
Titulação: Mestre pelo UNIFIEO (2012) e doutoranda pela PUC/SP (2013/2014). Projetos de 
pesquisa: 2013 -2014 - Direitos das minorias, certificado no CNPq. Líder: Anna Candida da Cunha 
Ferraz; 2013-atual. “Proteção e efetivação legislativa e jurisdicional dos Direitos da Mulher”, 
certificado pelo CNPq. Líder Márcia Cristina de Souza Alvim. 2012-atual. 2011 – Atual; Sistemas 
e Tribunais Internacionais. Certificado no CNPq. Líder: Margareth Anne Lester. Publicações: 
Artigos em periódicos: “Direitos sociais e o desafio do trabalho análogo à condição de escravo 
no Brasil contemporâneo”. Revista da Pós-Graduação (FIEO. Online), v.5, pp. 84-103, 2012. 
TREVISAM, Elisaide. 2012 ”Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior como garantia 
de uma cultura democrática”. Revista Acadêmica de Direitos Fundamentais (FIEO), v. 5, 
pp. 49-63, 2012. (et al) TREVISAM, Elisaide. 2012 A tolerância e os direitos humanos: aceitar 
o multiculturalismo e as diversidades para viver uma cultura democrática. Revista Mestrado 
em Direito (UNIFIEO. Impresso), v. 12, pp. 199-227, 2012. “TREVISAM, Elisaide.2” O ativismo 
judicial e a efetividade dos direitos fundamentais no Estado democrático de Direito”. Revista 
Acadêmica de Direitos Fundamentais (FIEO), v. 6, pp. 125-140, 2012. TREVISAM, Elisaide. 
2010 ”Tutela antecipada no Processo do Trabalho”. Boletim Conteúdo Jurídico, v. 1, p. 2.27522, 
2010. TREVISAM, Elisaide.2010” Democracia e a Constituição de 1988”. Capítulos de livros 
publicados: “Comentários ao Título V – Da Equipe de Atendimento Multidisciplinar”, arts. 29, 
30, 31 e 32 da Lei Maria da Penha”. In: FERRAZ, Anna Candida da Cunha, ALVIM, Márcia Cfristina 
de Souza e LEISTER, Margareth Anne (org.) Evolução dos Direitos da Mulher no Brasil – A 
Lei Maria da Penha. Coletânea. Comentários à Lei nº 11340 de 7 de agosto de 2006. EDIFIEO: 
Osasco, 2014 (obra resultado parcial do projeto de pesquisa “Proteção e efetivação legislativa 
e jurisdicional dos Direitos da Mulher”: “A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS 
HUMANOS E A PROBLEMÁTICA DO TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO. In:  
CONPEDI/ UNINOVE”. (Org.). Direito internacional dos direitos humanos I. Florianópolis: Funjab, 
2014, v. 1, pp. 177-197. (et al). Uma nova interpretação constitucional para a efetivação dos 
direitos humanos fundamentais”. In: CONPEDI/UNINOVE. (Org.). HERMENÊUTICA. Florianópolis: 
Funjab, 2014, v. 1, pp. 152-166. (et al) “Direitos humanos na União Europeia: tolerância com 
as diversidades”. In: Lívia Gaigher Bósio Campelo. (Org.). Direito Internacional em análise. 
Curitiba: Clássica, 2013, v. 2, pp. 181-205. (et al) A necessidade da transversalidade no ensino 
jurídico para uma efetiva contribuição do jurista no desenvolvimento da sociedade: um olhar 
segundo reflexões de Edgar Morin. In: GHIRARDI et al (Org.). ENSINO DO DIREITO EM DEBATE 
REFLEXÕES A PARTIR DO 1º SEMINÁRIO ENSINO JURÍDICO E FORMAÇÃO DOCENTE. São 
Paulo: Direito GV, 2013, v. 1, pp. 47-70. Vários trabalhos completos e resumos expandidos 
publicados em anais de eventos internacionais e nacionais; Simpósio Brasil-Argentina (UNIFIEO, 
20132), II Congresso Nacional FEPODI, 2013 e 2014, CONPEDI (2013 e 2014)



Fernando Silveira Melo Plentz Miranda
Minicurrículo:
Titulação: Mestre em Direitos Humanos Fundamentais pelo UNIFIEO (2010-2012). Especialista 
em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2004-2006). Possui 
graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (1999) e graduação em Administração de Empresas igualmente pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (1998). Atuação profissional: Atualmente é professor universitário 
dos cursos de graduação em direito na Universidade de Sorocaba, UNISO, e na FAC São Roque. 
Projeto de Pesquisa: Pesquisador integrante do GESTI, Grupo de Estudos de Sistemas e Tribunais 
Internacionais, 2001-atual UNIFIEO. Advogado militante e consultor empresarial.; 2010-2012 - 
A Efetivação da Tutela da Dignidade Humana pelo Direito Privado: A Eficácia Horizontal dos 
Direitos Fundamentais. Líder Débora Gozzo. UNIFIEO. Publicações: MIRANDA, F. S. M. P. 2013” 
O sentido da maldade na obra ‘Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal’ de 
Hannah Arendt”. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania, v. 4, pp. 1-22, 2013. “Lutas 
de classes e inserção social”. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania (FAC São Roque),  
v. 4, pp. 1-16, 2013. MIRANDA, F. S. M. P. 2013 MIRANDA, F. S. M. P. ; SALA, Monica Cristina . “A 
aplicabilidade da Lei de Direitos Autorais na música sob a perspectiva da Banda 14 Bis”. Revista 
Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania (FAC São Roque), v. 4, pp. 1-73, 2013. MIRANDA,  
F. S. M. P.2013 MIRANDA, F. S. M. P.; SILVINO, Morana Serrano . Da impossibilidade de usucapião  
em áreas de preservação ambiental. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania (FAC São 
Roque), v. 4, pp. 1-55, 2013. MIRANDA, F. S. M. P.2013 MIRANDA, F. S. M. P. ; ANJOS, Priscila 
de Oliveira dos . Da colisão de princípios de Direitos Fundamentais e o fim da prisão civil do 
depositário infiel. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania (FAC São Roque), v. 4,  
pp. 1-65, 2013. MIRANDA, F. S. M. P.2013 MIRANDA, F. S. M. P. . Colisão de Normas de Direitos 
Fundamentais: O Fim da Prisão Civil do Depositário Infiel no Brasil. Revista Virtual Direito 
Brasil, v. 7, pp. 1-20, 2013. MIRANDA, F. S. M. P.2013 MIRANDA, F. S. M. P. ; Leister, Margareth 
Anne. As políticas públicas de educação a partir da Política Nacional dos Resíduos Sólidos.  
Revista de Direitos Difusos, v. 60, pp. 39-77, 2013. MIRANDA, F. S. M. P.2012 MIRANDA, 
F. S. M. P. Sentido filosófico dos Direitos Humanos em Hannah Arendt: Trabalho Obra em. 
Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania (FAC São Roque), v. 3, pp. 1-6, 2012. 
MIRANDA, F. S. M. P.2012 MIRANDA, F. S. M. P. ; SANTANA, Angélica. Ação de execução de título  
executivo extrajudicial fundada nos contratos de prestação de serviços médicos. Revista 
Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania (FAC São Roque), v. 3, pp. 1-50, 2012. MIRANDA, F. S. 
M. P.2012 MIRANDA, F. S. M. P. ; VALENTE, Guilherme Rodrigues Camargo. Responsabilidade 
dos provedores de internet. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania (FAC São Roque), 
v. 3, pp. 1-33, 2012. MIRANDA, F. S. M. P.2012 MIRANDA, F. S. M. P. A mudança do paradigma 
econômico e a positivação do Direito do Trabalho. Revista Jurídica Digital, v. 6, pp. 1-24, 2012. 
MIRANDA, F. S. M. P.2011 MIRANDA, F. S. M. P. ; SOUZA, Cíntia de. A responsabilidade dos 
transportes aéreos de passageiros no Brasil. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania 
(FAC São Roque), v. 2, pp. 1-39, 2011. MIRANDA, F. S. M. P.2011 MIRANDA, F. S. M. P. ; SILVA, 
Juliana Simão da.. Dos direitos do nascituro. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania 
(FAC São Roque), v. 2, pp. 1-25, 2011. GOZZO, D.2011 GOZZO, D. ; MIRANDA, F. S. M. P. Os direitos 
de personalidade e a proteção ao nome diante dos serviços de proteção ao crédito. Revista 
Mestrado em Direito (UNIFIEO. Impresso), v. 4, pp. 163-181, 2011. Trabalhos completos 
publicados em anais de congressos; MIRANDA, F. S. M. P. O recurso especial e o recurso 
extraordinário no meio ambiente processual brasileiro. In: Simpósio Internacional de ciências 



integradas da UNAERP - Campus Guarujá, 2009, Guarujá, SP.. Simpósio Internacional de ciências 
integradas da UNAERP - Campus Guarujá, IV Edição, 2009. v. 1. pp. 1-12. 

Flávio Adauto Ulian
Minicurrículo:
Titulação: Mestre pelo Centro Universitário FIEO – UNIFIEO, 2009-2012. Especialista em Direito 
Processual Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie – 2005-2006. Atuação profissional: 
Universidade Nove de Julho (UNINOVE), 2007-atual; Centro Universitário FIEO – 2013 – atual. 
Publicações: ULIAN, F. A.2010 ”Formas de constituição do poder político”. Revista Acadêmica 
de Direitos Fundamentais (FIEO), v. 4, pp. 55-68, 2010. ULIAN, F. A.2009” A eficácia horizontal 
dos direitos fundamentais”. Revista Acadêmica de Direitos Fundamentais (FIEO), v. 3,  
pp. 11-21.

João Luiz Barboza
Minicurrículo:
Titulação: 2011-2014 - Doutorado em andamento em Direito (Conceito CAPES 6). Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil.Orientador: Prof. Dr. Luiz Alberto David Araújo. 
2007 – 2009 - Mestrado em Direito. Centro Universitário FIEO, UNIFIEO, Brasil. Atividades 
profissionais: 2013 - Atual - Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: professor, Carga 
horária: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil.; 2013 - Atual - 
Enquadramento Funcional Faculdade Nossa Cidade, FNC, Brasil. Projetos de Pesquisa: 
2012-atual - PUC/SP. Pessoas com deficiência - O grupo pretende analisar o arcabouço jurídico 
que garante a proteção do grupo vulnerável, pessoas com deficiência. A partir da análise da 
Constituição Federal e os direitos assegurados (igualdade formal e igualdade material) os estudos 
pretendem analisar a efetivação desses direitos a partir das decorrências como vaga reservada 
para o setor público e privado, acessibilidade, benefício assistencial dentre outros. 2011 - Atual- 
A efetivação da tutela da dignidade humana pelo Direito Privado: A eficácia horizontal dos 
Direitos Fundamentais – Mestrado em Direito do UNIFIEO. Produção intelectual: Artigos em 
periódicos: Barboza, João Luiz 2013 Direito Fundamental do Trabalho sob a perspectiva da 
dignidade da pessoa humana. Direitos Fundamentais & Justiça, v. 23, p. 226, 2013; Barboza, 
João Luiz 2013 Pessoas com deficiência e inclusão social. Revista DELFOS, v. 2, p. 133, 2013; 
João Luiz Barboza 2012 Professor: um agente transformador. Revista Delfos, v. 1, p. 81, 2012; 
A dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado brasileiro e os efeitos da 
sua não efetivação. Revista jurídica da Faculdade de Direito (Faculdade Dom Bosco), v. 9,  
pp. 61-73, 2011; O desenvolvimento tecnológico como agravante das desigualdades sociais e 
como fator de alienação humana. Revista Acadêmica Direitos Fundamentais (FIEO), v. 3,  
pp. 83-93, 2009; A propriedade como direito fundamental. Revista acadêmica direitos 
fundamentais (FIEO), v. 1, pp. 45-56, 2008. Capítulos de livros publicados: O DIREITO 
FUNDAMENTAL DO CONSUMIDOR E SEU DIREITO À INFORMAÇÃO. IN: DÉBORA GOZZO. 
(Org.). INFORMAÇÃO E DIREITOS FUNDAMENTAIS - A EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS. 1ªed.SÃO PAULO: SARAIVA, 2012, v. UNICO, pp. 226-243. Eventos: Mesa de 
debates - Constitucional, com o Professor Cláudio de Cicco. 2012. (Encontro); Semana Etec - CEU 
Jaçanã - Palestra sobre cidadania. Cidadania. 2012. (Encontro); Semana acadêmica da Pontifícia 
Universidade Católica -SP. 2012. (Encontro); Curso de metodologia do ensino jurídico - Profª 



Maria Helena Diniz. 2012. (Outra); I Congresso Internacional - Direitos Humanos - Brasil e 
Alemanha - Concordâncias e Divergências. 2011. (Congresso). XVII Encontro anual de Direito 
Constitucional do Instituto Pimenta Bueno. 2009. (Encontro). 

José Eduardo Parlato Vaz
Minicurrículo:
Titulação: Doutorando em Direitos Sociais pela Faculdade Autônoma de Direito FADISP – SP – 
atual.; Mestre em Direito Fundamentais pelo Centro Universitário FIEO – SP – 2010-2012. 
Especialista em Estratégias Avançadas de Negociação e Mediação pela Universidad Castilha 
de La Mancha Toledo Espanha - 2014; Especialista em Direito e Processo do Trabalho Pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie - SP. (2002-2004). Atividades de docência: FNU – 2011 – 
atual: FALC – 2011 – atual; CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA – 2012; UNIFIEO, 2012-
2013. Publicações: Artigos: A responsabilidade indenizatória da prática do bullying. Revista 
IOB de Direito da Família, v. 15, p. 9, 2013; PARLATO e BEIJATO JUNIOR, R. O imóvel luxuoso 
e o bem de família. Informativo Jurídico in Consulex, v. XXVII, p. 15, 2013. TEORIA HISTÓRICA 
DOS DIREITOS TRABALHISTAS NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS. Revista FMU Direito, v. 25, 
p. 49, 2011. Livros: A prática da Justa Causa aplicada pelo empregador e as consequências 
no processo trabalhista. Sao Paulo: Editora ST5, 2013. 200p .

Marilda Watanabe
Minicurrículo:
Titulação: Mestre pelo Centro Universitário FIEO – 2010-2011. Especialização em Direito 
Constitucional: 1999-2001. Atuação Professional: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo – 
atual. Publicações: “Comentários aos artigos 34, 35 e 36”, da Lei Maria da Penha, In FERRAZ, 
Alvim, Leister (org.). Evolução dos Direitos da Mulher no Brasil – A Lei Maria da Penha. 
(Coletânea – Comentários à Lei 11.340, de 07/08/2006). EDIFIEO: Osasco, 2014 – pp 231-243. 
“O Estado de Direito Contemporâneo e as dimensões Fundamentais”. Revista, v. 66, pp. 07-22, 
2011. MENDONÇA, M. W.2011 “Princípios constitucionais de hermenêutica do sistema de direitos 
fundamentais da Constituição brasileira de 1988 e as colisões de direito”. Boletim Conteúdo 
Jurídico, v. 1, pp. 1-15, 2011. (Citações:  4). MENDONÇA, M. W.2011 MENDONÇA, M. 
W. ; MOTTA, IVAN. “Princípio da proporcionalidade e seu alcance no Direito Penal Brasileiro”. 
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APRESENTAÇÃO
DA NECESSIDADE DO ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DOS 
EGRESSOS DO MESTRADO EM DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO

O MESTRADO EM DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO – UNIFIEO dedica-se, 
com especial atenção, ao acompanhamento de seus egressos na vida acadêmica e profissional 
desenvolvida após a titulação, com a finalidade de avaliar os frutos produzidos em sua formação 
acadêmica e profissional.

Instituiu para esse fim um PROGRAMA específico de acompanhamento da vida dos Mestres 
titulados em seus bancos escolares, além de com eles manter contatos mediante participação 
deles em eventos e cursos de atualização ou educação continuada, em Projetos de Pesquisa, em 
participação em obras coletivas realizados pelo PROGRAMA.

Com a finalidade de ampliar a integração Mestrado/Egressos, por feliz sugestão do 
Professor Doutor Paulo Salvador Frontini, o PROGRAMA organizou o I ENCONTRO DE MESTRES 
TITULADOS EM DIREITO PELO UNIFIEO, evento a ser realizado periodicamente, convocando 
para participar com a apresentação de pôsteres, resumindo as respectivas dissertações, todos 
os Mestres titulados pela Instituição desde 2004.

O evento realizou-se em 20 de agosto de 2013, sábado, das 8h às 13h.
A Mesa de Trabalho foi presidida pelos docentes: Anna Candida da Cunha Ferraz, Fernando 

Pavan Baptista, Paulo Salvador Frontini e Luis Rodolfo de Souza Dantas.
O ENCONTRO, visando, além do aspecto científico, à confraternização dos egressos e à 

sua reintegração na Instituição, foi coroado de sucesso.
Os Mestres inscritos apresentaram seus trabalhos perante público seleto constituído 

não somente de egressos, mas também de docentes do Mestrado, docentes e Graduação e de 
mestrandos, tendo sido todos muito aplaudidos, relevando mencionar o especial carinho com 
que foi recebido o Mestre Antonio Sérgio Pacheco Mercier, decano professor da Graduação em 
Direito do UNIFIEO. 

Após a apresentação oral, o Mestrado solicitou aos participantes que apresentassem 
resumos expandidos para compor os Anais do evento. Vários resumos foram selecionados para 
a composição desses Anais, que ora vem à lume.

Assim, em ordem alfabética, esta obra contém os resumos expandidos de Adalgisa 
Angélica dos Anjos Carvalho, Alessandra Gomes de Faria da Costa Moura, Ana Maria Malacco 
Pereira, Ariovaldo de Souza Pinto Filho, Carlos Eduardo Volante, Débora Oliveira Feres Ribeiro, 
Edna Celma Ramos de Oliveira, Elisaide Trevisan, Fernando Silveira Mello Plentz Miranda, 
Flávio Adauto Ulian, João Luiz Barbosa, José Eduardo Parlato, Marilda Watanabe e Úrsula Spisso 
Monteiro.

Optou-se, para melhor enfatizar a alta e aprimorada formação dos Mestres do UNIFIEO, 
divulgar os minicurrículos dos participantes dessa obra, que demonstram, em especial, a 
atividade acadêmica de docência por eles exercida e a respectiva formação continuada, já 
que alguns estão matriculados em PPG de Doutoramento, e ainda a produção desenvolvida, 
acentuando-se precipuamente a elaborada após a titulação.

Os pôsteres, elaborados pelos Mestres para sua apresentação oral, são inseridos nesta 
obra, seja sob a forma apresentada ou em sumário.

É, pois com grande satisfação, que o Mestrado em Direito, por intermédio da EdiFIEO, 
Editora Universitária da Instituição, oferece a todos os interessados essa obra que demonstra 
a pujança da projeção de nosso PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO estrito senso, não apenas 
pela carreira acadêmica, sem dúvida, brilhante, que esses egressos vêm desenvolvendo, como 
também pelos excelentes resumos expandidos apresentados.

Junho 2014 - Anna Candida da Cunha Ferraz/ Margareth Anne Leister
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PÔSTERES E RESUMOS EXPANDIDOS

I - Coisa Julgada: Segurança e Garantia Constitucional

Adalgisa Angélica dos Anjos Carvalho
Orientador: Prof. Dr. Sérgio Seiji Shimura

Sumário (Pôster): Objetivos – Litígio - Solução - Decurso do Prazo - Imutabilidade – Segurança; 
Coisa Julgada reflexo de garantia da justiça e sua eficácia nos resultados perante as partes 
envolvidas no processo e estendida de forma indireta a todos os cidadãos de modo geral. 
Relativização da coisa julgada – colisão de direitos - a norma à constitucional – mutabilidade. 
Necessidade de adequação do julgado a Constituição Federal. Equilíbrio e compatibilidade do 
julgado com o texto constitucional. Referências 

RESUMO EXPANDIDO:
Coisa Julgada: Segurança e Garantia Constitucional

O instituto da coisa julgada está inserido na Constituição Federal de 1988 no artigo 5º, 
XXXVI, CF, como garantia que objetiva a segurança nas relações decididas através da jurisdição .

A segurança proporcionada pela coisa julgada possui forte relação ao aspecto político, 
inclinando para a soberania do Estado.  

Incontroversa, assim, a exigência de segurança jurídica, como Estado Democrático de 
Direito, de forma ética, social e jurídica de forma a viabilizar a incidência desse mesmo princípio 
sobre comportamentos para que se preservem, desse modo, situações consolidadas e protegidas 
pelo fenômeno da res judicata.

Assim, a coisa julgada dentro do processo que observou a correta aplicação do fato, a 
norma é imutável, porquanto  constitucional.

Contudo, o trabalho diário e o estudo constante das lides, além das conversas geradas 
no mundo acadêmico, corredores e ante-sala dos fóruns,  a constatação dos desníveis e 
diferenças nos julgados, que deveriam adotar o procedimento processual estabelecido e leis que 
regulamentam as questões, de forma inexplicável tomam outros rumos, em evidente confronto 
normativo aumentando não só a sensação de injustiça, como a real e concreta aplicação dessa.

