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RESUMO 

 

O presente estudo propõe analisar se o tradicional sistema das capacidades é compatível com 

o exercício autônomo e pessoal de direitos extrapatrimoniais por crianças e adolescentes, 

como previsto na Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, e com os direitos 

fundamentais à liberdade e ao respeito à autonomia previstos nos artigos 227 do texto 

constitucional e nos artigos 16 e 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A pesquisa se 

justifica em razão da necessidade de se discutir o tema sob um viés interdisciplinar, 

promovendo uma aproximação do Direito Civil com o Direito Infantojuvenil, buscando assim 

reconstruir esse paradigma do Direito Privado chamado capacidade civil. Essa investigação, 

que combina os tipos metodológicos jurídico-interpretativo com jurídico-comparativo, 

utilizará a revisão bibliográfica como sua principal metodologia, sendo analisadas as fontes 

primárias e secundárias de forma crítica, sempre buscando contribuições do Direito 

estrangeiro. Ao final, foi possível confirmar hipótese de incompatibilidade do sistema das 

capacidades com os ditames do Direito Civil e do Direito Infantojuvenil e propor um modelo 

de exercício pessoal de direitos mais condizente com as exigências dessas duas áreas do 

Direito brasileiro, explorando alguns reflexos que esse modelo teria na família e na escola. 

 

Palavras-chave: Direitos extrapatrimoniais. Direito da Criança e do Adolescente. Participação. 

Autonomia progressiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study intends to analyze if the traditional system of capacities is compatible with 

the autonomous and personal exercise of extra-patrimonial rights by children and adolescents 

as provided for in the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child, and with 

the fundamental rights to freedom and respect for autonomy in articles 227 of the 

constitutional text and articles 16 and 17 of the Child and Adolescent Statute. The research is 

justified because of the need to discuss the subject under an interdisciplinary view, promoting 

an approximation of Civil Law with the Right of Children and Adolescents, thus seeking to 

reconstruct this paradigm of private law called civil capacity. This research, combining the 

juridical-interpretative and legal-comparative methodological types, will use the 

bibliographical revision as its main methodology, analyzing the primary and secondary 

sources critically, always seeking contributions from foreign law. In the end, it was possible to 

confirm the hypothesis of incompatibility of the system of capacities with the dictates of Civil 

and Child Law, to propose a model of personal exercise of rights more in line with the 

requirements of these two areas of Brazilian law, exploring some reflexes that this model 

would have on family and school. 

  

Keywords: Extra-patrimonial rights. Child and Adolescent Law. Participation. Progressive 

autonomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Além da morte, outra certeza que se tem na vida é a de que todo adulto de hoje já foi 

criança e adolescente no passado1. Ao contrário do que se pensava décadas atrás, a infância e 

a adolescência não são fases homogêneas da vida, ou seja, embora sejam épocas em que todos 

costumam ter vivências comuns, como aprender a andar, a primeira desilusão, o primeiro 

amor, etc., nem todo mundo vive as experiências do mesmo jeito e com a mesma idade. 

Atualmente se fala em infâncias e em adolescências, reconhecendo a pluralidade de formas de 

viver essas etapas da vida. Como cada pessoa passa por cada uma dessas etapas varia de 

acordo com diversos fatores (família, época, condição social, local de moradia, religião 

professada, círculos sociais, etc.), sendo certo que cada um deles foram essenciais para a 

formação de cada indivíduo.  

 Um fator por vezes desconsiderado, mas de grande importância nesse processo de 

construção da personalidade, são as escolhas pessoais realizadas ou a falta delas. Isso se deve 

ao fato de, historicamente, crianças e adolescentes serem tratados como seres inaptos a 

contribuir com a vida familiar e social e com a própria vida, fato este reforçado pelo regime 

das capacidades, consagrado nos arts. 5o ao 9o do Código Civil de 1916 e mantido nos arts. 3o 

ao 5o do atual Código Civil brasileiro, e pelo antigo Direito Menorista. Somente quando se 

está diante de casos de grande repercussão, nos quais a criança ou o adolescente exprime sua 

vontade, e esta é contrária à opinião que se espera, é que o tema volta a ser discutido com 

mais afinco.  

 A literatura e o cinema costumam abordar casos assim. Prova de Amor, um filme de 

2009 com Cameron Diaz e Alec Baldwin, conta a história de Anna Fitzgerald, de apenas onze 

anos, que ajuíza uma ação judicial para ser emancipada para questões médicas e assim não ser 

obrigada pelos pais a doar um rim para a irmã, Kate, que sofria de leucemia promielocítica 

aguda. A Balada de Adam Henry, livro de autoria de Ian McEwan, aborda a vida de uma juíza 

que tem que decidir se Adam Henry, um jovem de dezessete anos e portador de leucemia, 

deve ser submetido a uma transfusão de sangue contra a própria vontade e a vontade dos pais, 

que são testemunhas de Jeová. Menos glamourosas que as histórias retratadas nas artes, 

existem casos reais nos quais crianças e adolescentes querem tomar os rumos de suas vidas ou 

pelo menos decidir sobre questões da sua vida cotidiana. 