O embate é árduo, contudo, não é justo nem legal que, em determinado caso, por erros 
no processamento do litígio, normalmente ocasionados voluntariamente, a imutabilidade do 
julgado seja inquestionável.

É certo, ainda, que a manifestação a cerca da mutabilidade,  relativização da coisa julgada, 
cause estranheza e repúdio aos  operadores do direito, até porque não seria admissível a solução 
do litígio de forma ilegal e injusta.

Consoante a tabela da verdade fundada na lógica, é possível e necessária nova decisão, 
ante a concreta incongruência entre princípios e garantias fundamentais.
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Constata- se que é necessária a harmonização dos paradigmas processuais, caracterizados 
notadamente pela economia e efetividade da tutela jurídica processual jurisdicional a ser 
prestada pelo Estado Juiz.

É imprescindível a interpretação do instrumento processual, tão importante à consecução 
do Estado democrático de direito, ao intérprete como operador do direito a quem compete 
uma visão crítica, sendo constantemente chamado a exercer a sua sensibilidade com justiça, de 
acordo com as normas constitucionais, mas também socialmente legitimas.

O consagrado professor Cândido Rangel Dinamarco (AJURIS 83 págs 38 e 54) assim 
expressou-se sobre a tese da relativização da coisa julgada: 

O objetivo do presente estudo é demonstrar que o valor da segurança das relações 
jurídicas não é absoluto no sistema, nem o é portanto a garantia da coisa julgada porque 
ambos devem conviver com outro valor de primeiríssima grandeza, que é o da justiça 
das decisões judiciária, constitucionalmente prometido mediante a garantia de acesso à 
justiça (Const, art.5º inc XXXV) (...) não é legitimo eternizar injustiças a pretexto de evitar 
a eternização de incertezas(...) (...) conclui-se que é inconstitucional a leitura clássica da 
garantia da coisa julgada, ou seja, sua leitura com a crença de que ela fosse algo absoluto 
e como era hábito dizer, capaz de fazer do preto o branco e do quadrado o redondo 
(Relativizar a coisa julgada material).

Nesse passo, a relativização da coisa julgada, no confronto entre a imutabilidade e outros 
princípios constitucionais, possui fundamento e forte clamor permissivo de mudança, quando 
bate de frente com princípio de maior hierarquia: a legalidade, por exemplo. 

O estudo e o dinamismo do direito, com as devidas e necessárias ponderações e conflitos 
tornam possível  o exame e a existência de desníveis e desvios na ordem jurídica, acenando de 
forma positiva e salutar pela mutabilidade da coisa julgada.

Assim, uma situação concreta, quando os valores e princípios constitucionais forem 
aviltados e parecerem em alicerce arenoso, a garantia e a segurança, pelo comando da coisa 
julgada, podem e devem ser revistos.
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II - O Direito à intimidade e a sociedade da informação:  
a vulnerabilidade de um direito fundamental

Alessandra Gomes de Oliveira Faria 
Orientadora: Profa. Dra. Débora Gozzo

Sumário (Pôster): 1- Direito fundamental à intimidade: garantia do direito à reparação por 
danos materiais e morais. 2. Sociedade da informação: maior revolução que a humanidade já 
vivenciou. Tecnologia hábil para a transmissão de conhecimento e propiciar contato e interação 
entre pessoas de modo não-presencial.3. Redes sociais: transferência para a esfera pública de 
aspectos pertencentes à esfera íntima de usuários de tais redes. Vulnerabilidade da intimidade 
frente às redes sociais.. 4 Responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil objetiva.
Palavras-chave: Direito à intimidade. Direitos fundamentais. Sociedade da informação. Redes 
sociais. Responsabilidade civil. 

Resumo expandido: 
O Direito à intimidade e a sociedade da informação: a vulnerabilidade de um direito fundamental

O direito fundamental à intimidade é aquele que garante a inviolabilidade da esfera na 
qual seu titular permite a apenas alguns poucos escolhidos adentrar e participar, garantindo 
àquele que teve devassada sua intimidade o direito à reparação por danos materiais e morais 
originados com tal violação.

Tal direito pode ser entendido como direito humano (art. 12 da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos) e como direito fundamental (inciso X, art. 5º, da Constituição da República). 

Vale trazer à baila que direitos humanos são aqueles sem os quais a pessoa humana 
é incapaz de existir e/ou de se desenvolver e participar de modo total da vida, e por direitos 
fundamentais são aqueles destinados à garantia da coexistência harmoniosa, sem distinção, seja 
a que título for. Fruto da doutrina jurídica alemã, a diferença entre eles é que essa se refere 
aos direitos humanos adotados como tais pelas autoridades, às quais possuem poder de editar 
normas tanto para o plano interno dos Estados, quanto para o internacional.

Insta salientar que, ainda no âmbito nacional, o direito à intimidade é visto como um dos 
direitos da personalidade (art. 21 do Código Civil), isto é, os direitos da personalidade surgem 
como derivação dos direitos humanos fundamentais.

Constata-se a estreita conexão entre os direitos da personalidade e os direitos 
fundamentais, pois, na hipótese de os direitos fundamentais não fornecerem a ajuda necessária, 
os direitos da personalidade a proporcionarão. Assim, é possível afirmar que os direitos da 
personalidade são uma derivação dos direitos humanos fundamentais.

Hoje sedimentada, a existência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais (mais 
um reflexo da dignidade da pessoa humana, e que é aquela alusiva à eficácia dos diretos 
fundamentais na esfera das relações entre particulares, precipuamente, a vinculação destes 
aos direitos fundamentais) foi, outrora, muito discutida. Isso se deveu ao fato de tais direitos, 
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em princípio, serem tidos como limitadores do poder público, sendo este, a princípio, o único 
destinatário de tais direitos. É a chamada eficácia vertical.

O direito à intimidade, derivada da dignidade da pessoa humana, é o espaço intransponível 
e indevassável, correspondente exclusivamente à pessoa. Como a intimidade pode ser definida 
como o modo de ser da pessoa, o direito à intimidade consiste na defesa da personalidade 
humana contra injunções, curiosidades ou ingerências alheias.

A sociedade da informação é a expressão utilizada para indicar o constante uso da 
tecnologia da informação na intenção de reforçar a economia, aprimorar a prestação dos serviços 
públicos e aumentar a qualidade de vida dos cidadãos. Traz, neste contexto, as denominadas 
redes sociais, que são os ambientes virtuais (comunidades on-line) disponibilizados por diversos 
sites que permitem intercâmbios entre pessoas com interesses comuns, possibilitando desde 
troca de experiências a informações pessoais.

A sociedade da informação nasceu com a finalidade de produzir, aumentar, armazenar 
e divulgar informações. Com o tempo, deu origem à ampliação das formas de comunicação. 
Atualmente é a maior revolução que a humanidade já vivenciou. Essa sociedade possibilita, 
com as redes sociais, a comunicação entre pessoas que não teriam tal aproximação se não 
fosse com mecanismos não existentes no início do século passado. Esse grande avanço merece 
ser comemorado, mas também é causador de preocupações diversas. A aproximação entre as 
pessoas tende a ser apenas virtual e não real. Informações falsas são propagadas como se fossem 
verdadeiras e assumem, muitas vezes, o lugar dessas. E, principalmente, o comportamento 
descontrolado dos usuários faz com que exponham todos os aspectos de suas vidas, em especial 
os relativos à sua privacidade, abrindo espaço para a vulnerabilidade do direito fundamental à 
intimidade.

Relato dos acontecimentos, manifestação de opiniões e divulgação de fotos, dentre outras 
possibilidades, transferem para a esfera pública aspectos pertencentes à esfera íntima de cada 
usuário de mencionadas redes. Utilizadas sem a devida cautela, as redes sociais podem passar 
de meios destinados à interação entre pessoas a instrumentos de reificação – situação na qual 
uma pessoa, destituída de sua dignidade, deixa de ser percebida como tal e é transformada em 
coisa.

Reificar é desmerecer a máxima kantiana que diferencia pessoa de coisa. Em outras 
palavras: reificar é desprezar a dignidade e assim colocar a pessoa no mesmo patamar das coisas.

Assim, ao expor sua intimidade, a pessoa, mesmo sem ter a intenção, abre margem para 
que aquela seja vulnerada, aceitando a própria reificação: ser apenas e mais um perfil virtual 
atrativo para a observação é perder a condição de pessoa e assumir características de coisa 
pronta para o consumo, constituindo, desse modo, um eterno faz-de-conta.

Por razões como esta – a vulnerabilidade da intimidade – a reificação deve ser evitada ao 
máximo, porque avilta a dignidade da pessoa. A sociedade da informação não pode ser marcada 
pelo desrespeito à pessoa. Afinal, por razões de cunho moral, não é correto tratar as pessoas 
como se fossem coisas. Alguém que reifica outrem incide no erro mais básico, pois atenta contra 
as qualidades primárias da pessoa, senão a principal, que é a dignidade.



19 II - O Direito à intimidade e a sociedade da informação: 
a vulnerabilidade de um direito fundamental

O mundo cibernético está intensamente presente na vida das pessoas de todas as idades. 
O que separa um internauta do mundo real é apenas um click. Basta acessar a Internet e a pessoa 
tem o mundo em suas mãos: entrevistas, reportagens, livros, músicas, imagens, mapas etc. Um 
computador (ou outra máquina que faça as vezes de um, como celular ou Ipad) com acesso à 
Internet equivale a uma nau na época dos grandes descobrimentos: o meio de transporte a levar 
o descobridor para um mundo novo, a ser explorado e conquistado. Não ter um perfil virtual 
sugere comportamento de gente desconfiada ou que parou no tempo. 

Danos morais e/ou extrapatrimoniais podem ser causados pela exposição em redes sociais. 
Cumpre salientar que, em ocorrendo algum dos danos citados, caberá ao ofendido promover 
ação para reparação. Para tanto, poderá utilizar-se da responsabilidade civil subjetiva e/ou 
da responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil subjetiva é aquela na qual a vítima 
deve, fundamentalmente, provar o comportamento doloso ou culposo que originou seu prejuízo. 
Sem tal comprovação, não há reparação, já que a responsabilidade do agente causador de dano 
apenas se estabelece se ele atuou com dolo ou culpa. De forma diferente, a responsabilidade 
civil objetiva torna obrigatória a reparação sem exigir a culpa do agente. A diferença entre os 
dois tipos está no fato de a responsabilidade civil subjetiva depender da verificação da culpa, do 
nexo causal e do dano, enquanto que, para a responsabilidade civil objetiva, basta a verificação 
do dano e do nexo causal.

Referente ao dano causado por pessoa usuária de rede social, é possível afirmar que a 
responsabilidade civil será subjetiva, visto que ao ofendido caberá demonstrar, além do dano 
e nexo causal, prova da culpa do agente causador do dano. Quanto à responsabilidade dos 
provedores, a responsabilidade civil dos provedores pelos danos causados aos usuários de 
Internet encontra-se na modalidade objetiva, podendo ainda ser considerada decorrente do 
risco do negócio.

À guisa de conclusão, afirma-se que é possível a convivência harmônica entre os direitos 
humanos – especialmente o direito à intimidade – e a Sociedade da Informação. Basta que os 
usuários tenham os cuidados necessários para evitar a super exposição e que se abstenham de 
comportamentos socialmente reprováveis e que possam trazer máculas ao direito de outrem. 
Conclui-se que cabe às pessoas terem em conta que o que se faz nas redes sociais repercute na 
vida não virtual. Portanto, aos danos causados no ciberespaço, o ordenamento jurídico pátrio 
oferece uma gama de instrumentos que podem ser aplicados.
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Resumo expandido: 
O direito à imagem da pessoa natural e suas características.

Dada a sua relevância, a imagem foi expressamente tutelada na Constituição de 1988, 
ganhando maior relevo no Código Civil vigente, no capítulo II, intitulado Dos Direitos da 
Personalidade.

O direito à imagem, embora seja um dos direitos da personalidade, possui características 
que o diferem dos demais bens de personalidade: a disponibilidade parcial desse bem por parte 
de seu titular pode ser feita pelo contrato de cessão de imagem e exploração econômica, como é 
o caso dos artistas, que obtêm vantagens pecuniárias com a utilização de sua imagem. 

Consideramos relevante destacar que a todo momento estamos sendo filmados, nos 
supermercados, farmácias, shoppings, escolas, ruas, sob a alegação de motivo de segurança. Tais 
imagens não podem ser divulgadas, exceto se houver interesse público previsto em lei.

Na amplitude da relação entre os indivíduos em sociedade, podem ocorrer conflitos de 
interesses, ocasionando a violação do direito à imagem da pessoa.

Deve-se coibir toda e qualquer ameaça ou lesão à imagem da pessoa e dar efetividade a 
um direito tão precioso que emana da natureza humana de cada um.

Outro ponto que merece ser destacado é o direito à informação e o direito à imagem, 
assegurados como fundamentais em nosso ordenamento jurídico e que podem entrar em colisão, 
ao serem exercitados por partes distintas.

A imagem é formadora de opinião na imprensa, muitas vezes, danosa à pessoa.
A imprensa, como meio de informação, deve cumprir sua função social que é a de informar, 

com qualidade e responsabilidade, zelando pela integridade e dignidade das pessoas.
O direito à imagem, como bem jurídico autônomo, reconhecido expressamente pela 

Constituição de 1988, seu conceito, natureza jurídica e conteúdo e características passaram por 
longo processo histórico e doutrinário. 

A imagem é um dos direitos de personalidade, intrinsecamente ligada à pessoa. Não 
conseguimos imaginar uma pessoa sem feições, sem rosto, traços que a caracterizam, bem como 
emanações que lhe são próprias.
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Pela imagem podemos ser individualizados na coletividade como sendo de certa e 
determinada pessoa.

Antes da invenção da máquina fotográfica, a imagem das pessoas era representada pelos 
artistas plásticos em pinturas, desenhos e esculturas. Era comum as famílias ricas ostentarem 
quadros e bustos do patriarca da família, como vaidade pessoal e forma de expressão social. Os 
brasões distinguiam as famílias conforme sua ascendência. Os artistas recebiam contraprestação 
pelos serviços. As pessoas posavam para os artistas, o que indica seu consentimento para o 
retrato, como salienta Luis Alberto David Araújo.1

No século XIX, com a descoberta da fotografia pelo químico francês Nicéforo Niepce, 
ocorre mudança no conceito de imagem. A fotografia torna-se um marco para a construção do 
direito à imagem. 

A fotografia é a arte de fixar, de registrar objetos, a figura humana, natureza, relação do 
homem no mundo, seu interagir com a natureza, objetos, pessoas, fatos sociais, políticos, com 
tudo que o cerca, e como documento histórico para conhecermos pessoas que viveram em outras 
épocas. 

Pela fotografia, podemos retratar situações e fatos que causam grande impacto nas 
pessoas, como a foto mundialmente conhecida da menina fugindo nua da bomba de Hiroshima. 

No século XIX, outra invenção importante foi a tipografia que é a arte de compor e imprimir. 
As imagens captadas pela máquina fotográfica são impressas em panfletos, jornais e revistas. As 
pessoas viam suas fotos nas mãos de outras pessoas. Muitas vezes, as imagens eram usadas para 
ilustrar reportagens que diminuíam as pessoas diante dos demais. Como se defender dessas 
ofensas? Com o reconhecimento do direito à imagem, surgem as leis para defendê-lo.

Na esteira evolutiva cria-se a imagem em movimento no cinema, na televisão, por meios 
mais modernos do que as antigas máquinas fotográficas. Filmadoras, teleobjetivas, câmeras 
digitais possibilitam em instantes a captação e fixação das imagens. Pela Internet, em fração de 
segundos, as imagens chegam a milhares de pessoas de todos os cantos do mundo.

Nesse contexto, visualizamos a necessidade do consentimento para captação, reprodução, 
divulgação e proteção da imagem de uma pessoa pelos demais que compõem a sociedade. 

Discorre Antonio Chaves:

Levamos a nossa imagem conosco por toda existência, selo marca, timbre, reflexo 
indelével da nossa personalidade, com que nos chancelou a natureza, a revelar a olhos 
perscrutadores, tendências, qualidades, delicadeza de sentimentos, nobreza de espírito, 
ou, ao contrário, defeitos, cupidez, egoísmo, grosseria. Facilita a vida e prodigaliza uma 
cornucópia de venturas aos bem-aventurados de feições agradáveis; amaldiçoa, persegue, 
humilha os infelizes de feições repulsivas.2

No Brasil, os pioneiros no estudo do direito à imagem foram Walter Moraes, Antônio 
Chaves, Hermano Durval, Notaroberto Barbosa e Carlos Alberto Bittar.

1 A proteção constitucional da própria imagem. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, pp.21 a 23. 
2 Direito à própria imagem. In: Revista Forense 240:26, 1970.
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O direito a imagem é um direito autônomo, por força do próprio texto constitucional que 
tutela a imagem e outros direitos de personalidade, como a intimidade, a vida privada, a honra. 
Antes da Constituição de 1988, os negativistas não admitiam o direito à autonomia da imagem, 
inserindo-o no rol de outros direitos como a honra, a intimidade, a identidade. Entretanto a 
imagem, como bem distinto e independente dos demais bens de personalidade, deveria ter 
tutela própria e autônoma, como reconheceu a Constituição de 1988.

Para Carlos Alberto Bittar, a imagem é a representação da conformação física da pessoa 
como um todo ou de seus componentes distintos, como olhos, busto, perfil, rosto, que permitem 
identificá-la, individualizá-la na coletividade.3 

Pode existir uma pessoa sem nome, mas não sem imagem; algumas vezes ocorre violação 
da imagem, mas não da identidade. O contrário não é verdadeiro, pois, violando-se a identidade, 
viola-se também a imagem.

Para Regina Sahm imagem é 

Dimensão corporal, cores, atitudes, rosto, características peculiares do corpo, silhueta e 
outros caracteres individualizam a pessoa. Refletem também a alma e a personalidade 
mais profunda. Outras características individualizadoras pertencem à categoria das 
informações biomédicas e permitem identificar ou contribuir para a identificação dos 
indivíduos.4

Walter Moraes entende a imagem como sinal sensível da personalidade: traduz para o 
mundo exterior o ser imaterial da personalidade, delineia-a, dá-lhe forma. 5

Assim, a imagem não se restringe apenas ao aspecto físico, mas abrange também toda e 
qualquer expressão da personalidade em seus múltiplos aspectos.

Para Hermano Durval, 

(...).à imagem é a projeção da personalidade física(traços fisionômicos, corpo, 
atitudes, gestos, sorrisos, indumentárias, etc.) ou moral(aura, fama, reputação,etc.) do 
indivíduo(homens, mulheres, crianças ou bebê) no mundo exterior.6

A imagem permite a nossa identificação e individualização na sociedade, devendo ser 
compreendida em toda a sua amplitude. Além de nossa fisionomia, abrange gestos, atitudes, 
expressões da personalidade, consideração que as pessoas têm a nosso respeito, enfim, todos os 
caracteres físicos, psíquicos e morais da pessoa que compõem sua unidade e integridade. 

3	 Carlos	Alberto	Bittar,	Os Direitos de Personalidade, p. 90.
4 Regina Sahm, Direito à imagem no direito civil contemporâneo: de acordo com o novo Código Civil, Lei nº10.406, 
de 10-1-2002.São Paulo: Atlas,2002, p. 32.
5 Direito à própria imagem. In: Revista dos Tribunais. São Paulo, 444:76, out. 1972.
6 Hermano Durval. Direito à imagem. São Paulo:Saraiva, 1988, p.105.
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Aponta Regina Sahm;

Direito à imagem nos modernos sistemas contemporâneos designa também a verdade 
pessoal ou o direito de a pessoas ser designada conforme a imagem que faz de si mesma 
ou o direito de não ser qualificada sob uma perspectiva falsa.

Luiz Alberto David Araújo identifica duas imagens, no texto constitucional: a imagem-
retrato (fisionomia do indivíduo) e a imagem-atributo (conjunto das características apresentadas 
socialmente por determinado indivíduo). A imagem, segundo o autor, é decorrente do 
desenvolvimento das relações sociais, diferente do sentido adotado pelos civilistas. A imagem- 
retrato encontra-se no art. 5º, inciso X, da CF, e a imagem-atributo, no inciso V do mesmo artigo,  
podendo ser percebida na pessoa física e jurídica, nos produtos e serviços.7

As duas imagens referem-se à mesma pessoa, são dois bens distintos, um com o nome de 
imagem-retrato e outro, imagem-atributo, podendo ocorrer a violação de uma imagem sem que 
a outra seja lesada.

O direito à imagem tem na pessoa humana o suporte físico, o substrato, um direito 
decorrente da personalidade, conferida ao homem por lei com o nascimento.

A imagem, tanto das pessoas físicas como jurídicas, encontra na Constituição Federal de 
1988.

A expressão direito à própria imagem induz à crítica que é feita a essa nomenclatura, 
alvo de críticas, considerando que a imagem é colhida por terceiros, ou seja, pelo fotógrafo e não 
pelo retratado, razão pela qual deveria ser substituída pela expressão direito à imagem, afirma 
Hermano Durval não importando se é própria ou alheia.8 

O direito à imagem tem dupla natureza jurídica: positiva e negativa. Nos dizeres de José 
Serpa de Santa Maria, a natureza positiva enfeixa de logo o direito de fruição.9 Pode-se ter lucro 
pela exposição da imagem, como é o caso de artistas, modelos e outros que usam sua imagem 
como seu “ganha pão” e “ferramenta de trabalho”, 

O outro aspecto é negativo, traduzido pela abstenção, ou seja, seu titular detém o poder 
de exclusão “erga omnes”(contra todos), que lhe faculta impedir a reprodução, a publicação, a 
divulgação ou a exploração econômica de sua imagem sem seu consentimento, salvo nos casos 
previstos em lei como notoriedade, pessoa em cenário público, por interesse de ordem pública 
e cultural. 

Na classificação dos direitos de personalidade, a imagem encontra-se enquadrada como 
expressão da forma física e moral, correspondendo às irradiações da personalidade, formando 
um todo, uma unidade, passível de individualização no seio da coletividade.

A imagem precisa de suporte físico que é a pessoa, sendo o titular do direito à imagem a 
pessoa que sofre lesão ou agressão a sua imagem.

7 Luiz Alberto David Araújo, A proteção constitucional da própria imagem,p. 32.
8 Hermano Durval, Direito à imagem, p. 3.
9 Direitos da personalidade e a sistemática civil geral, p. 88.
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O conteúdo do direito à imagem é a proteção da figura humana e de todas as emanações 
da personalidade que lhe são próprias como um ser individualizado contra as ofensas a ela 
praticadas por parte do Estado ou de particulares.

O direito à imagem é absoluto porque tem eficácia universal e é oponível erga omnes 
(contra todos). O titular pode usufruir desse direito para se defender das ofensas contra ua 
imagem, praticadas pelo Estado ou particulares, implicando o dever de abstenção dos outros e 
facultando à pessoa impedir reprodução, publicação, divulgação e exploração econômica, de sua 
imagem sem o consentimento.

Por ser absoluto, haveria algum limite imposto  a seu titular para exercitar o direito à 
imagem? 

Conforme Caio Mário da Silva Pereira10, o limite está no respeito ao direito alheio. Se o 
titular do direito absoluto agir, sem respeitar os demais, sua conduta não encontra amparo no 
ordenamento jurídico, pois transcende o justo.

Entretanto, apesar de caracterizado como direito absoluto, o direito à imagem sofre 
restrições em razão da: a) notoriedade do sujeito retratado; b) interesse cultural e científico; c) 
interesse de ordem pública; e d) presença de pessoa em cenário público.

Pessoas notórias são as que se destacam na comunidade, como políticos, líderes sindicais, 
heróis, desportistas, artistas consagrados. A notoriedade tem caráter efêmero, e sua noção é 
relativa ao espaço e tempo, conforme salienta Paulo José da Costa Jr11.

Pessoa pública é aquela que, por suas conquistas, fama ou profissão de destaque, desperta 
na sociedade certo interesse. 

Segundo Gitrama Gonzalez12, o que caracteriza a notoriedade de uma pessoa é o fato de 
ser conhecida pela maioria das pessoas de um ambiente social, universal, nacional, regional ou 
local. 

Em se tratando de pessoas públicas e notórias, o direito à imagem sofre limitações. Em 
geral, o público tem interesse e curiosidade sobre essas pessoas, suas roupas, preferências em 
relação aos perfumes que usam, esportes que praticam, livros que leem e autores preferidos, 
lugares que freqüentam, o que despertam a curiosidade alheia.

A publicação de imagem de pessoa notória, sem autorização, só se justifica para 
informação ao público, sendo ilícitas as de caráter publicitário, sem o devido consentimento 
para a reprodução, publicação, divulgação e comercialização.

A título de exemplo, reportamo-nos a um julgado: num álbum de figurinhas eram 
comercializadas as fotos dos jogadores, sem seu consentimento. Por não haver limitação 
justificável em prol do interesse público, o ato de publicar e comercializar as imagens dos 
jogadores foi considerado ilícito absoluto, não importando se eram pessoas notórias ou não13.

As pessoas notórias e públicas não podem ter sua imagem exposta como alvo de 
sensacionalismo, pois não existe a finalidade informativa, que deve ser o objetivo dos meios 

10 Instituições de Direito Civil, p.30.
11 O Direito de estar só: a	tutela	penal	da	intimidade, p. 38.
12 Imagem (Derecho a la própria). In: Nueva Enciclopédia Jurídica, Tomo II, p. 351.
13 TJSP- 2º C. Dir. Privado – Ap. Rel. Cezar Peluso – j. 18.06.96 – JTJ – Lex 187/38.
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de comunicação. Em caso de sensacionalismo, a pessoa notória e pública não sofre qualquer 
limitação ao direito de exigir que cesse ameaça ou lesão ao seu direito de imagem, pois a função 
social da imprensa é informar com qualidade e responsabilidade, acima de tudo com respeito à 
dignidade humana e a sua imagem que lhe é tão preciosa.

Outra restrição ao direito à imagem é o interesse de ordem pública; por exemplo, um 
sequestrador procurado pela polícia e identificado por testemunhas que presenciaram o 
ocorrido, por ficha criminal ou retrato falado. Como se trata de pessoa perigosa à sociedade, é 
permitida a divulgação de seu retrato até que ela seja localizada. A pessoa não pode insurgir-se 
contra reprodução, publicação e divulgação de sua imagem, o que ocorreu, visando à segurança 
pública e à a ordem na sociedade. A partir do momento em que a pessoa procurada for presa, 
não mais se justificam as publicações com sua imagem.

Em havendo identificação civil, pode o indivíduo se insurgir contra a identificação 
criminal visando à proteção de sua imagem? O indivíduo não será submetido à identificação 
criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei (art. 5º inciso LVIII da CF.), pois se devem respeitar 
os limites constitucionais.

Assevera, Hermano Durval:

Absolvido e/ou condenado, o criminoso fica marcado, mas tendo cumprido a pena para 
com a sociedade ofendida, ele se reintegra no convívio social, quando lhe nasce o direito ao 
esquecimento de seu passado criminoso, que não seria lícito reviver sob a ‘nova imagem’.14

Cumprida a pena ou absolvida a pessoa, para facilitar a reintegração na sociedade, é 
necessário que a imagem, moral, anterior seja esquecida, uma vez que tem grande significado e 
reflexo na sociedade.

Pode ocorrer também outra hipótese: em cobertura de eventos públicos a pessoa pode se 
insurgir contra a divulgação de sua própria imagem?

Encontramos aqui outra limitação ao caráter absoluto do direito à imagem. Em cenários 
públicos, como desfiles de carnaval, festas regionais, shows, eventos desportivos, praias, mesmo 
que se identifique na foto publicada ou na televisão, a pessoa retratada não pode exercitar seu 
direito à imagem, pois essa foi captada em local público, juntamente com outras pessoas que 
compunham o cenário. 

Nesse caso, as imagens têm caráter informativo, razão pela qual não prevalece o direito á 
própria imagem que não pode ser postulado.

O exercício do direito à imagem sofre limitações quando há interesse cultural, científico 
ou didático. 

É comum, em livro de medicina encontramos imagens de pessoas portadoras de doenças 
ou sofrendo intervenção cirúrgica; para que não haja o reconhecimento da pessoa, uma 
bandagem preta venda-lhe os olhos. As fotos servem para fim didático e científico, para estudo 
de determinadas doenças, sintomas, estágios evolutivos, cura, tipos de cirurgias e tratamentos .

14 Direito à imagem, p.132.
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Em cirurgias como partos, mesmo que visem ao fim específico de estudo, para evitar 
equívocos em relação ao do direito à imagem, é comum pedir por expresso consentimento da 
pessoa retratada.

Outra situação: a pessoa pode se recusar a ter sua fotografia na cédula de identidade, 
passaporte, carteira de trabalho e outros documentos? Não, pois, embora o direito à imagem 
seja absoluto, nesses documentos o interesse social é superior ao do seu titular, tendo a imagem 
o caráter identificatório e individualizador da pessoa dentro da coletividade.

Do exposto, conclui-se que o direito à imagem tem como uma de suas características 
ser absoluto, embora, em certos casos, seu exercício por parte da pessoa sofra restrições. 
O direito de personalidade, considerado extrapatrimonial, não pode ser mensurado em 
dinheiro e escapa de apreciação econômica. Como menciona Orlando Gomes15 alguns direitos 
de personalidade podem ser objeto de negócio jurídico patrimonial, como é o direito à imagem. 
Dentro dos limites legais, permite-se a exploração econômica, razão pela qual o direito a imagem 
se diferencia dos demais direitos de personalidade.

Segundo Álvaro Antonio do Cabo Notaroberto Barbosa: 

A evolução da publicidade conjugada com os meios de comunicação de massa fez da 
própria imagem, portanto, bem de consumo(...) Patente fica, portanto, a enorme valoração 
econômica que o uso publicitário, conjugado com os meios de comunicação de massa, 
conferiu à imagem humana nos dias atuais.16

A imagem pode ser comercializada, trata-se de “bem patrimonial individual”, embora, 
como menciona Antonio Chaves17, alguns retrógrados não admitiam que, com a divulgação de 
imagem em comerciais pode-se ter proveito econômico.

No entendimento de Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Souza, os direitos de 
personalidade são extrapatrimoniais, uma vez que os bens jurídicos que formam seu objeto não 
respondem pelas dívidas patrimoniais.18

Os bens que integram a pessoa humana, formando seu “patrimônio individual”, 
denominados de direitos de personalidade, não podem sofrer execução, ser penhorados, por 
isso, são extrapatrimoniais.

Adverte Regina Sahm:

O direito sobre a imagem que permite a comercialização preenche os requisitos da 
plena patrimonialidade avaliação em dinheiro(venalidade), cessibilidade entre vivos e 
transmissibilidade mortis causa.19

15 Orlando Gomes, Direito de Personalidade. Rio de Janeiro In: Revista Forense 216:8, 1966.
16 Álvaro Antonio do Cabo Notaroberto, pp. 22-23.
17 Antonio Chaves. Direito à própria imagem. In: Revista da Faculdade de Direito da USP, São Paulo, v.67, 1972, 
pp.70-71.
18 O direito Geral de Personalidade, Coimbra: Coimbra Editora, 1995,p. 38.
19 Direito à Imagem no Direito Civil Contemporâneo. De Acordo com o Novo Código Civil Lei nº 10.406, de 
10.01.2002, p. 166.
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Nesse contexto, os entendimentos se completam, pois a comercialização da imagem é 
sujeita à avaliação econômica e é possível firmar contratos de cessão de imagem. Entretanto, não 
se pode penhorá-la ou executá-la, não existe pessoa sem imagem, a qual está intrinsecamente 
ligada a seu titular que, em momento algum, pode se despojar dela.

Ao contrário de qualquer outro direito, como menciona Orlando Gomes20, os direitos 
de personalidade não podem faltar nem se perder durante a vida da pessoa, razão pela qual é 
chamado vitalício, pois seu fim coincide com a morte do titular.

A vitaliciedade desse direito deve-se ao fato de se originar com a vida e se extinguir com 
a morte, sendo inconcebível uma pessoa que não possua imagem. 

Os direitos de personalidade devem permanecer na esfera do próprio titular, pois como 
leciona Adriano De Cupis21:

... o vínculo que a ele os liga atinge o máximo de intensidade. Na sua maior parte, 
respeitam ao sujeito pelo simples e único fato de sua qualidade de pessoa, adquirida com 
o nascimento, continuando todos a ser-lhe inerentes durante toda a vida, mesmo contra a 
sua vontade, que não tem eficácia jurídica.

Os objetos dos direitos de personalidade aderem à pessoa do titular. Falecendo esta, 
ocorre o perecimento do objeto e, consequentemente, a extinção desses direitos, razão pela qual 
não se transmitem, sendo deferida a terceiros, cônjuge ou parente a proteção dos elementos 
incorpóreos da dignidade, que sobrevive à sua morte, por direito próprio que apenas se comunica. 

Pontes de Miranda22 afirma que a transmissão supõe que uma pessoa se ponha no lugar 
da outra: se a transmissão pudesse ocorrer, o direito não seria de personalidade.

O direito de personalidade é irrenunciável, tendo em vista a ligação íntima com a pessoa. 
Ninguém pode renunciar a si próprio, razão pela qual os direitos de personalidade não podem 
ser eliminados por vontade de seu titular, pois esse não tem a faculdade renunciativa.

A autora Regina Sahm comenta:

A falta de protesto contra artigos ou fotografias precedentes não pode ser interpretada 
como autorização tácita de publicação. Não se admite que se presuma a inação, de atitude 
passiva, o consentimento relativo a determinada publicação. Não importa em renúncia do 
direito de requerer a interdição de outra publicação não autorizada.23

No entender de Jacques Ravanas, a inação não significa renúncia ao direito à imagem. Seu 
titular pode não usar as prerrogativas que lhe são conferidas, como expressão de sua liberdade.24 

20 Orlando Gomes, Introdução ao Direito Civil, pp. 152-153.
21 Adriano de Cupis, Os direitos da personalidade., p.53.
22 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo VII., p. 7.
23 Regina Sahm, Direito à Imagem no Direito Civil Contemporâneo, p. 177.
24 Jacques	Ravanas.	La	protecion	dês	personnes	contre	la	réalization	et	la	publication	de	leur	image.	Paris:LGDJ,	
1978, p. 435.
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A imagem, diferente dos demais bens de personalidade, tem certa disponibilidade, ou 
seja, permite a seu titular dispor dela, mas não totalmente, pois ninguém pode se desfazer da 
própria imagem.

Adverte Regina Sahm que a fruição da imagem por seu titular é permitida, desde que seus 
caracteres intrínsecos não sejam maculados. Os atos de disposição da imagem são válidos, desde 
que não impliquem sua privação.25

Nas palavras de Álvaro Antonio do Cabo Notaroberto Barbosa: 

Em verdade, não pode o titular privar-se de sua imagem (o que seria na realidade aliená-
la) mas pode dispor dela.26

Quando um bem é violado, pode-se invocar a norma jurídica. Não se exercendo o direito 
de ação dentro do prazo, ocorre a prescrição por inércia. Nos direitos de personalidade, 
a inércia do titular não causa a extinção dos direitos, uma vez que esses são protegidos pela 
imprescritibilidade.

Não há prazo para o exercício do direito à imagem. A qualquer momento pode-se mover 
a ação em virtude de lesão ocorrida ou ameaça a esse direito.

Os direitos não podem faltar durante a existência da pessoa, razão pela qual nosso 
ordenamento jurídico protege os direitos de personalidade, necessários ao desenvolvimento 
físico e moral de todo ser humano, conforme nos ensina Alberto Trabucchi.27

Consideraram alguns juristas que os direitos da personalidade são inatos, por nascerem 
com o próprio sujeito, preexistindo ao ordenamento jurídico. Para Hermano Durval,28 esses 
decorrem da própria natureza, são inerentes ao homem que os adquire com seu nascimento, 
não dependem de lei, embora caiba ao Estado traçar os limites e assegurá-los como direitos 
fundamentais.

Adriano De Cupis entende os direitos da personalidade como inatos, pertencentes 
à natureza da pessoa, alegando que o ordenamento jurídico atribui aos indivíduos, pelo 
simples fato de possuírem personalidade, determinados direitos subjetivos, os quais podem, 
verdadeiramente, considerar-se inatos.29

Nesse contexto, podemos considerar inato o direito à imagem da pessoa.
A Constituição Federal 1988 e o Código Civil vigente, dada à importância das pessoas no 

ordenamento jurídico, garantem a integridade física, moral e intelectual da pessoa natural de 
forma ampla.

Os direitos de personalidade são direitos novos, cuja positivação se deu na Constituição 
Federal de 1988. O Código Civil de 2002 designou capítulo próprio a esses direitos. Devido à 

25 Regina Sahm, Direito à Imagem no Direito Civil Contemporâneo, pp. 167-168.
26 Álvaro Antonio do Cabo Notaroberto Barbosa, Direito à própria imagem aspectos fundamentais, p. 57.
27 Alberto Trabucchi. Instituciones	de	Derecho	Civil,	Madrid:	Revista de Derecho Privado, v. 1, 1995, p.105.
28 Hermano Durval, Direito à imagem, p. 106.
29 Adriano de Cupis, Os Direitos da Personalidade., p. 68.
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grande esfera da personalidade, deve-se evitar que projeções da individualidade, que não 
pertencem ao direito de personalidade subjetivo, sejam assim consideradas.

O direito de personalidade é absoluto, extrapatrimonial, vitalício, impenhorável, 
intransmissível, irrenunciável, necessário, inato, essencial e indisponível. O direito à imagem 
tem características que lhe são próprias que o difereciam dos demais direitos de personalidades: 
a patrimonialidade e a disponibilidade parcial. 

A imagem da pessoa natural é marca, timbre que perdura durante sua existência. Além 
da representação dos nossos traços físicos, a expressão moral, abrange toda a exteriorização da 
personalidade no contexto social.

Por força do artigo 5º, inciso X e XXVIII alínea “a”, da Constituição Federal, o direito à 
imagem é considerado bem autônomo, ao lado de outros direitos da personalidade, como a 
intimidade, a vida privada, a honra, o que representa um avanço, uma vez que estudiosos do 
tema incluíam o direito à imagem dentro de outros bens, recusando-lhe autonomia.

O Código Civil tutela a imagem de seu titular de possíveis ameaças e violações, pois essa 
é a projeção de um bem maior, que é a personalidade da pessoa, que faz irradiar direitos que 
merecem a tutela no ordenamento jurídico: os direitos de personalidade. Em caso de lesão, cabe 
o dever de indenizar tanto materialmente os prejuízos causados, como moralmente a pessoa 
lesada.

A imagem da pessoa natural a acompanha por toda a vida, razão pela qual esta é importante 
e não deve sofre ameaças e lesões, pois em todos os dias de sua vida, a pessoa natural terá que 
conviver com sua imagem.
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IV - A dignidade da pessoa humana na jurisprudência do 
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Sumário (Pôster): * O desenvolvimento histórico, noção e desdobramentos da dignidade da 
pessoa humana. * O princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988. * Colisão 
e superação dos conflitos que envolvem o princípio da dignidade da pessoa humana. * Aplicação 
da dignidade da pessoa humana na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana. Direitos fundamentais. Colisão de Direitos. 
Mínimo existencial. Reserva do possível. Jurisprudência do STF.

Resumo expandido:
A dignidade da pessoa humana na jurisprudência do STF.

Durante a história do direito, houve períodos predominantemente naturalistas e períodos 
predominantemente positivistas. Nem a insegurança trazida pelo direito natural, nem a segurança 
oriunda do direito positivo mostraram-se eficazes para um sistema jurídico convincente. 

Foi por meio da Declaração Universal, em 1948, que se concretizou a transição da 
legislação positivista para uma legislação mista prevalecentemente naturalista. A declaração 
tem como fundamento o valor da dignidade da pessoa humana. Esse valor serviu de fundamento 
para todos os direitos ali positivados e fincou a base para a positivação das Constituições dos 
Estados. 

Tem-se, então, que a dignidade da pessoa humana apresenta-se como valor, fundamento 
e princípio. 

No Brasil, a dignidade da pessoa humana foi positivada pela primeira vez na Constituição 
da República de 1988, como o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 

O conceito da dignidade da pessoa humana não pode ser simplesmente estabelecido 
ou facilmente determinado, pois sua conceituação resulta da composição de vários valores, 
formando um complexo só. 

Para se ter vida digna, a dignidade da pessoa humana pode ser vista sob dois aspectos 
ou núcleos. O primeiro aspecto é aquele relacionado à sua qualidade intrínseca e inerente; é a 
parte mais difícil de ser explicada, não podendo fazer parte de um rol taxativo por motivo de as 
inúmeras possibilidades existentes e a mutabilidade dos valores conforme o tempo, história, 
fatos, religiões, pessoas, ou seja, serem fator subjetivo. 

O aspecto intrínseco ou inerente ao homem é o valor inseparável da pessoa humana. É 
dividido em duas dimensões da dignidade, que são: a dimensão natural ou individual (condição 
humana de cada indivíduo) e a dimensão social.

O aspecto intrínseco da dignidade da pessoa humana, em sua dimensão natural, pode ser 
representado pelos instintos mais naturais do homem. 
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O aspecto intrínseco ainda possui uma segunda dimensão, a social, que se relaciona como 
valor moral. A dimensão social é derivada do mundo externo, que agrega valores sociais ao 
homem. Esses valores não nascem com o homem, pois são frutos da sociedade, e sua evolução 
histórica e são absorvidos pelo homem. 