                                                 
1 Utilizou-se a expressão “de hoje”, uma vez que diversos autores entendem que, a partir de meados do século 

XX e, especialmente, no século XXI, tanto a infância quanto a adolescência é uma construção social ou uma 

fase natural da vida.  
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 Para começar a abordar essa questão é necessário, primeiramente, entender que tanto o 

Direito quanto a sociedade brasileira mudaram muito com a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CFRB/1988). Ela promoveu uma releitura de toda a 

legislação vigente e seus efeitos foram especialmente sentidos no Direito Civil, cujo foco 

deixou de ser a defesa do patrimônio e passou a ser a proteção e a promoção da pessoa. Com 

isso, os direitos da personalidade, aqueles indispensáveis ao desenvolvimento da pessoa, e os 

direitos fundamentais, aqueles que uma sociedade elegeu como essenciais, bem como as 

relações existenciais ou não patrimoniais derivadas desses direitos, ganharam destaque. 

Todavia, institutos clássicos, moldados para atender aos interesses patrimoniais, ainda 

necessitam ser debatidos para se adaptarem a esses novos direitos e às relações jurídicas deles 

decorrentes ou até mesmo descartados para que novos institutos sejam pensados. A autonomia 

e o regime das incapacidades são dois deles.  

 A autonomia hoje não é mais entendida como a ampla liberdade pregada pelo 

liberalismo, nem é submetida à vontade da maioria como tratada no Estado de bem-estar 

social. Com o novo paradigma constitucional, a autonomia é mais democrática, reconhecendo 

a liberdade individual de cada um na formação do seu plano de vida, desde que no exercício 

de tal liberdade respeite as individualidades alheias e busque o bem comum, especialmente 

quando esse exercício da liberdade reflete em outros.  

 O sistema das capacidades, por sua vez, foi cunhado para atender às relações jurídicas 

de direito patrimonial, nas quais há uma clara dissociação entre titularidade (capacidade de 

direito) e exercício (capacidade de fato), havendo uma patente dificuldade de se adaptar aos 

direitos existenciais e a essa nova noção de autonomia. Pela interpretação literal e clássica dos 

referidos artigos do Código Civil, crianças e adolescentes continuam necessitando da 

intervenção de seus responsáveis ou assistentes para o exercício de todos os seus direitos, 

mesmo aqueles que possuem outros fundamentos.  

 A mesma CRFB/1988 modificou completamente o tratamento dado às crianças e aos 

adolescentes no país ao adotar a Doutrina da Proteção Integral (art. 227), a qual sepultou o 

excludente Direito do Menor e inaugurou o abrangente Direito da Criança e do Adolescente. 

Essas crianças e adolescentes deixaram de ser vistas como objetos de intervenção estatal e 

passaram a ser tratados como sujeitos de direitos, ou seja, com titulares de direitos, sendo 

protagonistas do processo de desenvolvimento de sua personalidade (PEREIRA, 2008). Eles 

passaram a ser considerados pessoas em desenvolvimento, e direitos especiais foram previstos 

para assegurar essa condição.  
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 Com isso, a criança e o adolescente passaram a ter dois tratamentos distintos e, às 

vezes, antagônicos no Direito nacional. No Direito Privado, eles são tratados como incapazes, 

ou seja, necessitam dos pais ou dos responsáveis para praticar atos da vida civil, 

independentemente da natureza do ato a ser praticado. Já de acordo com a Doutrina da 

Proteção Integral, consagrada na CRFB/1988, essas crianças e esses adolescentes são pessoas 

em desenvolvimento, que devem participar das decisões que os afetem e que gozam de 

autonomia progressiva. 

 Apegados à tradição privatista, autores, como Caio Mário Pereira (2009), defendem 

que as crianças e os adolescentes com idade até dezesseis anos incompletos (absolutamente 

incapazes) não possuem capacidade de ação, razão pela qual não podem exercer nenhum 

direito e, por isso, se sujeitam ao instituto da representação. Já sobre os adolescentes com 

idade entre dezesseis e dezoito anos incompletos (relativamente incapazes), o mesmo autor 

entende que a vontade deles influi nos atos de seu interesse, mas não em grau suficiente para 

sua total e plena validade, devendo ser assistidos pelos seus representantes legais.  

 No plano internacional e a partir da visão de crianças e adolescentes como sujeitos de 

direito, Michael D. A. Freeman (2006) assevera que o reconhecimento dessa condição passa 

pela possibilidade de correr riscos e fazer escolhas. Para o autor, tratar alguém como pessoa é 

respeitar a autonomia que ela tem no momento em que toma uma decisão, independentemente 

da idade.  

 Partindo das ideias de Michael D. A. Freeman (2006), que entende que crianças e 

adolescentes, por serem sujeitos de direitos, são também dotados de autonomia, este trabalho 

visa discutir se o sistema das capacidades atual deve ou não ser aplicado para o exercício dos 

direitos da personalidade e dos direitos fundamentais. Em caso negativo, buscará pensar e 

propor um outro modelo que considere a autonomia progressiva de crianças e adolescentes 

quando verificado o discernimento ou maturidade e que não considere a decisão tomada por 

eles uma decisão irracional 

 A presente investigação, de ordem teórica, constitui-se eminentemente em estudo do 

tipo metodológico jurídico-interpretativo, a partir da apreensão dos conceitos de autonomia 

privada, de condição de sujeito de direito e de discernimento e da análise dos reflexos desses 

conceitos nas relações existenciais. A construção do pensamento passa pelo exame dos 

direitos da personalidade, demandando um exame de fontes legislativas e doutrinárias escritas 

no Direito pátrio. Far-se-á necessária uma pesquisa interdisciplinar, trazendo elementos de 

psicologia, pedagogia e serviço social, áreas que tradicionalmente lidam com o 
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desenvolvimento de personalidade de crianças e com os fatores que podem contribuir com 

essa temática. 