O segundo aspecto da dignidade da pessoa humana é o aspecto extrínseco material da 
dignidade da pessoa humana. O aspecto extrínseco material da dignidade da pessoa humana, 
pode ser delimitado como o mínimo material essencial para que o ser humano possa viver com 

dignidade. 
Analisada a estrutura dos princípios constitucionais - características, limitações e 

as soluções de conflitos - examinou-se a seguir o princípio da dignidade da pessoa humana 
na Constituição de 1988, concluindo-se que tal princípio corresponde à base do Estado. 
É um bem jurídico de primeira grandeza, uma norma de valor amplo e aberto, irradiante, 
informativa, expresso em nossa Constituição, e que gera reflexos em sentido constitucional e 
infraconstitucional, cuja aplicação funciona de acordo com suas características principiológicas.

Quanto à interpretação constitucional, analisaram-se os métodos clássicos e os 
princípios instrumentais de interpretação, concluíndo-se que o uso de todos os métodos 
clássicos interpretativos deve ser, quando possível, aplicado concomitantemente, levando em 
consideração o caso concreto em exame. Em relação aos princípios instrumentais, identificaram-
se como possíveis, para aplicação do princípio dignidade da pessoa humana, o princípio de 
interpretação, conforme a Constituição, o da supremacia da Constituição e o da eficácia dos 
princípios constitucionais. 

Da análise jurisprudencial é possível concluir-se que o Supremo Tribunal Federal não se 
serve dessa classificação doutrinária. Nos casos abordados neste trabalho, a Corte não indica a 
divisão do aspecto intrínseco em duas dimensões, apenas aponta a dignidade da pessoa humana 
inerente ao ser humano. Nesse sentido, a Suprema Corte simplifica a leitura da dignidade da 
pessoa humana, evitando maiores discussões sobre o atentado à dignidade na dimensão natural 
ou social. Para o Supremo Tribunal Federal, interessa tutelar a dignidade da pessoa humana 
intrínseca e extrínseca.

Nos entendimentos apresentados pelo Supremo Tribunal Federal, neste trabalho, 
percebe-se a aplicação da característica prima facie do princípio da dignidade da pessoa humana 
nos casos concretos. O Supremo adota esse princípio sempre como parâmetro para julgar, 
demonstrando a interiorização do homem como finalidade do Estado.

Porém, a dignidade da pessoa humana é aplicada de maneira diferente quando se trata da 
dignidade da pessoa humana intrínseca e da dignidade da pessoa humana extrínseca.

A dignidade da pessoa humana intrínseca, devido à sua subjetividade, é de difícil 
delineamento. Essa dificuldade se faz presente nos julgamentos do Supremo Tribunal.

Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal tem incumbência de analisar a existência ou não 
de conflito entre princípios.

No julgamento sobre as células-tronco, aparentemente havia o conflito entre a dignidade 
da pessoa humana do óvulo fecundado – vida – e a dignidade da pessoa humana da gestante – 
direito à vida, à liberdade e à saúde. Houve, porém, a descaracterização da dignidade da pessoa 
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humana do óvulo, fecundado sob a alegação de não estar inserido no útero da mulher, não sendo, 
então, vida humana. Assim, não poderia haver dignidade, pois a dignidade está relacionada à  
vida humana.

No caso do breve exame da antecipação do parto de feto anencefálico, percebe-se 
o posicionamento do Ministro Carlos Ayres Britto, que entende que o feto em tais condições 
não terá sobrevida após o nascimento. Os demais ministros não se mostram unânimes a esse 
respeito, sendo certo que o feito ainda não teve decisão quanto ao mérito.

Diante da falta de respostas para algumas questões, que nem sempre admitem respostas, 
o Supremo Tribunal Federal, que é obrigado a julgar casos que versam sobre a vida humana e 
o conflito do princípio da dignidade da pessoa humana, busca encontrar caminhos alternativos 
que evitem o conflito, como a descaracterização da vida humana.

O Supremo, concluindo pela existência de um conflito, utiliza a técnica de ponderação 
com aplicação dos princípios da adequação e da proporcionalidade, para dirimir conflitos que 
envolvem direitos relacionados ao princípio da dignidade da pessoa humana. Na maioria dos 
votos estudados, não se mostra clara a aplicação dessa técnica, não trazendo à baila maiores 
detalhamentos na maioria dos votos.

A dignidade da pessoa humana, em seu aspecto extrínseco material, é tão importante 
quanto à dignidade da pessoa humana em seu aspecto intrínseco natural ou social, pois a 
dignidade material contribui para a concretização da dignidade em seu aspecto intrínseco.

Apesar de o rol do artigo 6o – base do mínimo existencial - da Constituição da República 
indicar direitos materiais concretizantes da dignidade da pessoa humana, o Supremo não 
descarta a possibilidade de apreciação de pedidos que não componham esse rol, mas que afetam 
a dignidade da pessoa humana. 

Em suma, o princípio da dignidade da pessoa humana revela-se, como já se disse, vetor 
fundamental para decisões do STF, principalmente quando se trata de questões que envolvam 
direitos fundamentais ou colisão de direitos fundamentais
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Sumário (Pôster): A tutela coletiva, no final do século XX, ganhou força e ocupou o espaço 
deixado pela ineficiência da tutela individual em áreas do direito ligadas, principalmente, aos 
direitos humanos fundamentais de solidariedade caracterizados pela natureza difusa dos 
interesses. A coletividade surgiu como sujeito de direito e ficou exposta a inúmeras violações e 
abusos praticados no mercado de consumo, inclusive ofensas morais, em que os bens imateriais 
e não patrimoniais desta coletividade são abalados de forma a exigir compensação e a criação de 
mecanismos de inibição de novos ilícitos. A análise dogmática da doutrina nacional e estrangeira 
possibilitou compreender que a extensão de conceito de coletividade engloba toda uma sorte 
de indivíduos, no caso consumidores, mas que adquire características e direitos próprios não se 
confundindo com os de seus membros, além do fato de que ela é detentora de direitos ligados a 
bens imateriais como a imagem e honra objetiva, sendo necessária a intervenção, por intermédio 
de seus representantes legitimados pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei da Ação 
Civil Pública, para sua proteção e defesa.
Palavras-chave: Coletividade. Dano Moral. Direitos Fundamentais. Interesses Transindividuais. 
Relações de Consumo. Tutela Coletiva. Ação Civil Pública.

Problema da Pesquisa: A coletividade possui moral suscetível de violação? Quem compõe essa 
coletividade sujeita de direitos? Quem está legitimado a protegê-la e defendê-la? Há mecanismos 
para inibir ou impedir as violações aos bens imateriais da coletividade? Em caso de condenação 
por violação à moral coletiva, como se dá sua reparação e para onde se destina o valor da 
reparação?

Objetivos: Discutir se os direitos dos consumidores, mormente no que se refere à tutela coletiva, 
podem ser caracterizados e enquadrados como direitos fundamentais da pessoa humana, 
recebendo, por conseguinte, toda proteção especial dessa gama de direitos, que são ditos como 
patamar mínimo para a manutenção da vida com dignidade.

Conclusão: A pretensão coletiva, em substituição à individual, evita decisões contraditórias de 
tribunais, bem como possibilita solução mais eficiente da lide. Todavia, para que se evitem lides 
temerárias ou ainda ações coletivas que podem causar inúmeros prejuízos à coletividade, a lei 
estabeleceu os legitimados a representar a coletividade em juízo, destacando-se as associações 
civis e o Ministério Público.
A caracterização do dano moral coletivo não está ligada à dor ou ao sofrimento da coletividade 
de pessoas, mas à preservação da imagem de áreas, que interessam a um conjunto, em geral, 
indeterminável de pessoas.
A condenação em dinheiro nas ações civis públicas ou coletivas deverá ser depositada em 
fundo próprio, já previsto em lei, em que participarão necessariamente o Ministério Público e 
representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

Resumo expandido: 
Dano moral coletivo nas relações de consumo
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O consumo de bens e serviços na sociedade contemporânea atingiu patamares que sequer 
poder-se-ia imaginar há alguns séculos ou mesmo décadas. O sistema capitalista, que influenciou 
a formação de Estados pautados em princípios liberais, neoliberais e da livre iniciativa, propiciou 
o surgimento de uma sociedade de massas, em que toda a atividade humana baseia-se no 
processo de produção, distribuição, oferta e comercialização de produtos e/ou serviços. 

No cumprimento de todos os nossos papéis sociais, tomamos decisões que nos mantêm 
ligados de forma incondicional ao sistema econômico, que se globalizou e se entranha em todas 
as camadas sociais e culturais. A preocupação com esse aprisionamento da pessoa numa corrida 
sem fim nos faz refletir sobre a condição humana e sobre as violações dos direitos fundamentais, 
enquanto consumidores.

A tutela individual, que ganhou força no século XX por meio de legislações voltadas ao 
indivíduo e seus conflitos de interesses, é consubstanciada nas características que se fortalecem 
com o sistema capitalista: o individualismo, o egoísmo e a sobreposição da razão sobre a emoção.

Os mecanismos de solução de controvérsias individuais, que se revelaram insuficientes 
para inibir os abusos praticados no mercado de consumo, ganharam, a partir das décadas de 
1980 e 1990, o reforço da tutela coletiva, em especial com o advento da Lei da Ação Civil Pública 
e do Código de Defesa do Consumidor, assumindo este tipo de tutela papel de destaque na 
tentativa de se restabelecer o equilíbrio na relação entre fornecedores e consumidores.

Por outro lado, nas últimas décadas, houve uma valorização dos bens de natureza 
extrapatrimonial, tendo o sistema jurídico de responsabilidade civil evoluído para alcançar 
novos patamares. 

A tutela jurídica desses bens imateriais e dos interesses de dimensão coletiva, todavia, 
ainda apresenta inúmeros pontos de divergências acadêmicas e dúvidas, justificando a realização 
da presente obra sobre o dano moral contra a coletividade nas relações de consumo, à luz dos 
direitos fundamentais da pessoa humana no Brasil, sob o título de dano moral coletivo nas 
relações de consumo.

Afinal, uma coletividade tem moral suscetível de violação? O dano moral é exclusivo 
da pessoa natural ou a coletividade também possui bens imateriais a serem protegidos 
pelo ordenamento jurídico? Quem compõe essa coletividade sujeita de direitos? Quem está 
legitimado a protegê-la e a defendê-la? Há mecanismos para inibir ou impedir as violações aos 
bens imateriais da coletividade? Em caso de condenação por violação à moral coletiva, como se 
dá sua reparação e para onde se destina o valor da reparação?

O estudo das questões que envolvem as relações de consumo, principalmente no que 
diz respeito à tutela coletiva e aos bens imateriais, revela-se de grande importância, haja vista 
serem todas as pessoas consumidoras e em tempo integral. Isso porque, com as modificações 
de fenômenos sociais ocorridos nas últimas décadas, as quais influenciaram a transformação 
dos nossos valores morais e culturais, não há uma só pessoa ou um só momento em que se 
possa abdicar daquilo que nos é necessário à manutenção da própria vida, ou daquilo que foi 
concebido para ser indispensável em nossas tarefas habituais.
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Discute-se se os direitos dos consumidores, em especial no que se refere à tutela coletiva, 
podem ser caracterizados e enquadrados como direitos fundamentais da pessoa humana, 
recebendo, por conseguinte, toda proteção especial dessa gama de direitos, que são vistos como 
patamar mínimo para a manutenção da vida com dignidade.

Os direitos fundamentais da pessoa humana e o Estado contemporâneo nasceram de 
modo a impedir os abusos estatais e de suas autoridades, porém as declarações das colônias na 
América do Norte e da França, além de outros documentos históricos que ajudaram a construir 
a doutrina dos direitos humanos, em especial a Magna Carta, de 1215, contribuíram para que a 
eficácia desses direitos estivesse vinculada não só às prerrogativas que a pessoa tem em face do 
Estado, mas também ao dever do Estado em zelar para que as pessoas não se ofendam umas às 
outras. 

Independentemente da expressão que se queira usar para se referir aos direitos 
fundamentais, o mais importante é lutar para que um direito não seja apenas declarado, e que 
se criem mecanismos e instrumentos para garanti-lo, sob pena de não haver forma de preveni-lo 
ou mesmo de repará-lo.

O direito do consumidor deve ser enquadrado como direito de terceira dimensão, pois 
apresenta característica que une a própria espécie humana, de modo a enfrentar as consequências 
negativas do desenvolvimento econômico e tecnológico, na tentativa de recolocar o consumidor 
numa relação de equilíbrio com o fornecedor. 

Assim como os demais direitos de terceira dimensão, o direito do consumidor é fundado 
na solidariedade e caracterizado pela proteção de grupos e coletividades de modo a garantir a 
ordem, o equilíbrio social e a paz pública.

A defesa do consumidor é cláusula pétrea e não pode ser objeto de supressão. Qualquer 
modificação, seja no âmbito legal ou mesmo constitucional, somente pode acontecer em favor do 
consumidor e nunca com o objetivo de retirar ou diminuir seus direitos.

Além da figura típica do consumidor, outras são equiparadas a ele. Assim, elas não são 
consumidoras, porém recebem o mesmo tratamento legal da lei consumerista, como é o caso da 
coletividade de pessoas e as pessoas expostas às práticas abusivas dos fornecedores. 

Situados em posição intermediária entre os interesses público e privado, temos os 
interesses transindividuais. Estes são compartilhados por diversos titulares individuais 
indeterminados, ou unidos por mesma relação fática ou jurídica, ou ainda, por circunstância de 
que o sistema jurídico reconhece a necessidade de que o acesso individual dos lesados à Justiça 
seja substituído por processo coletivo.

A pretensão coletiva, em substituição à individual, evita decisões contraditórias de 
tribunais, bem como possibilita solução mais eficiente da lide, pois é praticada de uma só vez, 
em proveito de todo o grupo lesado. Todavia, para que se evitem lides temerárias ou ainda ações 
coletivas que podem causar inúmeros prejuízos à coletividade, a lei estabeleceu os legitimados 
a representar a coletividade em juízo, destacando-se as associações civis e o Ministério Público.

O dano moral corresponde a toda violação injusta aos bens jurídicos imateriais da pessoa 
natural, jurídica ou da coletividade, insuscetível de indenização por ser impossível voltar ao 
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estado anterior, mas capaz de sofrer compensação pecuniária como forma de minimização de 
seus efeitos danosos.

As definições de dano moral já não estão mais vinculadas à esfera de dor ou sentimentos, 
sendo estes os efeitos da lesão e não o objeto dela. O dano moral é caracterizado pela ausência 
de conteúdo econômico do bem a ser protegido.

Diferentemente do que ocorre com o dano patrimonial, no dano moral não se exige a 
realização de prova quanto à sua configuração. Já sua reparação tem como função o caráter 
compensatório e punitivo, consistindo esse último numa medida moralizadora e sancionadora, 
em que o ofensor vê atingido seu patrimônio.

O juiz, ao fixar o quantum da reparação, deve usar critérios doutrinários e jurisprudenciais, 
que pautados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantem ao ofendido a 
atenuação dos efeitos danosos. 

A expressão consagrada direito moral coletivo consiste na lesão injusta dos bens imateriais 
ou extrapatrimoniais, ou seja, que não podem sofrer avaliação pecuniária, dos interesses 
transindividuais, titularizados pela coletividade.

A caracterização do dano moral coletivo não está ligada à dor ou ao sofrimento da 
coletividade de pessoas, mas à preservação da imagem de áreas que interessam a um conjunto, 
em geral, indeterminável de pessoas, como ocorre com o direito ao meio ambiente saudável; à 
não discriminação nas relações de trabalho; à transparência e à boa-fé objetiva nas relações de 
consumo; à preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural etc.

Os mesmos critérios para mensurar o dano moral individual servem, com algumas 
adaptações, para fixar a compensação devida pela violação aos bens imateriais da coletividade.

A condenação em dinheiro nas ações civis públicas ou coletivas deverá ser depositada 
em fundo próprio, já previsto em lei, em que participarão necessariamente o Ministério Público 
e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens 
lesados.
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convivência familiar afetuosa com seu padrasto ou madrasta, afirmar que a pessoa que o criou, 
o educou contribuiu efetivamente para a construção de um adulto íntegro, por propiciar-lhe 
ambiente de proteção e carinho, e que por isso, é verdadeiramente seu pai ou sua mãe, não de 
sangue, mas, de fato. Este tema foi resultado de anos de pesquisa, uma vez que, não havia nenhum 
trabalho acadêmico, nem livros doutrinários ou de jurisprudência referentes ao assunto. Aliás, 
a própria lei atual é extremamente imprecisa, já que esta se preocupou apenas em definir a 
adoção da criança e adolescente, portanto ambígua quanto ao adulto.

PALAVRA-CHAVE: Adoção de pessoa maior e capaz; direito à liberdade, à autonomia da vontade 
e à dignidade humana- família socioafetiva.

Resumo expandido: 
Adoção de pessoa maior e capaz: o direito à liberdade e à dignidade humana na família socioafetiva
 

A matéria a ser tratada visa ao instituto mais nobre do direito: a adoção. Contudo, não a 
adoção de crianças que vivem em orfanatos, amparados pelo estatuto da criança e adolescente; o 
tipo de adoção a ser abordada será a adoção do filho já maior e capaz que, por meio da convivência 
familiar afetuosa com seu padrasto ou madrasta (aquele unido a um de seus pais), afirma que 
essa pessoa que o criou, o educou, contribuindo efetivamente para a construção de um adulto 
digno por propiciar-lhe um ambiente de proteção e carinho é verdadeiramente seu pai ou sua 
mãe, não de sangue, mas, de fato e deafeto. 

Esse tema foi resultado de alguns anos de pesquisa, uma vez que não havia nenhum 
trabalho acadêmico, nem livros doutrinários ou de jurisprudência referentes ao assunto. Aliás, 
a própria lei atual é extremamente imprecisa, já que esta se preocupou apenas em definir a 
adoção da criança e adolescente.

Mesmo a Constituição de 1988, no Capítulo VII, Do Título VIII, que versa sobre: a família, 
a criança, o adolescente e o idoso, e que contempla a adoção, constata que o caput do artigo 227 
somente garante os direitos às crianças e aos adolescentes, sem menção aos adotandos maiores 
de dezoito anos e capazes.

A família moderna já não mais se forma para acrescer bens patrimoniais, nem somente 
para procriar. A nova família necessita de ser reconhecida e respeitada pela diversidade em 
sua formação: monoparental, clássica, reconstituída, heterossexual ou homossexual, ou seja, as 
pessoas que se unem por amor. Desse modo, compreendeu-se que o elemento primordial para a 
sua composição é o afeto.
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O Princípio Da Dignidade Da Pessoa Humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da atual 
Constituição da República, que trouxe a pessoa para o centro do ordenamento jurídico brasileiro, 
foi o marco de transformação do padrão familiar, e que, atualmente, essa entidade transmite 
segurança e bem-estar a seus membros.

O Estado, por sua vez, a partir do reconhecimento dos anseios das novas famílias, as 
prestigia, patrocinando-lhes garantias fundamentais, tanto no que diz respeito à igualdade de 
condições entre os seus integrantes quanto à igualdade de tratamento legal e social dessa família. 

Porém, a liberdade como princípio constitucional é a condição que permite à pessoa 
realizar seus desejos, dentre eles o de construir sua família e compô-la com filhos naturais, 
socioafetivos ou adotivos, sem interferência do estado ou da sociedade. 

Afeto: alicerce da construção familiar 
O afeto, em razão de ser condição essencial nessas relações, como bem juridicamente 

tutelado, é o primeiro requisito a ser valorado pelos magistrados diante às inúmeras demandas 
de direito de família, especialmente aquelas relacionadas à filiação.

A Constituição brasileira ordenou, em seu artigo 227, quais os comportamentos que 
todos devem ter em relação aos filhos. Dentre estes mandamentos, a igualdade entre filhos – 
recepcionada no artigo 1.593 do Código Civil. Independentemente de sua origem, se naturais ou 
adotivos, a legitimidade que possuem é idêntica, sem discriminações.

Dessa relação pautada no afeto, dedicação e responsabilidade construídos durante anos 
de convivência, nasce um sentimento paterno/filial tão intenso entre padrasto e enteado que, às 
vistas dos parentes e da sociedade, são reconhecidos como pai e filho.

Quanto à filiação Biológica ou não, oriunda ou não do casamento, matrilinear ou patrilinear, 
monogâmica, monoparental... Não importa nem importa o lugar que o indivíduo ocupe em seu 
âmago, se o de pai, se o de mãe, se o de filho; o que importa é estar naquele idealizado lugar 
onde é possível integrar sentimentos, esperanças, valores, e se sentir, por isso, a caminho da 
realização de seu projeto: a felicidade pessoal.

São muitos os casos em que, após a separação do casal, um daqueles que de fato é genitor 
(a), ausenta-se totalmente da vida do filho, fazendo com que se tornem estranhos entre si. 

Por outro lado, aquele padrasto ou madrasta, que sempre esteve presente, contribuindo 
para a formação moral do seu enteado, resolve adotá-lo como filho, e esse, por sua vez, manifesta 
sua vontade de igual maneira, tendo-se presente que este filho, socioafetivo, já é maior de idade 
e amadurecido para reconhecer quais foram as pessoas que efetivamente fizeram parte de seu 
universo familiar, como recomenda o artigo 227 da Constituição Federal. 