 O método jurídico-comparativo também será intensivamente empregado na pesquisa. 

As referências encontradas no Direito estrangeiro serão de extrema valia para a análise, 

interpretação e até delimitação da autonomia privada concedida às pessoas em 

desenvolvimento, bem como para a busca de solução para um outro sistema de exercício dos 

direitos infantojuvenis. 

 O primeiro capítulo será dedicado ao estudo do Direito Civil. Mesmo não sendo esta 

uma pesquisa histórica, o trabalho se iniciará com uma incursão às origens do Direito Civil 

brasileiro com o intuito de demarcar seus objetivos iniciais. Esses mesmos objetivos serão 

posteriormente questionados e revisitados a partir do novo modelo de sociedade reconhecido 

pela CRFB/1988. Após algumas reflexões sobre dignidade da pessoa humana, cidadania e 

direitos fundamentais, serão trabalhadas a nova relação entre o Direito Público e o Direito 

Privado e a influência dos princípios jurídicos constitucionais. O Direito Civil constitucional, 

enquanto metodologia, também será discutido e criticado, com o intuito de questionar e 

contribuir para solidificar as bases do novo Direito Civil nacional. É a partir desse Direito 

Civil atual que será abordado o Código Civil de 2002 e como ele pode contribuir para 

enfrentar os novos desafios impostos pela contemporaneidade. Dentro desse panorama, se 

revisitará, ainda que sucintamente, os conceitos de pessoa e personalidade para, então, se 

adentrar em um dos temas mais atuais da civilística nacional, o debate sobre as relações 

existenciais ou extrapatrimoniais, expressões que serão usadas como sinônimas nessa 

pesquisa. Refletir sobre essas relações, que eram impensáveis dentro do contexto histórico do 

Código Civil de 1916, significa também trazer uma nova luz sobre alguns fundamentos do 

Direito Civil clássico. A autonomia será o primeiro pilar trabalhado, por meio da proposta de 

sua releitura para atender a essas novas relações. Em seguida, será a vez de examinar o 

sistema de capacidades e verificar a possibilidade de sua utilização ou releitura para também 

se adaptar as demandas da existencialidade. 

 No capítulo seguinte, o foco será o estudo do Direito Infantojuvenil. Mantendo a 

mesma forma do capítulo anterior e ressaltando novamente que não se trata de um trabalho de 

história do Direito serão enfatizados, primeiramente, os aspectos históricos do tratamento 

dado à população infantojuvenil sob manto do Direito do Menor, destacando os traços 

identitários da Doutrina da Situação Irregular, que teve grande aceitação, especialmente nos 

países da América do Sul. Essa contextualização histórica será importante para evidenciar as 

diferenças entre a Doutrina da Situação Irregular e a doutrina de proteção integral, esta 
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adotada pela Organização das Nações Unidas, cujo principal instrumento, a Convenção dos 

Direitos da Criança de 1989, é o que goza de maior número de ratificações pelos países 

membros da organização internacional e que foi adotada pelo Brasil. Será também trabalhada 

a Doutrina da Proteção Integral, evidenciando que a proteção proposta por ela se liga à ideia 

de desenvolvimento infantojuvenil.  

 Três princípios/direitos consagrados na convenção também serão abordados, uma vez 

que eles têm profundos impactos no tema desta pesquisa. O direito à participação, por 

assegurar a formação da opinião, a expressão e a necessidade de consideração da fala de 

crianças e adolescentes, será o primeiro a ser debatido. Posteriormente, o foco recairá sobre o 

direito à autonomia progressiva, que garante o exercício autônomo de direitos pela população 

infantojuvenil, para, então, se tratar do conhecido princípio do melhor interesse da criança. Na 

abordagem de todos esses princípios serão discutidos o teor, a abrangência e os reflexos que 

eles teriam no exercício de direitos e no regime das capacidades como previsto. A partir da 

delimitação da Doutrina da Proteção Integral e desses princípios, será discutida a ideia de 

proteção sob à luz do paternalismo jurídico. Ainda nesse capítulo, será tratado como a 

Doutrina da Proteção Integral foi trabalhada no Direito nacional, enfatizando como ela foi 

absorvida pelo art. 227 da CRFB/1988 e, posteriormente, traduzida infraconstitucionalmente 

no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os direitos à liberdade e ao respeito à autonomia 

também serão alvo de um exame mais cuidadoso, uma vez que ambos se relacionam também 

com o objeto do presente trabalho. 

 No último capítulo, será retomada a história da codificação, em especial do Código 

Civil de 1916, para se explorar o processo interpretativo que marcou essa época, a subsunção. 

Essa retomada das bases da codificação brasileira será necessária para se trabalhar, ainda que 

de forma sucinta, o processo de descodificação e repensar as bases dos códigos atuais e em 

como eles se relacionam com as outras normas do ordenamento, especialmente com a 

CRFB/1988. Nesse contexto, tratar-se-á da recodificação e do uso das cláusulas gerais, 

técnica jurídica esta que proporciona maior abertura ao sistema civilístico. Posteriormente, 

serão trabalhados os microssistemas, trazendo um olhar sobre eles dentro do Direito nacional, 

e a teoria do diálogo das fontes é apresentada como metodologia capaz de promover a relação 

dialógica entre as mais variadas fontes que compõem o microssistema. 