A partir da convivência, formam-se naturalmente os vínculos afetivos entre os integrantes 
da nova família; consequentemente incide a posse de estado de filho entre pai/mãe e enteado.

Ao sopesar a conquista das famílias reconstituídas, e em razão da possibilidade de ser 
consolidada a filiação socioafetiva, importante será considerar que esse fato gerará efeitos 
jurídicos entre estes pais/mães e filhos, e por isso merecem a eficaz proteção do Estado.

O texto do artigo 1.593 do Código Civil de 2002 permite a construção da paternidade 
socioafetiva, ao referir-se a diversas origens do parentesco.
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A relação socioafetiva resulta na posse de estado de filho àquele que cuidou efetivamente 
da formação de seu enteado, esclarecendo que deste fato incide efeitos jurídicos.

A Lei nº 10.406/2002 – Código Civil de 2002 - proíbe a adoção por escritura publica 
advertindo que deve haver a homologação pelo juiz da escritura que institui a adoção restrita, 
reconhecendo-se que a dispensa de homologação poderia dar lugar a abusos. 

Houve a necessidade de ser instituída a lei n. 12.010, de 3 de agosto de 2009, que dispõe 
sobre a adoção, alterando as Leis nº 8.090/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); Lei nº 
8.560/92 e ainda os dispositivos da lei n. 10.406/2002 e Decreto-lei nº 5.452/43. 

Esta lei revogou, entre outros, os artigos 10, inciso III; 1.618; 1.619; 1.620 a 1.629; 1.734, 
todos da Lei nº 10.406/2002, ou seja, o Código Civil de 2002.

O suporte da adoção na legislação moderna está no fato da atenção do Estado, 
extraordinariamente quando ocorrer a impossibilidade do menor continuar convívio com sua 
família biológica, e resultante de violação ou ameaça a seus direitos fundamentais.

Essa forma de adoção a ser versada agora, ocorrerá quando uma pessoa que se vê 
amparada desde sua infância, ou adolescência, por alguém que não é seu genitor, mas, que a cria 
e contribui efetivamente para seu desenvolvimento moral, intelectual e material, num ambiente 
propício para o livre desenvolvimento de sua personalidade, tornando-o um indivíduo íntegro e 
digno à convivência social, o elege como pai. 

Desponta-se uma forma de adoção na qual pai e filho socioafetivo “adotam-se” um ao 
outro ao perceber que já é maior de idade e com inteira capacidade de decisão e gerência de sua 
vida.

Libertado do poder familiar daquele genitor que o abandonou durante a infância ou 
adolescência, e que se não fosse um terceiro a contribuir para essa formação como ser humano 
digno, provavelmente seu destino seria entregue à desventura. 

Desse modo, acende a vontade desse filho socioafetivo, usando sua autonomia, ao lado 
a seus atuais pais, de celebrarem essa relação solenemente, a fim de serem reconhecidos 
externamente, como integrantes de uma família identificada. 

Primeiro com o advento da Lei nº 12.010/2009 em que o artigo 1.618 do Código Civil é 
alterado pelo artigo 1.619 daquela lei que assim prevê a adoção de pessoas maiores e capazes: 

Art. 1.619. A adoção de maiores de 18 (dezoito) anos dependerá da assistência efetiva do 
poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se, no que couber, as regras gerais da 
lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 – estatuto da criança e do adolescente. (nova redação) 

Confesso que minha dificuldade foi interpretar a intenção do legislador diante da 
expressão “no que couber” do artigo, o que ensejou questionamentos quanto à sua posição no 
mundo jurídico, isto é, o que deverá ser considerado em cada caso concreto, pois que existirão 
constantes desentendimentos entre juristas e julgadores na realização de um direito.

O artigo referente à adoção da pessoa maior e capaz pode ensejar em falha de interpretação 
do texto, até mesmo pelo vezo de se analisar um artigo sem conseguir situá-lo na totalidade do 
sistema.
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Assim, para se chegar à uniformização da opinião referente a um direito, foi imperativo 
partir do estudo das fontes normativas do direito, que podem ter várias acepções, como sua 
origem, fundamento de validade das normas jurídicas e a própria exteriorização do direito. 

De modo que, após incansáveis estudos e esboços, chegou-se à solução a partir de um 
diferencial: o maior e capaz possui autonomia de vontade e liberdade para reger sua vida inclusive 
de eleger (a partir de fatos certos e concretos) aquele pai ou mãe que o construiu como ser humano. 
Diante a ocorrência deste não mais ser sujeito ao poder familiar. Cumpre advertir que a perda 
deste poder familiar ocorreu na infância, por ter sido abandonado material e moralmente por 
seu genitor, e depois pela maioridade alcançada.

De modo que não há a necessidade de citação do genitor para compor o polo passivo da 
ação. Claro que estamos falando de um fato constituído por anos de convivência pública em que 
há reconhecimento social dessa paternidade ou maternidade socioafetiva.

Logo, passa-se a considerar do processo de adoção do maior e capaz trazendo um caso 
vivenciado na Comarca de Osasco, que ensejou inclusive precedentes nos tribunais brasileiros 
pois até aquele momento nada existia sobre o assunto. Essa demanda foi iniciada em 2009. 
Todavia, diante a novidade da questão, os magistrados viram-se inseguros em proferir uma 
decisão, sendo então discutida em Segundo Grau, em que a deliberação alcançou o sucesso 
pretendido. 

O artigo 1.619, da Lei nº 12.010/09, definidor da adoção de pessoas adultas, exige que 
haja a necessidade de o ato passar pelo crivo do Judiciário, isto é, haverá a assistência efetiva do 
poder público, representado pelo ministério público, e aplicando-se, no que couber, as regras do 
Estatuto da Criança e Adolescente.

•	 Os requisitos legais para a adoção da pessoa maior e capaz são os mesmos para a 
adoção do menor, a saber: diferença de idade de dezesseis anos entre adotante e 
adotado; consentimento do outro cônjuge, se casado for o adotante; consentimento 
do adotando (como é com os maiores de doze anos); impedimentos matrimonias 
quanto à família adotiva como em relação à família anterior (natural); proibição de 
ser adotado por avós, irmãos, tutores e curadores, e, por último, direito sucessório 
assegurado.

•	 Todavia, insiste-se que o requisito primordial à adoção, seja ela qual for, será 
sempre o laço afetivo que une os adotantes e adotados, advindo da plena e feliz 
convivência. 

•	 A competência para se ingressar com a ação é a da vara de família e, subsidiariamente, 
e quando esta não existir, será a da vara cível. Não poderá ser processada em vara 
da infância e juventude, em razão da maioridade do adotando. 

•	 Os artigos indicativos para a adoção são: artigo 227, § 6º, da Constituição Federal; 
artigos 47 e 1.619 da Lei nº 12.010/2009; artigo 5º da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro; artigos 5º e 1.635 do Código Civil e artigos 226 e 227 da 
Constituição Federal.

•	 No corpo da petição inicial deverão ser apresentados, nos fatos, tanto a história 
de vida dos requerentes quanto às provas robustas dessa relação, conforme 
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asseveram os artigos 332 e 333, I, do Código de Processo Civil, já que se trata de 
fato constitutivo.

Tendo-se presente as novas formações familiares, o parentesco entre seus integrantes, 
ao mesmo tempo, transforma-se. Por vezes, quando um casal se separa, após certo tempo, 
resolve reconstruir sua vida amorosa com outra pessoa, levando cada qual seus filhos junto a 
si, reconstituindo-se a família. Por consequência, todos recebem uns aos outros como parentes: 
padrasto ou madrasta estimado como pai ou mãe; surge apego entre os filhos de cada um, e em 
meio a toda essa “organização”, avós, tios, primos etc. se aderem a esse novo núcleo familiar. 
Todos ao redor da mesa do almoço!
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terapêutico, que não envolvam risco à vida da gestante, é atentatório à dignidade humana do 
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Resumo expandido

A dissertação visa a demonstrar que a inviolabilidade do direito à vida está ligada 
umbilicalmente ao princípio da dignidade humana. 

Inicia-se o estudo percorrendo o caminho empreendido pelo ordenamento jurídico para 
a sua valoração, uma vez que se apresenta como o mais fundamental dos direitos.

O ordenamento jurídico sempre esteve amparado num sistema dogmático de ideias. A 
doutrina não mais discute tal fato. O direito legislado será sempre conservador do pensamento 
político que rege a sua promulgação, o que sim se discute, pois é natural que mudanças tragam 
as inquietações constantes do homem. Contudo, o direito também se compromete com a 
estabilidade das instituições vigentes. 

Daí a autodefesa do sistema ao impor um modo de atuação do direito, pois se assim não 
o fizer já não será mais dogmática e sim ciência política, aprisionando o direito em correntes 
dominantes do pensamento de seus aplicadores ou, o que é mais grave, estará a serviço dos 
“formadores de opinião”, uma profissão sequer regulamentada, mas virtualmente reguladora de 
opinião das pessoas servidas unicamente pelas notícias. Isso soa estranho ao direito e contraria 
a ideia de segurança em que ele se fundamenta. 

Possui o direito o seu modo de atuar sobre as situações da vida e vale-se de sua dogmática 
como conjunto de verdades sabidas e de valores que dão coerência ao sistema e que servem 
de ponto de partida para a sua aplicação. Sem a dogmática toda a solução tenderá para o 
incongruente, ou seja, será contrária a ele, pois não possuirá a consistência reclamada para uma 
convivência organizada com respeito aos valores mínimos, de certeza e de igualdade.
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Contudo, se a dogmática jurídica não assegurar esse mínimo, o pensamento jurídico que 
ela cristaliza será desvirtuado e impraticável, o que enseja também previsão para sua revisão e 
consenso para sua mudança, mas traça para isso os limites e condicionamento baseados no valor 
maior em que se assenta o Estado Democrático de Direito. 

É assim que o direito se realiza e oferece segurança, certeza e estabilidade impondo, 
inclusive, não só ao legislador, bem como a toda instituição judiciária, um sistema com valores 
absolutos com os quais não poderão romper. São os princípios diretores da norma que,  
ignorados, levam à ruptura do liame constitucional de vontade política de um povo e correndo-
se o risco de retrocessos e injustiças não amparadas pelo direito.

Por isso é que não pode a lei infraconstitucional e a jurisprudência, admitindo condutas 
circunstanciais provindas de anomalias culturais ou modismos deformantes de costumes 
afetarem os valores subjacentes da dignidade humana, vida, saúde e família. É que tais valores são 
admitidos socialmente e sustentam a norma constitucional e muito embora sejam infringidos, 
o que lhes retira pontualmente a eficácia real, sempre serão valores éticos que o ordenamento 
jurídico não pode olvidar.

Destarte, analisando por esse ângulo, a discussão em torno da regulamentação do aborto 
não obedece aos limites impostos à intervenção legislativa, sem os quais a democracia fica 
comprometida, pois viola o princípio absoluto da dignidade humana, viola cláusulas pétreas do 
ordenamento jurídico, além de não responder às mais elementares perguntas a respeito da vida 
do nascituro, tais como se condiciona a Constituição Federal a presença no mundo exterior da 
pessoa humana para dotá-la de dignidade.

Na dissertação resumida, procurou- se demonstrar a correção em se afirmar que, após um 
longo percurso histórico, difundiu-se na cultura ocidental o valor maior da dignidade humana, já 
que ele se impregnou à noção de pessoa, penetrando na legislação correspondente (MARITAIN, 
1966).

A dignidade da pessoa humana teve seu reconhecimento pelo Direito com valor absoluto, 
o que impede o seu uso como instrumento ou meio para alcance de qualquer outro valor, não 
podendo mais o Estado, ignorando os seus fins sociais e objetivos fundamentais, deixar de 
promover o desenvolvimento da pessoa, respeitando-lhe a vida, pois ela está umbilicalmente 
ligada a esse valor. 

O que se ressalta no ordenamento jurídico pátrio é o reconhecimento de direitos 
enfatizados expressamente como valor fundamental da República Federativa do Brasil (art. 
1º, inciso III), não olvidando as conquistas históricas da humanidade, positivando-as a fim de 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação (art. 3º, inciso IV).

A igualdade e liberdade destacadas em seu texto, antes de tudo, têm o mérito de estimular 
a legislação ordinária para uma maior efetivação de seu objetivo democrático e não de propiciar 
ao legislador embasamento para violar a vida humana, permitindo à sua interrupção. 

Se não bastasse o texto constitucional, o princípio da dignidade humana impede que a 
vida seja violada, não excepcionando o Constituinte nenhuma outra hipótese, se não a apontada 
na letra a do inciso XLVII, do artigo 5º, em caso de guerra declarada. 
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Também em seu artigo 60, a Constituição Federal proíbe a alteração dos direitos 
fundamentais garantidos não só pelo rol extenso do já citado artigo 5º, como impostos pelas 
prestações negativas que está o Estado obrigado a obedecer e impede que sejam violados (CF. 
SILVA, 2001). 

Está obrigado ainda a agir positivamente, fomentando a saúde e bem estar da mulher 
(artigo 226, § 8 º), bem como da criança, sem apontar nenhuma idade ou fase de desenvolvimento 
(artigo 227, § 1 º) estabelecendo, inclusive, para exercícios desses direitos, um piso mínimo 
(artigos 6º e 225) para que possam gozar dos direitos individuais e sociais (artigo 6º) nela 
positivados.

As leis ordinárias também protegem a inviolabilidade da vida quando proíbem não só 
sua eliminação como a interrupção, punindo o aborto (artigo 128 do Código Penal). Da mesma 
forma, protegem e amparam a mulher gestante se seu direito estiver ameaçado, caso em que lhe 
outorgou a legítima defesa, devendo, inclusive, ministrar-lhe assistência psicológica caso tenha 
que sofrer o abortamento para salvar sua vida (artigo 228), possibilidades que não só realçam 
como demonstram o repúdio às outras formas preconizadas socialmente. 

Por esse ângulo, entende-se inadmissível o amparo jurídico ao chamado aborto 
anencefálico, pois sua gestação por si só não acarreta risco de vida à parturiente, apenas por 
não possuir a concepta viabilidade de sobrevivência, sendo, portanto, inconstitucional a decisão 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental intentada pela CNTS e julgada em 2012.

Realmente, pela anomalia congênita torna-se plausível diagnosticar um tempo curto 
de vida fora do útero materno, contudo, sem que se possa vaticinar sua duração. Ora, tal fato 
inegavelmente o coloca no mesmo patamar das demais pessoas, inclusive, sua mãe, pois a 
verdade absoluta e mais comprovada pela ciência é que a morte do ser humano não tem previsão 
em tempo natural. A incerteza quanto ao fim também iguala todos os seres vivos. 

Não pode, ainda, prosperar a consideração de que goza a mulher de liberdade de uso de 
seu corpo, pois a própria lei penal reconhece a indisponibilidade do bem da vida, já que pune 
quem a auxilia num eventual suicídio (artigo 122 do Código Penal), bem como pune a omissão 
do socorro (artigo 135), casos tipificados como crimes contra a vida.

Por outro lado, se também a mulher não goza da liberdade de atentar contra a vida do 
criminoso autor do estupro, também terá de suportar todo um processo legal, a fim de vê-lo 
julgado e condenado. Mesmo porque, ao contrário do que por ela desejado, todo o ordenamento 
jurídico coloca a salvo a dignidade humana do estuprador garantindo-lhe, inclusive, todos 
os direitos fundamentais a ela inerentes. Ao contrário, pode ele exigir do Estado as garantias 
constitucionais de tutela jurídica, recaindo sobre ele unicamente a pena prevista no artigo 213 
do Código Penal e que não atenta contra a sua vida. (MIRABETE, 2006)

Assim, se ao próprio criminoso e autor do estupro, tutela a Constituição Federal a 
inviolabilidade da vida, não poderá, jamais, constitucionalmente, proclamar que tem a mulher 
violentada à guarida do direito de olvidar a dignidade humana do ser tão tristemente concebido. 
Teria o constituinte, assim, permitido uma discriminação odiosa por ele proibida no próprio 
artigo 5 º e por todos os demais princípios adotados.
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Da mesma forma, não podendo a mulher precisar se já estava grávida ou não, ao permitir 
o aborto após o estupro estaria o ordenamento jurídico autorizando a morte de um nascituro 
livremente concebido apenas por vontade viciada pela dor moral da mulher ultrajada.

No entanto, outorga-lhe sim a Constituição Federal a faculdade de exigir do Estado as 
prestações positivas dos direitos fundamentais de terceira dimensão, à obrigação de, tão logo dê 
à luz, dar assistência e acolhimento do filho indesejado, nos termos dos artigos 226, 227, § 3º, 
inciso VI, dando-lhe abrigo e até mesmo família substituta, também nos termos do artigo 28 da 
lei 8.060/90 – ECA, tudo com acompanhamento assistencial para ela previsto nos artigo 196 e 
198, inciso II, da Constituição Federal.

Aos princípios inseridos no texto constitucional se curvará todo o ordenamento jurídico, 
inclusive suas próprias normas implícitas, pois pela moderna teoria da interpretação, não cabe 
mais a hesitação em atribuir plena normatividade a eles, não os confundindo mais como simples 
normas que possam ser revogadas ou cuja violação não fulmine o núcleo essencial do direito. 
(DELGADO, 2001)

Por fim, pela primeira vez na história do constitucionalismo brasileiro, o Constituinte 
adotou como valor absoluto o princípio da dignidade da pessoa humana e manifestou 
expressamente a inviolabilidade da vida, reconhecendo-lhe como o mais fundamental dos 
direitos que, até por amor à lógica, impede que seja ela aviltada em qualquer de suas fases de 
desenvolvimento. 
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• O presente estudo se propôs a analisar a situação do trabalho análogo à condição 
de escravo praticado atualmente no Brasil, um Estado Democrático de Direito, 
fundamentado na proteção da dignidade da pessoa humana à luz da Constituição 
Federal de 1988, que assegura ao homem os direitos fundamentais e preserva sua 
valorização perante a sociedade. 

• Verifica-se, no entanto, que os dispositivos que garantem a dignidade humana, 
atrelados à dignidade do trabalho, padecem de ineficácia diante da realidade 
do Estado atual, onde a exploração humana ainda marca a vida de milhares de 
cidadãos. 

• Diante dessa realidade, objetivou-se evidenciar as ações concretas que visam à 
erradicação do trabalho escravo por meio da evolução de políticas públicas e do 
combate jurisdicional e institucional, para que se cumpram os acordos e convenções 
firmados entre o Brasil e a ordem internacional de proteção dos direitos humanos. 

• Dentre as ações concretas desenvolvidas pelo Brasil, podemos destacar o Grupo 
Especial de Fiscalização Móvel; a Lei Estadual/SP n. 14.946/2013 prevendo o 
fechamento e impedimento de empresas que se utilizem de trabalho análogo à 
escravidão pelo período de 10 anos; a atuação do Ministério Público do Trabalho e 
a atuação dos Magistrados por meio de suas decisões.

• Entende-se que existem tarefas incumpridas no plano da concretização da 
democracia social, sobretudo no que tange ao direito ao trabalho digno; assim, 
a pesquisa buscou oferecer uma reflexão sobre o aprimoramento da qualidade 
dos princípios democráticos invocados para a eliminação da escravidão 
contemporânea,na realidade brasileira.

Palavras-chave: Dignidade humana. Dignidade do trabalho. Trabalho escravo contemporâneo. 
Políticas de erradicação
Resumo expandido:
Dignidade da pessoa humana e o combate ao Trabalho análogo ao de escravo no Brasil contemporâneo

O presente estudo se propõe a analisar a situação do trabalho análogo à condição de 
escravo praticado atualmente no Brasil, um país proclamado como Estado Democrático de 
Direito e fundamentado na proteção da dignidade da pessoa humana à luz da Constituição 
Federal de 1988, que assegura ao homem os direitos fundamentais e preserva sua valorização 
perante a sociedade. Diante dessa realidade, objetiva-se evidenciar as ações concretas que visam 
à erradicação do trabalho escravo, por meio da evolução de políticas públicas e do combate 
jurisdicional e institucional, para que se cumpram os acordos e convenções firmados entre o 
Brasil e a ordem internacional de proteção dos direitos humanos. 
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Por ser o trabalho em condições análogas à de escravo um crime tipificado no Código 
Penal brasileiro vigente, além de um modo que fere substancialmente a pessoa em sua dignidade 
humana, e que ainda se faz presente no século XXI, a presente pesquisa focará o trabalho escravo 
no Brasil que, apesar de ter havido a abolição da escravatura há mais de cem anos, não se pode 
afirmar ainda que essa conquista do ser humano atingiu a realidade. 

O princípio da dignidade da pessoa humana e a dignidade das condições de trabalho, a 
partir da fundamentação e proteção constitucional que caracteriza o Brasil como um Estado 
Democrático de Direito, devem ser efetivadas lembrando que, ao Estado, em seu papel de 
garantidor dos direitos sociais proclamados constitucionalmente, cabe promover políticas 
públicas para que os direitos sociais referentes ao trabalho venham a ser efetivados. 

A distinção entre o Estado e a sociedade civil é um resultado da luta política moderna, 
e a tensão que desta luta se aflora deixa de ser entre o Estado e a sociedade civil, passando a 
se destacar como um problema30 de interesse de grupos sociais; e assim, o âmbito efetivo dos 
direitos humanos torna-se inerentemente problemático sob o ponto de vista da construção de 
uma sociedade emancipada. 

Convém destacar que os princípios fundamentais de direito31 expressam as principais 
decisões políticas no âmbito do Estado, aquelas que vão determinar sua estrutura essencial; e, 
para a preservação da dignidade humana, faz-se indispensável não tratar as pessoas de modo 
que lhe torne impossível representar sua própria autonomia e individualidade, pelo motivo de 
não lhe serem garantidas condições justas e adequadas de vida e convívio, por meio do direito 
social do trabalho e de uma existência digna. 

O princípio da dignidade humana32 preordena a compreensão e a interpretação 
dos direitos sediados no núcleo central da Constituição, significando que, para o direito  
constitucional, o reconhecimento de que a pessoa humana tem dignidade própria, constitui um 
valor em si mesmo e não pode ser sacrificado em prol de qualquer interesse coletivo. 

Ou seja, é a partir da entrada na cultura nacional da dignidade da pessoa humana33 que 
esta passa a ser critério determinante na avaliação da legitimidade da política, da justiça e do 
direito nas decisões relevantes para o cidadão em sua condição de ser humano. 

É quase impossível determinar o exato período e local em que foi iniciada a escravidão34, 
uma vez que é tão antiga quanto a história da humanidade. O surgimento da escravidão como 
forma de trabalho humano, embora possa parecer estranho, determinou um avanço na história 

30 SANTOS, Boaventura de Souza. Reconhecer para libertar:	os	caminhos	do	cosmopolitismo	multicultural.	Rio	de	
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 431.
31 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição federal de 1988. 
9. ed. Porto alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 123.
32	 CUNHA	FERRAZ,	Anna	C..	Aspectos	da	positivação	dos	direitos	fundamentais	na	Constituição	de	1988.	In:	BITTAR,	
Eduardo C. B.; FERRAZ, Anna C. da Cunha. (Orgs.). Direitos humanos fundamentais: positivação	e	concretização.	Osasco:	
Edifieo,	2006,	p.	131.
33	 BITTAR,	 Eduardo	 C.	 B.	 Hermenêutica	 e	 Constituição:	 a	 dignidade	 da	 pessoa	 humana	 como	 legado	 à	 pós-
modernidade. In: BITTAR, Eduardo C. B.; FERRAZ, Anna C. da Cunha. (Orgs.). Direitos humanos fundamentais: positivação	
e	concretização.	Osasco:	Edifieo,	2006,	pp.	43-44.
34 ZAINAGHI, Domingos Sávio. A proibição do trabalho escravo ou forçado. In: COLNAGO, Lorena de Mello Rezende; 
ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. (Orgs.). Direitos humanos e Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, p. 276.
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da humanidade, pois anteriormente à escravidão, o homem mais forte conquistava o território 
do mais fraco, o matava e se tornava possuidor de seus bens. 

Nos dias atuais, o cerne do trabalho escravo contemporâneo está atrelado em rebaixar a 
mão de obra do trabalhador a mera mercadoria, e a principal caracterização desta prática é o 
cerceamento da liberdade do cidadão trabalhador. As regiões de maior ocorrência de trabalho 
em condição análoga à de escravo no Brasil são as regiões rurais, mas está se alastrando também 
a mão de obra escrava no meio urbano; isso ocorre devido às empresas que aliciam cidadãos do 
Nordeste do país e, também, de países latino-americanos que estão em busca de uma melhor 
condição de vida.

O artigo 149 do Código Penal brasileiro traz conceituação do que vem a ser trabalho em 
condições análogas à de escravo, quando tipifica o crime como submissão da pessoa a trabalhos 
forçados ou a uma jornada exaustiva de trabalho, sujeitando-a a condições que sejam degradantes. 
Ou, ainda, restringindo sua liberdade em razão de ter contraído dívidas com seu empregador, e, 
desse modo, conclui-se que, ao se abordar o trabalho análogo ao de escravo contemporâneo, há 
que entender que se refere à condição de exploração do ser humano que se vê coagido a prestar 
a força de seu trabalho em condições que não prestigiem a sua dignidade como pessoa humana 
ou seu direito fundamental ao trabalho digno.

Os direitos humanos e as liberdades fundamentais são uma exigência que nasce 
da convicção universal de que tais direitos possuem fundamento que já teve sua solução na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem; e, em razão da proteção internacional dos direitos 
humanos na atualidade, a escravidão passou a ter uma variante maior de violação desses direitos, 
uma vez que a proibição do trabalho escravo é absoluta no Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, não contemplando qualquer exceção. Como explica Norberto Bobbio35, “o direito de 
não ser escravizado e o direito de não ser torturado são direitos absolutos, válidos em todas as 
situações e para todos os homens, sem distinção”. 

O bem juridicamente protegido pelo tipo penal do artigo 149 do Código Penal vigente 
refere-se à liberdade da vítima, impedida do seu direito de ir e vir, dada a sua condição análoga à 
de escravo. Desse modo, o crime se consuma a partir da privação da liberdade da vítima ou com 
sua sujeição a condições degradantes de trabalho.

A repressão ao trabalho em condição análoga à de escravo vem objetivamente descrita 
nas disposições legais, constitucionais e infraconstitucionais; contudo, não basta existir a lei 
como letra morta se não houver, por parte das autoridades competentes, a real repressão 
através de fiscalizações que tornem possível a aplicação de tais disposições, para, realmente, 
efetivar a condenação daqueles que colaboram para disseminar essa chaga que tanto aterroriza 
a sociedade de um Estado Democrático de Direito.

É de se destacar a relação entre o trabalho em condições análogas à de escravo e a luta 
potencial, internacional e nacional, pela erradicação desse fenômeno complexo e desafiador da 
atualidade, por meio de tratados, convenções, declarações e outros instrumentos, e que ainda se 
faz presente na atualidade brasileira.

35 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos.	Tradução	Carlos	Nelson	Coutinho.	Rio	de	Janeiro:	Elsevier,	2004, p. 41.



55 VIII - Dignidade da pessoa humana e o combate ao trabalho 
análogo ao de escravo no Brasil contemporâneo

Conclui-se que, por serem os direitos fundamentais considerados como paradigma 
de respeito aos direitos intrínsecos a todo o ser humano, e que funcionam como arquétipo 
de referência ética norteador do cerne da proteção de ordem jurídica; trata-se de direitos 
consagrados constitucionalmente que a sociedade política tem o dever de garantir e concretizar.

Faz-se necessário um aprofundamento da pesquisa, no que tange a tal problemática 
enfrentada pela sociedade democrática atual, com o objetivo de discutir políticas públicas que 
valorizem as condições de trabalho, para que, enfim, a dignidade do trabalho seja realmente 
efetivada e o cidadão possa viver com autonomia, liberdade e igualdade, com o devido respeito 
do Poder Público à dignidade humana.

Para tanto, é de suma importância que se observe as disposições nacionais a respeito do 
tema, além dos princípios constitucionais do trabalho como forma de travar a ocorrência dessa 
exploração do ser humano, para que este deixe de ser coagido a prestar a força de seu trabalho 
em condições degradantes que ferem, substancialmente, sua dignidade e frustra sua liberdade 
de exercer a cidadania.

A conclusão a que se chega é a de que deve haver uma especial atenção da sociedade e 
do Poder Público em relação a essa realidade para que, juntos, trabalhem para a erradicação da 
exploração da mão de obra escrava no Brasil, com o principal objetivo de resgate da dignidade 
humana e efetivação dos direitos fundamentais. Somente assim o país atingirá uma democracia 
plena e fará com que o cidadão exerça de fato sua cidadania.
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IX - A coleta seletiva e a reciclagem de alumínio como forma 
de desenvolvimento humano

Fernando Silveira Melo Plentz Miranda
Orientadora: Profa. Dra. Margareth Anne Leister

Sumário (Pôster): 

•	 Enfrentamento das realidades socioeconômicas e ambientais brasileiras, que 
apresentam enormes desigualdades sociais bem como grandes desafios ambientais.

•	 Análise da Política Nacional dos Resíduos Sólidos instituída pela Lei nº 12.305, de 
2 de agosto de 2010 e regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro 
de 2010.

•	 Estudo pormenorizado da coleta seletiva, da logística reversa e da reciclagem, para 
então, abordar detalhadamente a produção e a reciclagem do alumínio.

•	  Identificação das classes sociais brasileiras, identificando os cidadãos que vivem 
abaixo da linha de pobreza, segundo o pensamento de Amartya Sen.

•	 Crítica da sociedade consumista e individualista.
•	 Inserção social e econômica possibilitada pela reciclagem do alumínio dos cidadãos 

que vivem abaixo da linha de pobreza como mecanismo eficiente de concretização 
do princípio da dignidade da pessoa humana.

Objetivo: Demonstrar que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, por meio da coleta seletiva 
e da reciclagem, possui mecanismos eficientes no sentido de inserir as pessoas economicamente 
fragilizadas e diminuir o impacto das atividades humanas no meio ambiente natural.

Palavras-chave: Classes sociais; Desigualdades sociais; Urbanização da humanidade; Dignidade 
humana; Política Nacional dos Resíduos Sólidos; Reciclagem.

Resumo expandido: 

A coleta seletiva e a reciclagem de alumínio como forma de desenvolvimento humano

O presente escrito tem por finalidade analisar a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, 
notadamente dois dos seus mecanismos, a coleta seletiva e a reciclagem do alumínio, aliando 
essas ferramentas legais aos Direitos Humanos, por meio da possibilidade da inserção social das 
pessoas de baixa renda.

Com a crescente urbanização da humanidade no período pós-Revolução Industrial, 
praticamente todas as sociedades, incluindo a brasileira, vivem um paradigma; de um lado 
o crescimento da economia com o consequente aumento da riqueza e, de outro, o aumento 
avassalador das desigualdades sociais como também o desequilíbrio ambiental que, somados ao 
aumento constante da população, vem criando uma série de desafios que devem ser enfrentados 
pelo Estado, pela sociedade, bem como pela legislação pátria.
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A realidade social brasileira apresenta um grave quadro de diferenças sociais em que 
milhões de brasileiros vivem na pobreza extrema e, considerando que a dignidade da pessoa 
humana é princípio fundamental da República, devem-se aplicar os mecanismos jurídicos e 
sociais de inclusão social como ferramentas para que o princípio da dignidade da pessoa humana 
se concretize.

A Carta constitucional de 1988 prevê a dignidade da pessoa humana como princípio 
fundamental da República, uma vez que a inseriu já no artigo 1º, inciso III. O direito a uma vida 
digna, ao respeito pelo ser humano de forma incondicional, norteia e guia a partir de então 
todo o texto constitucional. No mesmo sentido de oferecer uma vida digna aos seres humanos, 
a Emenda Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, inseriu ao artigo 3º do texto 
constitucional o inciso III, em que a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a 
redução das desigualdades sociais e regionais, também passaram a ser princípio fundamental 
da República brasileira.

Nesse sentido, a Constituição Federal lista uma série de princípios e fundamentos que, 
somados aos direitos sociais, econômicos e culturais constitucionalmente previstos, exigirá do 
Estado e da sociedade a observância a parâmetros mínimos de exigência de vida, na qual a vida 
humana se torna digna, o que se denomina de mínimo existencial.

Segundo o pensamento de John Rawls, estando garantido o princípio geral da liberdade, 
pelo qual o Estado garante a proteção individual e que os homens não serão de forma alguma 
diferenciados, o que resultaria no privilégio de alguns, pode-se aplicar o princípio da diferença, em 
que as desigualdades sociais e econômicas das pessoas devem ser distribuídas, garantindo uma 
expectativa de benefícios aos desfavorecidos, bem como oferecendo igualdade de oportunidades 
a todas as pessoas, com justiça distributiva. Percebe-se então que o texto constitucional 
brasileiro assegura o princípio da igualdade e guia a sociedade brasileira no sentido da justiça 
social, cabendo à legislação infraconstitucional e à estrutura pública atuar com a busca da justiça 
distributiva, oferecendo condições mínimas para que o ser humano seja considerado digno.

Nesse sentido, a consolidação do espírito democrático no Brasil está gerando políticas 
públicas de tentativas realistas e possíveis de eliminação da pobreza extrema no país, que 
ocorrem conjuntamente com a consolidação da democracia brasileira. Dessa forma, há algumas 
Políticas Públicas em implementação no Brasil que garantem alguma forma de inserção social e 
que são muitíssimo bem vindas na nossa sociedade. Entre as várias Políticas Públicas atualmente 
em vigor, destacamos a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei  
nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro 
de 2010.

A reciclagem está prevista no art. 3º, inc. XIV, da PNRS e se caracteriza pelo fato de que 
altera completamente o resíduo sólido produzido na cadeia de produção, fazendo com que 
retorne à qualidade e com as características de matéria-prima, podendo ser reinserida na 
cadeia produtiva, não como um produto transformado, mas essencialmente como nova matéria-
prima para a confecção de novos produtos. Em função do alto custo de produção do alumínio 
primário, a coleta e a reciclagem dos resíduos que contenham alumínio são considerados os 
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mais rentáveis entre todos os resíduos que podem ser recicláveis, o que transformou o Brasil em 
campeão mundial de coleta e da reciclagem de alumínio.

Se a pobreza de alguns seres humanos, que vivem em determinada sociedade, pode ser 
entendida como a incapacidade do indivíduo de satisfazer o mínimo existencial garantidor de 
uma vida digna, a mesma sociedade que cria tais diferenças sociais gritantes, também pode 
gerar mecanismos de efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana daqueles que 
vivem abaixo da linha de pobreza.

Em um círculo virtuoso que já ocorre na sociedade brasileira, todos os cidadãos 
que compõem a sociedade podem, em um esforço mútuo, auxiliar-se uns aos outros; os que 
consomem produtos que geram resíduos sólidos podem engajar-se nos programas de coleta 
seletiva e separar seus resíduos, que serão destinados à reciclagem, fomentando a economia das 
cooperativas de reciclagem, que por sua vez, oferecem emprego e um trabalho digno a milhares 
de cidadãos de baixa renda, que, se não fossem por esta atividade econômica, permaneceriam 
indefinidamente vivendo muito abaixo da linha de miséria. 

Considerando todo o ciclo produtivo da reciclagem, este círculo virtuoso sócio-econômico, 
além de gerar empregos, fomenta a economia e diminui o impacto ambiental das atividades 
industriais que produzem o alumínio primário. Desta maneira, podemos afirmar que, se a 
pobreza cria a exclusão social, a coleta seletiva e a reciclagem do alumínio formam uma das 
inúmeras maneiras pelas quais uma sociedade pode criar a inclusão social.

Da análise do exposto, demonstrou-se que a PNRS é um eficiente mecanismo de combate à 
pobreza extrema no Brasil, em que os excluídos sociais, aqueles que vivem muito abaixo da linha 
de pobreza, podem encontrar uma forma eficiente de buscar e encontrar vida mais digna. Nesse 
sentido, a coleta seletiva dos resíduos sólidos e a sua consequente reciclagem, especialmente o 
alumínio, em função do seu valor agregado, tem o potencial de modificar a sociedade, na medida 
em que aqueles que consomem podem educar-se, percebendo que as suas pequenas e singelas 
atitudes de separar o seu lixo, irão ajudar milhões de brasileiros a viverem de forma mais digna.
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Sumário (Pôster): DIREITO FUNDAMENTAL À COISA JULGADA: IMPUGNABILIDADE POR MEIO 
DA AÇÃO RESCISÓRIA

Resumo:

•	 Estado Democrático de Direito e sua construção principiológica. O Devido Processo 
Legal, a Segurança Jurídica e a Justiça.

•	 Direito Fundamental à Coisa Julgada e à discussão sobre sua Relativização.
•	 Um estudo sobre a Ação Rescisória Típica.

Objetivo:
Apresentar elementos que justifiquem a existência de uma ação rescisória atípica, diante da 
existência de decisões que, apesar de transitadas em julgado, contrariam o ordenamento e não 
constam no rol de hipóteses para cabimento da ação rescisória típica.
Palavras-chave: Relativização da Coisa Julgada. Ação Rescisória. Segurança Jurídica. Estado 
Democrático de Direito. Justiça.

Resumo expandido: 
Direito Fundamental à coisa julgada: impugnabilidade por meio da ação rescisória.

Para que seja possível construir uma linha de raciocínio que permita compreender o 
tema proposto, é necessário retomar alguns conceitos básicos destinados ao Estado, iniciando 
pela sua composição decorrente da conjugação de três elementos básicos, o povo, o território e 
o poder político.

O povo é aquele reconhecido e individualizado por suas características físicas, morais, 
culturas, religiosas, entre outras, juntamente a um poder político e um território.

O poder político, por sua vez, é compreendido como a forma de exercício da força para 
imposição de interesses, o que pode ser utilizado para identificar as formas de governo, ou, 
controle político e soberania.

Ainda, o território, porque esse poderio político deve ser organizado e aplicado em 
determinada dimensão de terra, para ser aplicado em detrimento aos interesses daqueles que 
ali fazem parte do povo.

Com efeito, compreendido que o Estado possui como um de seus elementos o poder 
político, que permite ao detentor desse poder se utilizar do poder de coerção, fez-se importante 
apontar quais seriam as formas de se alcançar esse poder.
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Dentre as diversas formas de poder político, o estudo se limitou à monarquia, à aristocracia 
e à democracia, reconhecendo-se que a democracia é aquela que prestigia a vontade maior do 
povo, permitindo que atue em prol da construção de uma sociedade justa.

Em decorrência da necessária existência do Estado para liderar os interesses comuns, bem 
como a inafastável busca do povo em conter os atos desmedidos e abusos dos seus governantes, 
foram criados direitos tidos por fundamentais, com o fito de se ter uma proteção contra tais atos.

Pela criação dos direitos fundamentais, os Estados buscaram constitucionalizar seus 
princípios para lhes assegurar e força e conhecimento pleno. Mas, essa tipificação constitucional 
dos direitos fundamentais em dispositivos tidos por princípios explícitos, acabou por criar uma 
grande celeuma em sua aplicação, quando conflitantes.

Assim, após ser considerado pela doutrina que os princípios são tidos por mandados 
de otimização, que não se confundem com regras, e que todos os princípios vivem de forma 
conjunta no mundo jurídico sem que um exclua o outro. Ou seja, todos mantêm convivência 
harmônica, até que se esteja diante de um caso concreto, quando será necessário adotar um 
juízo de ponderação para atribuir melhor relevância àquele caso.

Nesse passo, para que se consiga realizar o referido juízo de ponderação se faz necessário, 
pelo menos, o conflito entre dois princípios, o que para nosso trabalho ficou calcado nos da 
segurança jurídica e do acesso à justiça.

De um lado, o princípio da segurança jurídica traz a reconhecimento da confiança no 
Poder Judiciário quanto às decisões que são proferidas, trazendo a certeza de que as demandas 
terão seu fim e a respectiva estabilidade.

Uma das facetas do princípio da segurança jurídica é expressa pela coisa julgada como 
elemento indispensável para se alcançar a segurança e estabilidade das relações processuais, 
haja vista que sem sua atuação dentro da processualística, os processos estariam arriscados a se 
perpetuar no tempo, o que levaria à desordem jurídico-social e crise nas relações interpessoais.

Nesse ínterim, a Lei Maior de nosso Estado apresentou dentre as garantias constitucionais, 
a hipótese da não violação da coisa julgada, estando inserida dentre as cláusulas pétreas, assim, 
estando imune de quaisquer alterações que o legislador queira realizar, pois somente poderá ser 
modificada com o advento de uma nova Carta Constitucional.

Nessa toada, a coisa julgada ocorrerá quando não houver mais hipóteses de cabimento 
de recursos, ou porque foram todos usados e julgados, ou porque a parte deixou transcorrer o 
prazo para sua interposição, sem o fazer, dando origem ao trânsito em julgado da decisão.

Isso dá vida a um fenômeno tido pela imutabilidade dos efeitos da decisão, que poderá 
ser de duas formas, uma dentro do processo (coisa julgada formal) e a outra fora do processo 
(coisa julgada material).

Esclarecendo, a coisa julgada formal é a imutabilidade dos efeitos da decisão dentro do 
mesmo processo em que atua, ou seja, não mais será permitido rediscutir a matéria já julgada 
dentro da mesma lide, nada impedindo que noutro feito a mesma matéria possa ser rediscutida; 
por isso que muitos doutrinadores a denominam de preclusão máxima.

A seu turno, a coisa julgada material, essa com proteção constitucional, é compreendida 
pela imutabilidade dos efeitos da decisão fora do processo em que atua, isto quer dizer que a 
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matéria discutida é acobertada pela coisa julgada material, fazendo com que não possa mais ser 
objeto de reexame por outros juízos. A essa é dado o nome de autoridade da coisa julgada.

Apontamento relevante, conquanto a coisa julgada consiste em saber quais as espécies de 
decisões que geram coisa julgada ou apenas preclusão.