 A partir disso será delineado o microssistema dos direitos da criança, explorando suas 

especificidades. Será analisada, então, a compatibilidade da aplicação do sistema das 

capacidades com as relações existenciais de crianças e adolescentes e, caso demonstrada essa 

incompatibilidade, será pensado e proposto um sistema que seja capaz de efetivar tanto os 



28 

 

objetivos do atual Direito Civil como do Direito Infantojuvenil. Delineado esse sistema, será 

examinado possíveis reflexos que ele terá nas relações entre adultos e crianças e adolescentes. 

 Intencionalmente, o trabalho retomará em cada capítulo pontos abordados 

anteriormente com o intuito de relembrar os aspectos mais importantes já tratados e que serão 

de maior relevância ao que será desenvolvido posteriormente.   

 A escolha por estudar as relações extrapatrimoniais, entendidas como aquelas relativas 

ao exercício de direitos da personalidade e de direitos fundamentais, cujo objetivo seria 

efetivar imediatamente a pessoa, foi realizada em razão da necessidade de fazer um recorte do 

tema. Isso não significa que o sistema aqui trabalhado não possa também ser utilizado para 

questões puramente existenciais ou relações dúplices, aquelas que os interesses existenciais e 

patrimoniais se confundem, desde que sejam feitas ressalvas quanto as especificidades dessas 

relações, como a eficácia perante a terceiros de boa-fé. 

 Especialmente no atual momento, em que o Estatuto da Pessoa com Deficiência 

chama atenção para a necessidade de separar as questões patrimoniais das extrapatrimoniais, 

esse debate se torna ainda mais atual. Assim, essa pesquisa se encaixa na linha de pesquisa 

deste Programa de Pós-Graduação e se justifica em razão da necessidade de se discutir o tema 

sob um viés interdisciplinar, promovendo uma aproximação do Direito Civil com o Direito 

Infantojuvenil, buscando assim reconstruir esse paradigma do Direito Privado chamado 

capacidade civil. 
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2 DISCUTINDO O ATUAL DIREITO CIVIL: AS NOVAS BASES DE UMA VELHA 

ÁREA DO DIREITO 

 

 A construção do Direito Civil nacional foi marcada por turbulências. Sempre se notou 

mais apego ao continuísmo do que às grandes rupturas e uma desvinculação do mundo real do 

direito legislado. Esses dois pontos são essenciais para entender o Direito Civil de hoje e as 

dificuldades de sua aplicação para que este possa ser de fato um direito feito para o cidadão 

brasileiro do século XXI.   

 Esses problemas se agravaram com a entrada em cena de um texto constitucional e, 

posteriormente, com a promulgação de uma nova codificação que se manteve mais fiel à 

tradição do que às novas bases do ordenamento jurídico. É nesse contexto que surge um novo 

Direito Civil, cujas bases serão aqui trabalhadas. 

 

2.1 O início: contextualizando do Código Civil de 1916 

 

 Como não podia deixar de ser, as primeiras legislações aplicadas no país foram as 

ordenações portuguesas, cujas três versões vigeram em alguma época da história nacional.2 

Havia um livro específico dedicado ao Direito Civil, o livro IV, e suas lacunas eram 

complementadas pelo Direito Canônico ou pelo Direito Romano até o advento da lei da boa 

razão em 1769.3 Até após a independência do país, o Direito Civil nacional continuou a ser 

regido pelas Ordenações Filipinas, mesmo depois destas terem sido revogadas em Portugal 

pelo Código Seabra em 1867, situação que só foi modificada com o advento do primeiro 

Código Civil promulgado em janeiro de 1916.  

Nota-se, portanto, que por mais de quatro séculos as leis civis que vigeram no país 

foram aquelas feitas para regular uma sociedade europeia, cujas estruturas jurídicas e sociais 

eram bem diferentes daquelas existentes em terras brasileiras. Nem mesmo a independência, 

fato que normalmente marca uma ruptura com ordens jurídicas, foi capaz de interromper a 

tradição do direito lusitano no país.4 

                                                 
2 As Ordenações Afonsinas vigeram até 1521, sendo substituídas pelas Ordenações Manuelinas, que, por sua vez, 

em 1603, deram lugar às Ordenações Filipinas. Embora as ordenações tenham sido uma compilação das leis 

existentes em Portugal em cada período histórico, nota-se que entre uma e outra havia muito mais uma relação 

de continuidade do que de inovação. 
3 A lei da boa razão foi uma legislação promulgada quando Marquês de Pombal era o primeiro-ministro 

português e objetivava modificar as fontes do direito português substituindo o direito canônico e o direito 

romano pela razão humana. Tal concepção de inegável caráter iluminista buscava eliminar a influência da 

Igreja Católica no direito português. 
4 Grande parte dessa manutenção da legislação se deve ao fato da independência brasileira não ter sido ela 
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O processo de elaboração de um Código Civil brasileiro foi longo e tortuoso. Mesmo 

com o texto constitucional de 1824 determinando a promulgação de um código civil, o 

primeiro passo claro para sua concretização foi dado somente em 1858 com a elaboração da 

Consolidação das Leis Civis feita pelo jurista baiano Augusto Teixeira de Freitas. Mais do que 

uma mera compilação de leis vigentes no país, a Consolidação sistematizou toda a legislação 

civil da época, organizando em temas a legislação portuguesa que ainda vigia no Brasil.  

O excelente trabalho rendeu a Teixeira de Freitas um convite para elaborar um projeto 

do que seria o primeiro Código Civil brasileiro. No entanto, as rígidas concepções ideológicas 

do jurista baiano levaram ao rompimento de seu contrato com o governo brasileiro, mesmo já 

tendo ele produzido quase cinco mil artigos de lei. Após o insucesso do projeto de Teixeira de 

Freitas,5 outros três projetos posteriores de códigos civis também não lograram êxito.6 

Somente o projeto de autoria de Clóvis Beviláqua de 1899, após longos debates e uma 

tramitação de mais de quinze anos, foi aprovado e se transformou no primeiro Código Civil 

brasileiro.   

 

2.2 O Código Beviláqua: fincando bases para um Direito Civil nacional 

 

 O Código Civil francês difundiu uma nova forma de conceber o Direito para todo o 

mundo. Criado sob a égide do iluminismo, o referido código representou uma mudança de 

racionalidade para o Direito, tentando trazer para o mundo jurídico as mesmas bases 

científicas que foram postas às ciências exatas e naturais. Para Giordano Bruno Soares 

Roberto (2008), o promotor dessas mudanças no direito europeu foi o jusracionalismo. De 

fato, coube a ele compatibilizar o Direito com essa filosofia da época, provocando a ruptura 

com a tradição romana e inovando o tratamento jurídico com a ideia de sistema. 

(WIEACKER, 2010). Segundo Gustavo Pereira Leite Ribeiro (2004), 

 

                                                                                                                                                         
própria uma grande ruptura, mas sim a continuidade da dinastia portuguesa que pouco fez para modificar os 

rumos do país, especialmente no que se refere à instalação de uma democracia.   
5 O Esboço do Código Civil de Teixeira de Freitas não pode de forma nenhuma ser considerado um fracasso. 

Além de ter grande influência nos projetos de código civil posteriores, inclusive naquele que se tornou o 

Código Civil de 1916, e na formação de juristas brasileiros por gerações, a obra de Teixeira de Freitas teve 

grande repercussão em toda América do Sul, especialmente em países como Chile, Argentina e Uruguai, ou 

seja, o jurisconsulto baiano foi o responsável por dar traços comuns ao Direito Civil sul-americano.  
6 Após a tentativa frustrada de Teixeira de Freitas, Nabuco de Araújo assumiu a empreitada em 1872, sendo 

sucedido por Felício dos Santos em 1881 e por Coelho Rodrigues em 1893. Para a consulta de textos clássicos 

do Direito Civil nacional, especialmente os trabalhos de Teixeira de Freitas e Clóvis Beviláqua, recomenda-se 

a visita ao sítio www.direitocivildigital.com. 
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[O] o movimento de codificação do direito civil é reconhecidamente percebido como 

um importante marco divisório da história do direito privado ocidental, chegando 

mesmo a ser identificado como um verdadeiro símbolo do paradigma da 

modernidade, na medida em que partindo de países europeus de tradição romano-

germânica, acabou alcançando diversos outros países pelos demais recantos do 

mundo, consagrando os ideais de racionalização e sistematização do fenômeno 

jurídico. (RIBEIRO, 2004, p. 51) 

 

 A concepção de codificação foi, então, identificada com um sistema organizado de 

normas abstratas que regulam os institutos e as relações jurídicas da vida civil de forma 

exaustiva, completa e acessível. 7  Tais características imperaram nos códigos civis 

promulgados ao longo do século XIX e também se fizeram presentes no Código Civil 

brasileiro de 1916 (CCB/1916), que, para Machado (2013), foi o último dos códigos 

oitocentistas. 

A promulgação de um código era vista como uma etapa natural do desenvolvimento 

jurídico brasileiro e um imperativo social, já que ele atendia às necessidades de clareza e de 

sistematização, além de proporcionar maior precisão e segurança jurídica. (BEVILÁQUA, 

1927). Nesse contexto, o CCB/1916 foi um marco para o Direito Civil nacional, uma vez que 

o país passava a ter uma lei que utilizava essa “nova” e “moderna” forma de pensar o Direito. 

Além disso, a codificação era “enfatizada como uma providência fundamental para a 

finalização do processo de independência do Brasil e para a modernização do Estado”. 

(GRINBERG, 2001, p. 32).8 Todavia, embora influenciado por essa nova forma de legislar, o 

CCB/1916 manteve-se fiel à tradição jurídica lusitana e à sociedade brasileira conservadora 

da época.9   

O CCB/1916 é um retrato do pensamento dos homens da classe dominante daquela 

época. A elite econômica, formada pela burguesia agrária e rural, desejava a manutenção de 

seus privilégios, motivo pelo qual se aliou à elite intelectual, notadamente a classe média 

urbana, que, por sua vez, buscava transplantar para o Brasil o pensamento e instituições 

europeias, defendendo o liberalismo econômico como instrumento de desenvolvimento 

nacional. (GOMES, 2006). O próprio Clóvis Beviláqua (1927) destacou a inspiração liberal 

                                                 
7 Giordano Soares Roberto (2008) aponta que, além de completos e acessíveis, os códigos possuíam como 

características a clareza de sua redação, a brevidade do seu texto e rigidez. 
8 A necessidade da elaboração de um código civil brasileiro não era uma unanimidade. Clóvis Beviláqua (1927), 

ao relatar as discussões de seu projeto na Câmara dos Deputados em 1901 e 1902, traz parte das objeções de 

Andrade Figueira que pugnou pela manutenção do uso do direito português. 
9 Segundo Orlando Gomes (2006), além da manutenção das ordenações portuguesas por mais tempo no Brasil 

do que em Portugal, o direito português teve uma maior influência dos ideais da revolução francesa e das 

modificações sociais provocadas por estes, o que não ocorreu em solo nacional. Para o mesmo autor, enquanto 

Portugal recebia influências mais modernas, a sociedade brasileira colonial e escravagista ficou imune a tais 

influências, mantendo o tradicional direito lusitano. 
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do seu projeto, ainda que, segundo ele, alguns dispositivos que acentuavam tal feição 

tivessem sido suprimidos ou modificados.  