De forma precisa, as decisões que apreciam o mérito da lide são acobertadas pela coisa 
julgada, enquanto que aquelas que somente discutem matéria processual, sem entrar no direito 
das partes formam a coisa julgada formal ou preclusão.

Cientes de que a coisa julgada é pedra basilar do estado democrático de direito, é 
imprescindível reconhecer que os julgados proferidos pelo Judiciário não estão escusos de 
violações aos interesses das partes litigantes, por meio de ecisões contrárias aos interesses 
sociais e legais.

Para tanto, o princípio do acesso à justiça compreende além dos meios para se poder 
ingressar no Judiciário, que se tenha um resultado justo na demanda, o que é reconhecido 
como os princípios do acesso à justiça justa. Ou seja, que a decisão promova o seu mister de 
pacificação social, em conformidade com os interesses da coletividade, possibilitando que os 
erros acometidos pelo Poder Judiciário possam ser corrigidos, mesmo quando a decisão já for 
imutável.

Contudo, visualizando a necessidade de sanar estas irregularidades, a legislação criou 
meios para se discutir os julgados que, por algum motivo, se desviaram de seu fim que é o de 
compor os litígios, harmonizando a sociedade.

Entre os meios de correção desses equívocos, constituídos pela querela nullitatis, 
impugnação à fase de cumprimento de sentença, embargos à execução e a ação rescisória, 
preocupamos-nos em delinear as regras da ação rescisória que, pelo próprio nome, é autônoma, 
inconfundível com o instituto dos recursos, que são expostos de forma taxativa e não exigem a 
existência decisão de mérito transitada em julgado, uma vez que são utilizados dentro do mesmo 
processo em que foi gerada a decisão.

A ação rescisória possui finalidade específica de desconstituir decisões de mérito que 
tenham transitado em julgado, ou seja, decisões acobertadas pela autoridade da coisa julgada.

Como toda ação, a rescisória exige requisitos para seu cabimento. Assim, é imprescindível 
para se utilizar do instituto da ação rescisória ter uma decisão de mérito transitada em julgado, 
eis que somente as decisões de mérito são passíveis de ser revestidas pelo manto da autoridade 
da coisa julgada material.

Outro pressuposto, não menos importante, é a inocorrência do prazo decadencial de dois 
anos, pois, uma vez transcorrido o prazo mencionado sem o ajuizamento da ação rescisória, a 
doutrina entende que ocorre o fenômeno da coisa soberanamente julgada.

No entanto, quanto à coisa julgada soberana, existem ressalvas que permitem sua 
relativização, pelo bem maior da justiça.

O mesmo se dá nos casos de coisa julgada que violem texto constitucional, eis que 
mesmo estando protegidas pela intangibilidade da coisa julgada tais decisões estão passíveis de 
impugnação, pelo bem maior de proteção à primazia da Constituição Federal.
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Também é pressuposto específico da ação rescisória uma das ocorrências previstas nos 
incisos do artigo 485 do Código de Processo Civil, que foram introduzidos taxativamente na 
legislação, para assegurar que a ação rescisória não fosse aplicada de forma desmedida por 
quaisquer desgostos das partes.

Como pode ser notado, a ação rescisória é o meio de sanar irregularidades advindas das 
decisões de mérito; no entanto, o artigo 485, da Lei processual civil, apresenta em seu texto, a 
expressão “sentença de mérito”, contudo a ação rescisória não deve ter restrita seu objeto de 
aplicação, pois se estaria tratando atos judiciais com mesmo conteúdo de forma distinta.

A aplicação extensiva da ação rescisória contra acórdão foi bem aceita e pacificada 
dentre o campo jurídico, não obstante, quanto à decisão interlocutória poucos doutrinadores 
aprofundaram seus estudos, sendo que grande parte não aceita a extensão do campo de atuação 
da rescisória para as decisões interlocutórias.

Apesar desta recusa, que se originou pelo fato de a decisão interlocutória ter origem na 
resolução de questão prejudicial dentro do mesmo processo, sem lhe pôr fim, é conveniente 
esclarecer que as decisões interlocutórias, podem promover fim parcial ao feito, o que acarretaria 
possibilidade de ação rescisória.

As decisões interlocutórias como qualquer outra é totalmente capaz de apreciar questões 
meritórias, formando a coisa julgada material, sendo assim, passível de ser objeto de ação 
rescisória. Como, por exemplo, a decisão de caráter interlocutório colocou termo parcial ao feito, 
apreciando questão de mérito prevista no inciso IV do artigo 269, do CPC, extinguindo parte do 
crédito pleiteado.

Nesse passo, transcorrido o prazo recursal sem a utilização de recursos cabíveis, a decisão 
interlocutória produzirá seus efeitos para fora da relação processual, sendo acobertada pela 
autoridade da coisa julgada, o que propiciará meios para ser atacada pela ação rescisória.

No mesmo sentido, a redação dada pelo caput do artigo 485 do Código de Processo 
Civil, como todas as demais formas de impugnação típica, mostram-se visivelmente restritiva, 
permitindo a manutenção de injustiças e erros que não se coadunam com o primado do Estado 
Democrático de Direito.

Por este estudo, ficou certamente visível e aceitável a introdução em nosso ordenamento 
de uma teoria para a criação da denominada ação rescisória atípica, que se encaixe nos casos de 
extrema necessidade de proteção do cidadão; contra decisões incorretas ou viciadas proferidas 
pelo Poder Judiciário, por meio de regras de proporcionalidade.
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XI - A propriedade privada a partir de uma perspectiva dos 
direitos fundamentais

João Luiz Barboza
Orientadora: Profa. Dra. Adriana Zawada Melo

Sumário (Pôster): A história dos direitos fundamentais passa por um longo percurso, desde a 
concepção do direito natural até a consciência racional que leva o homem à condição de sujeito 
reivindicador de direitos que lhe garantam autoafirmação e condições dignas de vida.
Os movimentos iluministas do século XVIII, que culminam com a Revolução Francesa de 1789, em 
que a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão faz despertar o mundo para a importância 
da consideração dos direitos individuais.
A partir de então, as constituições dos países democráticos passam a adotar um rol de direitos 
constitucionalmente reconhecidos.
A propriedade privada é reconhecida inicialmente como um direito sagrado. Por ser um 
direito cujo exercício depende da capacidade aquisitiva do adquirente, se constitui em direito 
fundamental que não é a todos acessível, o que o torna excludente.
Como base do sistema capitalista, a propriedade privada está sujeita a abusos do seu titular, o 
que enseja a necessidade de providências legislativas capazes de inibi-los.
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu art. 5º, inciso XXII, garante o 
direito de propriedade, porém já no inciso XXIII do mesmo art. 5º agasalha o princípio da função 
social da propriedade, que tem sido o meio adequado até aqui encontrado para inibir o uso 
abusivo da propriedade por aqueles que têm maior capacidade de acumular riquezas.
A partir desses pressupostos, a pesquisa buscou evidenciar as razões motivadoras da elevação 
da propriedade ao status de direito fundamental e o tratamento que o tema da função social da 
propriedade tem recebido da legislação e da doutrina.

A propriedade privada a partir de uma perspectiva dos direitos fundamentais.

Embora não constitua instituto novo, somente na história recente é que a propriedade 
privada ganha os contornos com os quais a conhecemos na atualidade. Pode-se atribuir a ligação 
inicial do homem à terra a motivos outros que não o específico interesse em se apoderar dela 
como um bem econômico. Com efeito, no passado a fixação do homem à terra se dava mais por 
motivos religiosos. Na medida em que se foram estabelecendo os laços familiares, a fixação ao 
local habitado foi também se revelando um campo sagrado, pois “o uso antigo era enterrar os 
mortos não nos cemitérios ou à beira da estrada, mas no campo de cada família”36, formando-se 
um vínculo do homem com a terra onde estavam sepultados os seus entes, considerados deuses 
que somente podiam ser adorados pelos membros da respectiva família.

É sob este aspecto que a propriedade passou a constituir direito sagrado. A Revolução 
burguesa do século XVIII se utilizou dessa conotação para incluir a propriedade na Declaração 
de Direitos do Homem e do Cidadão como direito sagrado e inviolável, nos termos seguintes:
36 FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. A cidade antiga.	Tradução	Fernando	de	Aguiar.	5.	ed.	São	Paulo:	Martins	
Fontes, 2004, p. 62.
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Art. 17.º Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser 
privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob 
condição de justa e prévia indenização.

Entretanto, pode-se depreender do próprio teor do citado dispositivo, ao aludir à justa e 
prévia indenização no caso de necessidade pública, que a propriedade ingressa na declaração 
com caráter tipicamente econômico, totalmente estranho àquela sacralidade típica de tempos 
outros.

Percebe-se que a propriedade, enquanto bem econômico, ganha real importância a partir 
da decadência experimentada pelo regime feudal, em concomitância com a emergência da classe 
burguesa, que passou a desenvolver a atividade cuja sustentação tinha como base a circulação 
de bens e mercadorias. O desenvolvimento do regime capitalista, ainda em sua fase embrionária, 
terá como núcleo de sustentação a propriedade privada.

A partir do constitucionalismo que emergiu dos movimentos revolucionários do século 
XVIII, a propriedade privada ganha proteção enquanto direito fundamental, ainda que esta 
fundamentalidade não tenha ficado livre de críticas, com grau de intensidade variável ao longo 
do tempo. E pela característica de ser um bem econômico para poucos acessível, a propriedade 
privada fica cada vez mais condicionada ao cumprimento do princípio da função social a ela 
inerente. Assim também tem sido nas constituições brasileiras. A CF, em seu art. 5º, inciso XXII, 
institui que “é garantido o direito de propriedade” e logo a seguir, no inciso XXIII, impõe que 
“a propriedade atenderá sua função social”. Também ao tratar da ordem econômica, a CF exige 
o atendimento ao princípio da função social da propriedade, o que remete ao uso socialmente 
responsável da propriedade dos bens de produção. 

Nada mais adequado do que exigir o atendimento da função social da propriedade, vez 
que a poucos é dada a condição de ser titular de uma propriedade. Portanto, aqueles que a 
esse direito têm acesso deverá utilizar a propriedade de forma justa, adequada e não abusiva, 
para que toda a sociedade dela se beneficie. Como no dizer de Duguit, “A propriedade deve ser 
compreendida como uma contingência, resultante da evolução social; e o direito do proprietário, 
como justo e concomitantemente limitado pela missão social que se lhe incumbe em virtude da 
situação particular em que se encontra”37.

Questão de interesse é o que se pode entender por conteúdo do princípio da função 
social da propriedade. Na Constituição Federal a função social da propriedade não está de todo 
definida, muito embora os seus contornos estejam estabelecidos. O art. 182, em seu § 2º, remete 
o cumprimento da função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências do 
respectivo plano diretor:

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

Em relação à propriedade rural, o art. 186 especifica as circunstâncias em que a 
propriedade cumpre a sua função social:
37 DUGUIT, Léon. Fundamentos do direito.	Tradução	de	Márcio	Pugliesi.	São	Paulo:	Martin	Claret,	2009,	p.	49.
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Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Também ao tratar da ordem econômica, a CF, em seu art. 170, inciso III, institui como um 
dos seus princípios a função social da propriedade. O princípio da função social da propriedade 
referido no art. 170 certamente está associado à propriedade dos bens de produção, pois que 
surge associado a outros princípios, dentre os quais a livre concorrência (IV), a redução das 
desigualdades sociais (VII) e a busca do pleno emprego (VIII), numa clara indicação de que a 
propriedade vinculada à atividade econômica também terá de cumprir o princípio da função 
social da propriedade.

O repúdio à propriedade privada como objetivo de mera acumulação de riqueza tem 
sido amplamente manifestado, exigindo-se do seu titular um comportamento condizente com 
os valores sociais. Citando Giuseppe Mazzini, Battaglia faz a seguinte referência à propriedade 
privada: “Resultado da obra humana, a propriedade é legítima: fruto de presa, ou semelhante, 
torna-se ilegítima. Mazzini diz explicitamente que a outorga de um complexo de bens nas 
mãos de um ocioso, que os obteve do trabalho alheio e os deixa improdutivos, é condenável, 
especialmente quando a fome mata o verdadeiro produtor”38.

Resta evidente que com o princípio da função social da propriedade, procura-se dela 
extrair os meios de possibilitar a dinamização do processo produtivo e, por via de consequência, 
da geração de empregos. Objetiva-se também evitar que a propriedade privada de bens, cuja 
titularidade não é a todos acessível, constitua direito que dê ao seu titular a possibilidade de 
utilizá-lo de forma egoística, como mero objetivo de acumulação de riquezas. 

Com a exigência do cumprimento desse princípio se procura, em última análise, 
a minimização das injustiças sociais proporcionadas pelo regime capitalista, em que as 
oportunidades não estão presentes de forma equitativa, deixando uma considerável parcela da 
sociedade sempre na dependência de que os detentores dos recursos econômicos deles façam 
uso racional e socialmente adequado.

38 BATTAGLIA, Felice. Filosofia do trabalho. Tradução: Luís Washington Vita e Antônio D’Elia. São Paulo: Saraiva, 
1958, p.189.
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XII - A rescisão do contrato de trabalho por justa causa e a 
dignidade do trabalhador

José Eduardo Parlato Vaz
Orientador: Antonio Cláudio da Costa Machado

Sumário (Pôster): - O tema de estudo é dedicado a análise da dignidade do trabalhador, pois 
sendo o trabalhador um ser humano, é dever do Estado lhe garantir o respeito á sua dignidade.

- A DIGNIDADE HUMANA DO TRABALHADOR: sendo o trabalhador pessoa humana, certamente 
a sua dignidade está protegida nas relações laborais, o que significa dizer que a legislação 
trabalhista observa os seguintes critérios:

- edição de normas que favoreçam o desenvolvimento do trabalhador e que protejam- lhe no seu 
ambiente de trabalho; 

- o empregador deve respeitar os limites de cada um de seus empregados e lhes assegurar 
condições para o desenvolvimento pessoal; 

- as demandas submetidas à Justiça do Trabalho sejam apreciadas com foco no respeito à pessoa 
do trabalhador; 

- o Estado realize ações afirmativas com o escopo de garantir para todos os trabalhadores que os 
seus direitos fundamentais sejam- lhes entregues

- AS CONSEQUÊNCIAS DA APLICAÇÃO DA PENA DA JUSTA CAUSA:

1 Perda do direito do décimo terceiro salário proporcional.
2 A questão da perda do direito às férias proporcionais. 
3 A responsabilidade social do empregador.
4 A análise da justa causa pelo poder judiciário.
5 A aplicação da multa prevista no artigo 477 da CLT.

- O DANO MORAL QUANDO A JUSTA CAUSA É REVERTIDA PELO PODER JUDICIÁRIO
Quando a demissão por justa causa é indevidamente aplicada, isto é, quando o empregador 
demite seu funcionário imputando-lhe ato faltoso, sem a necessária certeza, sem uma rigorosa 
apuração e análise dos fatos, além dos prejuízos financeiros que sofrerá, também sofre o 
empregado prejuízos morais, pois terá sua dignidade como pessoa humana abalada na medida 
em que será acusado e perderá seu emprego, fonte de seu sustento, por um ato indevido

Resumo Expandido: 
A rescisão do contrato de trabalho por justa causa e a dignidade do trabalhador.

O contrato de trabalho pode ser rescindido por diversos motivos, seja pela vontade do 
empregado ou pela vontade do empregador.

Das possibilidades de rescisão elencadas no rol acima apresentado, a rescisão motivada 
do contrato de trabalho por vontade unilateral do empregador, denominada demissão por justa 
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causa, é a modalidade de rescisão que mais prejuízo traz ao empregado. Valentim Carrion39: ao 
conceituar tal modalidade de rescisão do contrato, escreve:

Justa causa: efeito emanado de ato ilícito do empregado que, violando alguma obrigação 
legal ou contratual, explícita ou implícita, permite ao empregador a rescisão do contrato 
de trabalho sem ônus (pagamento de indenizações ou percentual sobre os depósitos do 
FGTS, 13º salário e férias, estes dois proporcionais).

Quando há a rescisão do contrato de trabalho por justa causa, em razão de alto faltoso 
cometido pelo empregado, o empregador deixa de lhe pagar as verbas de natureza indenizatórias, 
quais sejam : aviso prévio e multa de 40% referente aos valores do FGTS. O empregado demitido 
por justa causa também deixa de poder pleitear o benefício do Seguro Desemprego e fica 
impossibilitado de movimentar a sua conta fundiária, conforme se extrai da lição de Sérgio Pinto 
Martins40:

Havendo justa causa, o empregado não terá direito ao aviso prévio, pois este é devido 
apenas se o contrato for rescindido sem justa causa (art.487 CLT). Com justo motivo, 
a verba é indevida. Não fará jus o empregado as férias proporcionais e 13º salário. O 
FGTS não poderá ser sacado em caso de justa causa [...] A indenização de 40% sobre os 
depósitos do FGTS é indevida na justa causa [...] O seguro-desemprego só é devido em caso 
de desemprego involuntário (art.7º, II, da Constituição). Se o empregado é dispensado por 
justa causa, o seguro é indevido. Fará jus o empregado às verbas já adquiridas, como saldo 
de salários e férias vencidas, se houver. Nos contratos de trabalho de prazo determinado, 
o empregado terá direito apenas ao saldo de salário, salvo se tiver mais de um ano de 
trabalho na empresa, ocasião em que já são devidas férias vencidas.

Discordando da penalidade que lhe foi aplicada, pode o empregado buscar amparo 
no Poder Judiciário. Competirá ao juiz do trabalho manter a pena imposta pelo empregador 
ou anulá-la, convertendo a rescisão em dispensa imotivada e condenando o empregador ao 
pagamento das verbas indenizatórias suprimidas.

Durante todo o período em que a questão estiver sub judice, o trabalhador ficará sem 
receber seus haveres indenizatórios, e mesmo com a declaração de nulidade da penalidade 
imposta pelo empregador, terá de aguardar a fase executiva do processo para receber as verbas 
que lhe foram suprimidas.

A Constituição Federal tem como princípio fundamental assegurar ao ser humano uma 
vida digna, e suprimir o pagamento de verba alimentar certamente a pena da justa causa, quando 
indevidamente aplicada, é medida que colide com o preceito constitucional. 

Por ter o trabalhador a garantia constitucional de respeito a sua dignidade humana e sendo 
parte hipossuficiente do contrato laboral, há a necessidade de receber proteção na relação de 
emprego. Existem para tanto os princípios protetivos, que asseguram ao trabalhador o direito de 

39						CARRION,	Valentin.	Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 379. 

40      MARTINS, Sergio Pinto. Manual da Justa Causa. 4. ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 23.
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que lhe seja aplicada a norma mais favorável, o direito que a norma seja interpretada a seu, favor 
e o direito de que seja considerada a realidade da certa situação, quando provas documentais 
atestarem o contrário, como por exemplo, quando a jornada de trabalho é registrada em controle 
de horários manipulado.

Convergindo o texto constitucional para aplicação prática, podemos afirmar que não 
apenas o Poder Público, mas todos os sujeitos que participam da composição social tem como 
dever a colaboração, com o intuito de assegurar uma existência digna a todos os cidadãos 
brasileiros, tal como assinalado por Roberto Ferreira41:

O caput do artigo contém os seguintes valores constitucionais: o valor do trabalho humano, 
a liberdade de iniciativa, a existência digna e a justiça social. Esses valores agregam e 
instrumentalizam a aplicação dos princípios gerais econômicos explicados nos incisos. 
Além disso, esses valores orientam o emprego de todas ordem constitucional, da ordem 
infraconstitucional econômica e, também, o processo evolutivo dessas ordens no tempo e 
segundo as mudanças da realidade política, social e econômica vigente no país. A realidade 
econômica no Brasil teve uma evolução rápida no século XX e continuará a evoluir neste 
século. 

A iniciativa privada, ao lado da do Estado, tem grande responsabilidade no processo 
de melhoramento das condições sociais, culturais e financeiras dos indivíduos, pois a Carta 
Magna em seu artigo 170 prevê que a ordem econômica tem como um dos seus fundamentos 
a valorização do trabalho humano: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social [...]”.

Além da previsão constitucional, o Código Civil brasileiro também trata da questão da 
responsabilidade social ao prever, por exemplo, no artigo 421 que contrato deve observar a sua 
função social: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 
contrato”.

Ao interpretar a norma contida no artigo 421 do Código Civil brasileiro, Mário de Camargo 
Sobrinho42 tece as seguintes considerações:

A liberdade de contratar está condicionada ao atendimento da função social do contrato, 
que são os fins econômicos e sociais do contrato, proporcionando uma melhor circulação 
de riquezas. Os interesses individuais das partes do contrato devem ser exercidos em 
consonância com os interesses sociais, não podendo apresentar conflitos, pois nessa 
hipótese prevalecem os interesses sociais. 