 Giordano Bruno Roberto destaca que se o CCB/1916 merecia “elogios por seu respeito 

ao pensamento jurídico nacional e por sua linguagem quase impecável” (ROBERTO, 2008, p. 

62), ele deixava a desejar quanto às questões sociais. Foi uma lei que buscou proteger os 

interesses de uma pequena elite e se afastou “dos problemas concretos de parcela significativa 

da população.” (RIBEIRO, 2004, p. 68).  

De fato, o Código Beviláqua mostrou pouca ousadia no tratamento de temas como a 

proteção ao trabalhador e o papel da mulher. Apesar dessas críticas ao CCB/1916 serem justas, 

muitas delas não podem ser dirigidas ao autor do projeto, mas sim às inúmeras modificações 

feitas pelas comissões de revisão e pelos parlamentares que mantiveram um papel secundário 

para a mulher e as ligações entre Estado e Igreja, impedindo alguns avanços pensados por 

Beviláqua. Porém, uma crítica que deve ser dirigida ao autor do projeto é a desvinculação 

entre o Direito e a sociedade dado pelo caráter abstrato de diversas disposições legais. Keila 

Grinberg (2001) destaca que essa abstração era proposital, uma vez que Beviláqua acreditava 

que assim se faria a transformação social. De acordo com a autora,  

 

[D] diante desse quadro, ele entendia que o Código Civil brasileiro devia ser dotado 

de um caráter teórico, desvinculado mesmo de alguns aspectos da realidade do país. 

Dissociar o Código Civil dos próprios costumes da sociedade seria a única maneira 

de reformá-la, formulando regras abstratas que, ao serem aplicadas à sociedade 

brasileira, acabariam por forçar a sua transformação. Por isso que, para promover o 

progresso da nação, o Código Civil devia ser moderno e liberal, livre dos vícios que 

caracterizariam o passado brasileiro. (GRINBERG, 2001, p. 36-37). 

 

 É inegável que uma lei tem o condão de alterar uma realidade, porém, se essa foi a 

intenção de Beviláqua, pode-se dizer que o que ocorreu foi justamente o contrário. Esse 

afastamento da realidade social, próprio da pretensão de cientificidade trazida pelo 

iluminismo, tentou conter os fatos da vida em conceitos e situações predeterminadas, cujas 

respostas estavam também já determinadas e pretendiam valer perpetuamente. (FACHIN, 

2012). Ou seja, a concepção de codificação da época era a de que os códigos deviam perdurar, 

o que dificilmente ocorre com uma sociedade que se desenvolve. Além disso, dentro da visão 

da completude do código, tudo que não está tratado em seus conceitos e modelos se mostra 

irrelevante para o mundo jurídico. (PIANOVSKI, 2001). Dessa forma, a única possibilidade 

de transformação que Beviláqua poderia imaginar seria a mudança do país para uma 

sociedade que funcionasse como determinava o seu código.  
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Outra grande crítica a ser feita ao CCB/1916 é o excessivo individualismo. Após as 

revoluções burguesas, o homem deixa ser visto como parte de sua classe social de nascimento 

e “surge o indivíduo como subjetividade, como fonte de sentido para tudo, até do 

conhecimento”. (TIMM, 2015, p. 39). Obviamente, tal transformação se refletiu no âmbito 

jurídico, no qual “o indivíduo aparece como fonte e causa final de todo o direito, sendo as 

normas jurídicas obras dos indivíduos e não da sociedade.” (FARIA, 2007, p. 57). Assim, 

nota-se que a máxima valorização desse homem-indivíduo era o respeito à sua liberdade, 

representada pela sua vontade ou sua autonomia.10  

Desenvolve-se ou reforça-se, então, uma dicotomia entre a relação indivíduo-Estado, 

relações públicas cuja lei atua para regulamentá-las, e a relação indivíduo-indivíduo, relações 

privadas que o Estado deve se abster de regular, deixando que os homens livres e iguais, ainda 

que apenas formalmente, regulem a si mesmos, mas atuando para fazer valer os acordos 

celebrados.11 Para Luciano Timm (2015), 

 

[...] o legislador deixa uma esfera normativa dos comportamentos sociais para os 

próprios indivíduos negociarem, barganharem, cada qual sendo responsável pelo que 

é melhor para si. Cada um saberá cuidar melhor do seu interesse, gerando com isso a 

justiça. Os conflitos serão evitados na medida em que se reconheça essa esfera 

privada ampla e que o Estado garanta o cumprimento desses pactos livremente 

formados. (TIMM, 2015, p. 35). 

 

Esse individualismo calcado na ideia de autonomia da vontade foi a base do 

instrumento responsável pela circulação de riquezas: o contrato. A verdadeira devoção à 

defesa do tráfego jurídico e do patrimônio é um outro aspecto da codificação de 1916 que 

também merece críticas.  

Como dito anteriormente, o CCB/1916 regulamentava com seus conceitos e modelos 

determinadas relações, selecionando o que era importante para estar disciplinada naquela que 

era considerada a lei que regia todas as relações civis e o que não era relevante o bastante para 

ter proteção jurídica. Entretanto, ao analisar as disposições da referida codificação, nota-se 

que o legislador teve grande preocupação em tratar dos aspectos de natureza patrimonial, o 

que estava de acordo com o pensamento burguês-liberal daqueles que elaboraram e debateram 

                                                 
10 Para Luciano Timm (2015), o individualismo é anterior até à existência do Estado moderno, uma vez que 

alguns de seus teóricos basearam a ideia do contrato social na cessão de parte da liberdade inata e absoluta de 

cada indivíduo para o soberano. Ou seja, foi a crença no individual que embasou o contrato social. 
11 A característica de completude das codificações acabou conduzindo a uma verdadeira dicotomia entre o 

Direito Público e o Direito Privado. Gustavo Ribeiro resumiu a dualidade existente na época afirmando que 

todo “o fenômeno jurídico parecia se enquadrar nas esferas do direito público ou do direito privado, assim 

consideradas estanques e auto-excludentes (sic). Enquanto o direito público designava o espaço de atuação dos 

entes políticos e da organização estatal, o direito privado correspondia ao espaço de atuação livre dos 

indivíduos na ordem econômica e social”. (RIBEIRO, 2004, p. 135-136).  
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o código. Em todos os livros da codificação, inclusive aquele dedicado ao Direito de família, 

é nítida a intenção do legislador de privilegiar o patrimônio. Segundo Ribeiro (2004), 

 

[S] sob o manto de uma pretensa neutralidade, o nosso primeiro Código Civil 

acabou privilegiando o patrimônio como valor necessário da plena realização da 

pessoa. O ser humano era valorizado pela sua aptidão de ter patrimônio e não por 

sua dignidade como tal. Assim, o Código serviu para atender aos interesses de uma 

classe social bem definida, que pretendia essencialmente otimizar com segurança 

suas relações de aquisição, transmissão e manutenção de bens, aparecendo como 

protetor dos valores econômicos, especialmente daqueles incidentes sobre bens 

corpóreos, não guardando espaço adequado para a tutela dos valores existenciais do 

ser humano. (RIBEIRO, 2004, p. 164). 

 

 Luiz Édson Fachin afirma que “não é em vão o Código Civil brasileiro de 1916 ser 

designado de o ‘Estatuto Privado do Patrimônio’, exatamente porque se coloca como a 

‘constituição do homem privado’ titular de um patrimônio.” (FACHIN, 2012, p. 327). São 

esses três aspectos – abstração de conceitos, individualismo e defesa do patrimônio – que vão 

justificar as concepções de pessoa como sujeito de direito. 

 Em suas primeiras disposições, o CCB/1916 trabalha a pessoa natural e traz a ideia de 

personalidade jurídica. Ao dispor que “[T] todo homem é capaz de direitos e obrigações, na 

ordem civil” (art. 2º), Beviláqua afirma que “[P] pessôa (sic) é o ser, a que se attribuem (sic) 

direitos e obrigações. Equivale, assim, a ‘sujeito de direitos’” e que “[P] personalidade é a 

aptidão, reconhecida pela ordem jurídica, para alguém exercer direitos e contrahir (sic) 

obrigações”. (BEVILÁQUA, 1927, p. 164). 

 Analisando a concepção de pessoa da primeira codificação brasileira, Fachin (2012) 

contextualiza que o sujeito de direito concebido naquele momento histórico é uma “noção 

formal que reduz a [noção] de pessoa a um complexo de normas, ou centro de interesses” 

(FACHIN, 2012, p. 165), desprezando assim a noção material de pessoa. O mesmo autor 

pontua que, no universo jurídico, para ser pessoa “é preciso ‘ter’ direitos e obrigações. Antes 

de captar o ser, apreende-se pessoa como criação modelada pela ordem jurídica. Fica, então, 

clara esta ideia de corte entre pessoa como realidade autônoma e anterior ao sistema jurídico.” 

(FACHIN, 2012, p. 162).12  

                                                 
12 No mesmo sentido, Gustavo Ribeiro (2004) afirma que “[O] o Código Civil reconheceu a pessoa como ‘um 

homem que resume todos os seus direitos a possuir e a saber como possuir, assim ignorando o ‘homem 

concreto, o homem de carne, sujeito a debilidades, presa de necessidades, esmagado por forças econômicas’. A 

própria sistemática de exposição de suas normas evidenciou esse certo desprezo pela dimensão concreta do ser 

humano, reduzindo-o, tal como as coisas e os fatos, sem qualquer específica posição de privilégio, a um 

simples elemento da categoria abstrata da relação jurídica. Ser sujeito de direito dependia do enquadramento 

do indivíduo naquelas hipóteses previamente dispostas na lei, que coordenavam e limitavam sua atuação nas 

relações sociais.” (RIBEIRO, 2004, p. 164). 
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 É importante destacar que os direitos e obrigações na ordem civil, mencionados no art. 

2º do CCB/1916, correspondem às relações de ordem privada, entendidas como as comerciais, 

que eram reguladas pelo Código Comercial de 1850, e as civis, aquelas tratadas pelo próprio 

código. (BEVILÁQUA, 1927). Todas essas relações possuíam, então, conteúdo estritamente 

patrimonial, que, como já trabalhado, era o foco do Direito Privado da época.13 Assim,  

 

[O] o artigo 2º do Código Civil Brasileiro, para marcar o início do ingresso da 

pessoa no estatuto do sujeito de direito, adota a posição para saber se ela herda, se 

pode contratar, se pode tornar-se titular de um bem, se pode testar, já que, para 

converter-se num sujeito de direito, há de receber sobre si o atributo da 

personalidade. (FACHIN, 2012, p. 38). 