41    FERREIRA, Roberto; FERRAZ, Ana Candida da Cunha. (Coord.). COSTA MACHADO, Antônio Claudio da (Org.). 
Constituição Federal Interpretada: artigo	por	artigo,	parágrafo	por	parágrafo. 2. ed. Barueri: Manole, 2011, p. 966.
42         CAMARGO SOBRINHO, Mário de; CHINELLATO, Silmara Juny (Coord.), COSTA MACHADO, Antônio Claudio da (Org.). 
Código Civil Brasileiro Interpretado:	artigo	por	artigo,	parágrafo	por	parágrafo. 4. ed. Barueri: Manole, 2011, p. 342.
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A relação de emprego se forma através de um contrato, qual seja, o contrato de trabalho, 
que evidentemente também deve observar a função social, como mencionado por Nelson Nery 
Junior43:

Essa cláusula geral da função social do contrato é decorrência lógica da função social 
da propriedade, prevista no texto constitucional como garantia fundamental (artigo 
5º, XXIII) e princípio da ordem econômica (CF 170 III). A doutrina vê, ainda, a função 
social do contrato como cláusula que deriva expressamente do fundamento da república 
consubstanciado no ‘valor social da livre iniciativa’ (CF 1º IV)

Ante a imposição legal, podemos afirmar que o Estado delega aos empregadores parcela 
da responsabilidade estatal de garantir uma vida digna aos cidadãos brasileiros. Para que se 
concretize e torne realidade um dos fundamentos do Estado Democrático brasileiro, que como já 
analisado tem como objetivo assegurar aos seus cidadãos a sua dignidade como pessoa humana, 
é fundamental que o empregador participe e contribua para a formação de uma sociedade mais 
justa. 

Caso o magistrado não se convença de que a pena de justa causa foi a medida correta, 
declarará nula a penalidade e converterá a rompimento do pacto laboral em rescisão imotivada, 
pois não pode o juiz fazer a substituição da pena, cancelando a justa causa e substituindo-a 
pela pena de suspensão por exemplo, nem determinar a reintegração do empregado, exceto nos 
casos do trabalhador estável que foi dispensado por justo motivo, como leciona Homero Batista 
Mateus da Silva44:

Caso tenha havido excessos por parte do empregador ou, ainda, enquadramento 
equivocado, o juiz afasta a sanção aplicada e defere a indenização rescisória que tenha 
faltado. É tudo o que pode ser feito. Não dizer sim ou não ao acerto da declaração da justa 
causa e nunca dosar a pena apropriada.

Anulando-se a justa causa, o juiz, como já dito, converterá a rescisão para a modalidade 
imotivada e condenará o empregador ao pagamento das verbas indenizatórias suprimidas.

Discute-se na doutrina e nos tribunais se a indevida justa causa enseja ou não dano 
moral. Nota-se que mencionamos como motivo ensejador apenas o fato de o trabalhador ser 
indevidamente dispensado e não eventuais danos que possam decorrer como reflexo da dispensa. 

É fato que cabe ao empregador, no uso do poder diretivo e disciplinar, rescindir o contrato 
de trabalho com justa causa, porém a aplicação da pena deve ser utilizada com muito cuidado, 
devendo o empregador analisar a tipificação da conduta e o seu enquadramento no rol taxativo 
do artigo 482 da CLT, a proporcionalidade entre o fato e a pena, a razoabilidade para então tomar 
a decisão do aplicar a justa causa, e devia estar ciente de que a uma justa causa mau aplicada lhe 
causaria o dever indenizar.

43     NERY JÚNIOR, Nélson. Contratos no Código Civil. O Novo Código Civil. Estudo em Homenagem a Miguel Reale, Coord. 
Domingos	Franciulli	Netto,	Gilmar	Ferreira	Mendes	e	Ives	Gandra	da	Silva	Martins. São Paulo: LTR, 2003, pp. 422-423.
44				SILVA,	Homero	Batista	Mateus	da.	Curso de Direito do Trabalho Aplicado, vol. 6: contrato de trabalho. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2011, p. 273.
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XIII - O direito social à saúde e sua justicialidade

Marilda Watanabe
Orientadora: Profa. Dra. Anna Candida da Cunha Ferraz

Sumário (Pôster): Resumo: A justicialidade do direito à saúde

•	 Possibilidade da intervenção do Poder Judiciário para garantia da plena efetivação 
do direito à saúde.

•	 Estado de Direito, Dignidade da Pessoa e Direitos Fundamentais e os contornos do 
direito à saúde.

•	 O trato da reserva do possível e a tripartição funcional de poder.
•	 O Judiciário e o direito à saúde.

Objetivo:
Demonstração de base doutrinária sólida para a compatibilização da dialética relação: dever do 
Estado e direito do cidadão à saúde.

Palavras-chave: Direitos fundamentais. Direito à saúde. Mínimo essencial. Reserva do possível. 
Justiciabilidade. Intervenção em políticas públicas.  

Resumo expandido: 
O direito social à saúde e sua justicialidade.

Passados mais de vinte da promulgação da Constituição, parece-nos viável uma análise 
sobre um dos direitos sociais, mais discutidos na atualidade: o direito social à saúde.

Escolhe-se para o debate os elementos indicativos da justiciabilidade de tal direito, pois 
este se encontra inserido na Constituição do Estado Democrático Brasileiro, que por sua vez 
elege a dignidade humana como um dos seus fundamentos e destaca que dentre os seus objetivos 
estão a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem-estar de todos. 

De outro lado, inúmeras vezes é preciso o apoio do Judiciário para a realização do direito 
à saúde e compatibilização das ações afirmativas do Executivo com os comandos constitucionais 
de políticas públicas de saúde.

Justamente nesse aspecto prende-se a abordagem científica do tema.
Busca-se, pois, a existência de uma base doutrinária sólida para a compatibilização da 

dialética relação entre dever do Estado e direito social do cidadão à saúde, com possibilidade de 
tutela judicial, enquanto contribuição científica para a compreensão dos polêmicos contornos 
do direito à saúde e sua justiciabilidade. 

Assim, passa-se a discorrer de forma extremamente sucinta sobre o tema operando-se 
a abordagem em três fases: a saúde enquanto direito fundamental, os elementos indicativos de 
sua justiciabilidade e por fim a conclusão.

O direito à saúde foi contemplado no artigo 6º da atual Carta Constitucional enquanto 
direito social fundamental, a primeira constituição brasileira a lhe fazer reserva é a de 1988. Seu 
regime jurídico constitucional é específico, porque sistematizado nos moldes dos artigos 196 a 
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200, como subsistema da seguridade social. O dispositivo do artigo 196 enuncia que se trata de 
direito de todos e dever do Estado, a ser assegurado mediante a adoção de políticas públicas, 
com a garantia do acesso universal igualitário às ações e serviços disponibilizados.

O reconhecimento do direito à saúde como direito fundamental é sintomático nas 
constituições contemporâneas, refletindo, sem dúvida alguma, a priorização da vida digna 
como valor máximo para condução dos constituintes derivados, vinculando os legisladores e 
aplicadores da norma. 

Na verdade, trata-se de direito também previsto em diplomas internacionais, como a 
Declaração Universal da ONU, de 1948, no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, na Convenção de Direitos da Criança e na Convenção Americana de Direitos Humanos. 
Assim, ainda que não fosse albergada em nosso texto constitucional, em razão da abertura do 
catálogo dos direitos fundamentais, por força do artigo 5º, § 2º, do texto constitucional, esse 
direito já estaria protegido.

Não existe um conceito positivado de direito à saúde. A Constituição, no artigo 196, apenas 
afirma que é um direito de todos e dever do Estado. Assim, a fundamentalidade do direito, já 
expressa no artigo 6º, nos remete a vias subsidiárias. Nesse sentido, faz-se referência ao conceito 
de saúde pela Organização Mundial de Saúde – OMS, que no preâmbulo de sua Constituição 
consagrou que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de 
doença e outros agravos.

O artigo 194 da Constituição trata de saúde sob o ponto de vista da seguridade social, 
abraçando não somente a concepção da OMS, mas também exigindo a “realização de políticas 
públicas que tenham como finalidade a redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal igualitário às ações para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196).

A reunião de todas estas ideias nos faz entender que o direito à saúde tem dupla 
configuração: direito individual de higidez física e mental e direito também coletivo, com 
exigência de políticas públicas efetivas para todos.

Trata-se, na verdade, de um direito de dupla face, pois detém cunho social defensivo e 
prestacional. Defensivo porque impede as ingerências indevidas por parte do Estado e terceiros; 
e prestacional porque o particular é credor de políticas públicas de saúde.

O direito à saúde está inscrito primeiramente no rol de direitos sociais da Constituição, 
ex vi artigo 6º, indicando que sua efetividade está relacionada às ações positivas do Estado que, 
por sua vez, possibilitam a igualdade material.

A titularidade do direito à saúde também é peculiar, pois pertence ao indivíduo pessoa 
física e à coletividade.

A fundamentar a face individual, está o artigo 196, reconhecendo-o como direito de 
todos; sua imediata relação com o direito à vida e à integridade corporal nos remete a um direito 
individual. O Brasil subscreveu tratados internacionais que reconhecem esta titularidade e esses, 
por sua vez, têm força de norma constitucional, ante o disposto no artigo 5º, § 2º, da Constituição 
da República, portanto trata-se de um direito humano. 

No que tange ao status de direito coletivo e difuso, o direito à saúde encontra guarida 
na face coletiva dos direitos sociais, pois a coletividade tem direito, por exemplo, a políticas 
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públicas de prevenção de doenças, de competência, aliás, de todas as pessoas políticas, face o 
modelo federativo de Estado.

Quanto aos elementos indicativos da justiciabilidade do direito à saúde, há várias nuances 
a se observar, podendo se aferir, por exemplo, a possibilidade de tutela jurisdicional de tal direito 
e os limites dessa tutela.

A interpretação sistematizada dos dispositivos constitucionais do artigo 6º e 196 a 200 
nos permite concluir por sua fundamentalidade, densidade diferenciada, integrante do conteúdo 
do mínimo existencial, possuidor de rigidez constitucional e imediata aplicabilidade. 

Todos esses fatores são indicativos da justiciabilidade do direito à saúde.
De outro lado, a indicar a densidade diferenciada do direito à saúde, tem-se o custo 

orçamentário para sua realização que, muitas vezes traz, à tona a escassez de recursos como 
motivadora das escolhas trágicas. Entretanto, a relação dialética - direito à saúde e recursos 
financeiros - pode e deve ser analisada observando-se que o texto constitucional é um sistema 
aberto de normas e princípios.

Por isso, é preciso salientar que o direito à saúde deve ser interpretado à luz do princípio 
da unidade e supremacia da Constituição e com vistas ao “pacto social e político” constante do 
próprio texto constitucional. Destaque-se, por exemplo, a indissociabilidade do direito à vida 
digna e o direito à saúde, face o caráter concorrente dos direitos fundamentais.

Acentue-se, de outro lado, que se trata de direito que integra o conteúdo do “mínimo 
existencial ou essencial”, ou ainda, “mínimo social”, como imprescindível para uma vida digna, 
perdurando, muitas vezes, a dúvida sobre a existência ou não de limites da concessão da tutela 
judicial e até mesmo da fixação de um limite para o que deve ser entendido como “essencial” ou 
“mínimo”.

Assim, a justiciabilidade perpassa, por exemplo, pela identificação das prestações mínimas 
a tal direito e, no caso do sistema de saúde, compõem o mínimo existencial “padrões mínimos 
de qualidade (prazos de atendimento, equipamentos de tecnologia moderna, remuneração 
adequada dos agentes, fornecimento de remédios a baixo custo”). 

Outro parâmetro a indicar a aferição do conteúdo do mínimo existencial é de cunho 
utilitarista e informado pelo princípio da economicidade, traça uma relação entre o custo da 
prestação de saúde e o benefício proporcionado, de forma a atingir o maior número possível de 
pessoas.

A justiciabilidade do direito à saúde também pode ser analisada sob a ótica instrumental, 
ou seja, a via adequada para sua postulação: ação individual ou ação coletiva. Esta questão 
confunde-se com o controle das políticas públicas e é tema de grande complexidade que 
demandaria inúmeras indagações.

A fixação do “mínimo existencial” decorre da escassez de recursos para a satisfação 
dos direitos sociais, tanto que Gustavo Amaral afirma que não é possível a adoção de um 
único critério a balizar as decisões que possam derivar em escolha de direitos, sem contar a 
dificuldade de se estabelecer critérios fixos a determinar a essencialidade dos serviços de saúde, 
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mormente quando se trata de fornecimento de medicação, pois é necessário empreender um 
juízo específico, sobre o “quantum a disponibilizar” e o potencial beneficiado.

Certo, porém, é o estreito vínculo entre dignidade humana e saúde.
Reforça também a justiciabilidade e a fundamentalidade formal do direito à saúde sua 

imediata aplicabilidade, face o dispositivo do artigo 5º, § 1º, do texto constitucional, guardando 
seu fundamento de validade na própria força normativa da Constituição anunciada por Konrad 
Hesse.

Por fim, é possível afirmar que o direito à saúde está diretamente ligada à existência do 
Estado de Direito, na medida em que a proteção dos direitos fundamentais integra a tríade que 
é completada pelo princípio da legalidade e da separação das funções. 

Trata-se de direito de todos e dever do Estado, garantido por políticas públicas que 
visam à redução do risco de doenças e outros agravos, sendo o acesso universal e igualitário 
a tal direito. Os argumentos contrários à possibilidade de integral tutela judicial de tal direito 
podem ser combatidos senão pela via interpretativa, também pelos elementos indicativos da 
justiciabilidade que o reveste.

Conclui-se, então, por esta lente, que o direito social à saúde é justiciável, pois: i) detém 
fundamentalidade material, na medida em que é protegido pelo texto constitucional e está 
intrinsecamente ligado ao direito à vida digna; integrando o conteúdo do mínimo existencial, o 
que indica um densidade diferenciada dos demais direitos; ii) tem uma fundamentalidade formal, 
porque o artigo 60, § 4º, IV, grava-o de imutabilidade, refletindo verdadeiro limite material ao 
poder de reforma; iii) o artigo 5º, § 1º, da Constituição, confere-lhe aplicabilidade imediata; é 
direito inserido no sistema aberto de direitos fundamentais (art. 5º, § 2º), cuja concepção e 
interpretação deve ocorrer fulcrada na Dignidade Humana, enquanto “princípio que imprime 
unidade ao sistema” de direitos fundamentais e fonte ética de todos os direitos fundamentais. 
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Sumário (Pôster): 
A procedimentalização das atividades do Estado como expressão da garantia do devido 

processo legal.
Tributação, consecução do bem comum e a satisfação dos interesses da coletividade
Administração tributária: fonte de recurso mais relevante, razão pela qual deve ser 

desenvolvida de forma otimizada.
Limitação do poder estatal, respeito aos valores democráticos, segurança jurídica e 

estabilidade das relações entre os administrados e o ente público.
Ordenação das atividades do servidor público.

Objetivo:
Demonstrar a importância da submissão das atividades administrativas ao cumprimento de 
procedimentos como requisito de validade e como meio de atingir a eficiência na arrecadação 
pela Fazenda Municipal. 
Palavras-chave:
Procedimentalização. Administração Pública. Dívida Ativa. Execução Fiscal. Devido Processo 
Legal.

Resumo expandido: 

A procedimentalização das atividades do Estado Democrático de Direito se apresenta 
como expressão da garantia do devido processo legal. A produção dos atos administrativos do 
ente público, mediante procedimento previsto em lei, visa garantir a limitação do poder estatal 
e o respeito aos valores democráticos, a partir do momento em que condiciona a validade dos 
atos ao cumprimento do certo procedimento. Cabe ao órgão público a ordenação dos atos 
preparatórios da distribuição da execução fiscal, sendo de rigor que haja coordenação lógica, 
cronológica e eficiente dos seus atos para o ajuizamento do executivo fiscal pela Fazenda 
Municipal. A procedimentalização aqui cogitada se dá com a inscrição dos débitos em dívida 
ativa, de modo a disciplinar os caminhos a serem percorridos pelo servidor público após o 
recebimento do livro da dívida ativa. 

Pois bem, a arrecadação realizada por meio da atividade administrativa tributária 
municipal, para ser eficiente, necessário se faz que seja pautada pelos ditames do devido 
procedimento. Nesse sentido, chamar a atenção para a importância da submissão das atividades 
administrativas ao cumprimento de procedimentos como requisito de validade torna-se 
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imprescindível. A procedimentalização, além de orientar condutas, busca o cumprimento das 
funções estatais, e assegura o respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.   

Vejamos, o Estado, para a consecução de suas atividades essenciais previstas no texto 
constitucional, se vale do tributo para abastecer seus cofres públicos, para satisfazer os interesses 
da coletividade. Por conseguinte, caberá ao povo o dever de pagar o tributo, para custeio do 
Estado, norma essa de caráter impositivo e que se mostra indispensável. 

Diante desse cenário, observamos que a prestação oriunda do crédito público vencido, e 
não adimplido, abre ao Fisco a possibilidade da inscrição desse crédito na dívida ativa, a fim de 
formar o título executivo que, por sua vez, viabiliza a propositura da execução fiscal. 

O objetivo deste estudo é revelar que a procedimentalização da atividade administrativa 
na cobrança da dívida ativa é fundamental para a eficiência da Administração Pública. Dessa 
forma, procuraremos demonstrar que a procedimentalização da atividade administrativa 
preparatória da execução fiscal pela Fazenda Municipal garante o cumprimento do princípio do 
due process of law, pois é da própria essência do Estado Democrático de Direito que sua atuação 
seja orientada por procedimento devido e previamente previsto em lei.

Como marco teórico para o desenvolvimento do trabalho, partiremos das observações 
trazidas pelos autores clássicos, trazendo também, obras contemporâneas como, por exemplo, 
Celso Antonio Bandeira de Mello, J.J. Gomes Canotilho, Antônio Cláudio da Costa Machado, Lucia 
Valle Figueiredo, Augustin Gordillo, Marçal Justen Filho dentre outros.

Ante esse panorama, indiscutível a necessidade de abordar sobre as garantias fundamentais 
e o devido processo legal no Estado Democrático de Direito, passando sobre aspectos acerca da 
soberania do Estado, Estado de Direito e Estado Democrático, escorço histórico sobre o devido 
processo legal, bem como sua visão no direito estrangeiro. Trataremos, também, dos direitos 
fundamentais, da definição de processo e da identificação das dimensões procedimental e 
substancial do devido processo legal.

Analisando de uma forma mais detida, veremos as características do devido processo 
legal e do processo administrativo, pontuando a distinção entre as acepções processo e 
procedimento, colacionando os princípios orientadores, adentrando posteriormente, no 
procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, nascimento da obrigação, 
definição e espécies de lançamento, além das possibilidades de revisão. Temática também 
bastante discutida, refere-se à possibilidade do protesto da certidão de dívida ativa, por isso, a 
exposição da visão dos tribunais sobre essa temática.      

Ademais, para a maior clareza da ideia central do estudo que é a procedimentalização da 
atividade administrativa preparatória da execução fiscal pela Fazenda Municipal, pós-inscrição 
do crédito em dívida ativa, por ser a ideia central do estudo é importante a construção de um 
pano de fundo, trazendo as características principais do município como a sua autonomia, seus 
aspectos arrecadatórios, para então, aprofundarmos a análise da procedimentalização como meio 
de realização do princípio constitucional da eficiência. Para tanto, é necessário que seja traçado 
um iter de como essa procedimentalização poderá vir a ser implementada na administração 
pública. Propomos assim, uma ordenação de atos para o ajuizamento da execução fiscal pela 
Fazenda Municipal, objetivando orientar o servidor que os pratica. 
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A despeito disso, questões outras pontuais têm sido objeto de discussão na esfera 
municipal, tais como a necessidade de atualização do cadastro municipal de contribuintes, a 
dispensabilidade da cobrança de créditos de pequeno valor e o processo eletrônico de execução 
fiscal, fazendo-se deste modo, relevante a sua colocação. 

Conforme argumentos expostos, vê-se que a problemática é relevante, ante a importância 
de se destacar a característica procedimental do devido processo legal. Nesse toada, o Estado 
Democrático de Direito brasileiro por objetivar em seu texto sublimar o ideário de uma sociedade 
livre, justa e solidária, prima pela garantia do devido processo legal, a medida que compreende 
a necessidade de aplicação de formas instrumentais adequadas para a proteção dos direitos do 
indivíduo, compreendendo o seu direito de ação e de defesa e de isonomia. Isso, por si só, faz 
com que o tema mereça ser desenvolvido a partir do estudo doutrinário e jurisprudencial.

Por algumas dessas razões, a ritualização dos atos administrativos é inerente à figura 
do Estado Democrático de Direito; sob este ângulo, a procedimentalização dos atos do ente 
público se mostra como uma tendência do direito contemporâneo, e como instrumento 
de aperfeiçoamento da atuação governamental para que seja eficiente, assegurando dessa 
forma a segurança jurídica e a confiabilidade dos direitos, traduzindo a ideia da necessidade 
de padronização de rotinas pela procedimentalização de seus atos, principalmente relativa à 
arrecadação de tributos, devendo ser vista como forma de obter a otimização da ação estatal.
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