 

 Em resumo, para o CCB/1916, sujeito de direito era aquele que notadamente “possuía 

um acervo patrimonial e que estava propenso a participar do processo de circulação dos 

bens.”14 (RIBEIRO, 2004, p. 79). Nesse contexto, essa abstração conceitual e o afastamento 

da realidade permitiam que o dogma da igualdade formal prevalecesse, tornando invisíveis as 

desigualdades fáticas e permitindo que aqueles que detinham o poder econômico se 

impusessem aos que não tinham, o que ia ao encontro dos interesses liberais que permeavam 

o CCB/1916.15 

 Para Ribeiro (2004), anteriormente ao CCB/1916, o verdadeiro caos legislativo trazia 

insegurança ao tráfego comercial, que não proporcionava parâmetros seguros para a previsão 

do comportamento dos sujeitos econômicos nem protegia esses mesmos sujeitos de 

ingerências externas públicas ou privadas. Assim, a codificação, também visando proteger os 

mesmos interesses liberais, tinha o importante papel de promover segurança jurídica, 

entendida como a estabilização das relações civis e comerciais, o que se dava pela 

regulamentação do patrimônio e do contrato. (SARMENTO, 2004; TEPEDINO, 1999).  

 Dentro dessa ideia de proteção à segurança jurídica, foi necessário restringir aqueles 

que participavam do tráfego jurídico-econômico, razão pela qual foi cunhado um sistema de 

capacidade civil. Esse sistema dividiu a capacidade civil em capacidade de direito, que 

                                                 
13 Este trabalho não tem por objetivo analisar os motivos pelos quais esse era o foco do Direito Privado, se pela 

influência liberal-burguesa da época ou se porque acreditava-se que as relações existenciais não deviam ser 

reguladas pelo Direito (ou se a segunda hipótese é, justamente, decorrente da primeira). 
14 Uma exceção a esse sujeito de direitos que possuía patrimônio eram os trabalhadores que participavam do 

tráfico jurídico “vendendo” sua força de trabalho, o que era concretizado pelo contrato de prestação de 

serviços até o advento da legislação trabalhista.   
15Nos dizeres de Daniel Sarmento (2004), o “indivíduo, identificado pelo Código Civil, não era um ser concreto, 

portador de necessidades materiais específicas, mas uma abstração conceitual, um sujeito de direito, em 

hipotética paridade com outros sujeitos de direito presentes no mercado e na sociedade civil. A ordem jurídica 

cerrava os seus olhos para a desigualdade de fato, que dominava o espaço privado, e com a sua aparente 

neutralidade, chancelava a opressão.” (SARMENTO, 2004, p. 91). 
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equivale à personalidade, e em capacidade de fato, que seria o limite da personalidade 

(BEVILÁQUA, 1927), ou “a aptidão de alguém para exercer por si os atos da vida civil”. 

(BEVILÁQUA, 2001, p. 117). A capacidade de fato era subdividida entre incapacidade 

absoluta – que englobava os menores de dezesseis anos, os loucos de todo o gênero, os 

surdos-mudos que não podiam exprimir sua vontade e os declarados judicialmente ausentes – 

e incapacidade relativa – aqueles que tinham entre dezesseis e vinte e um anos, as mulheres 

casadas enquanto subsistisse a sociedade conjugal, os pródigos e os silvícolas (arts. 5º e 6º do 

CCB/1916). Não era reconhecido nenhum valor jurídico à manifestação de vontade dos 

absolutamente incapazes, e os atos jurídicos por eles praticados sem a presença de um 

representante legal eram reputados nulos (art. 145, I do CCB/1916). Já os relativamente 

capazes podiam manifestar sua vontade, que deveria ser somada à vontade de um assistente,16 

sendo anuláveis os atos praticados autonomamente sem a referida ratificação (art. 147, II do 

CCB/1916).17 Embora sua justificativa tenha sido a proteção daqueles chamados incapazes, 

novamente se constata que tal proteção se dava na limitação daqueles atos considerados civis, 

os mesmos que, como já exposto, traziam conteúdo patrimonial. 

 O menor, hoje tratado como criança ou adolescente, estava, então, alijado do tráfego 

jurídico, sendo seus direitos exercidos por adultos, que sequer precisavam consultá-lo quando 

tinha menos de dezesseis anos. O pátrio poder e a tutela eram os institutos protetivos desse 

sistema previstos para os menores e também se destinavam a garantir a livre circulação de 

bens e a defesa patrimonial. A proteção por eles oferecida tinha uma forte carga 

patrimonialista, deixando muitas vezes a proteção das pessoas, seus desejos, valores e 

aspirações em segundo plano. 

 Nota-se, assim, que o CCB/1916 dava ao Direito Civil brasileiro uma conotação de ser 

um direito de defesa do sujeito de direito, caracterizado pela proteção de sua autonomia 

patrimonial, acreditando que trazendo essa defesa estaria promovendo o indivíduo. 

 Esse Direito Civil liberal deparou-se com uma sociedade brasileira que começava a se 

transformar. Uma nova forma de Estado mais intervencionista, o Estado de Bem-estar social, 

tomou fôlego em todo o mundo e superou a ideia de Estado Liberal. Era um Estado que relia 

                                                 
16 Gustavo Ribeiro (2010) ensina que a conjugação de vontades de assistente e assistido pode se dar nas 

modalidades de autorização, comparticipação ou ratificação. Para ele, “[N] na autorização, o assistente 

exprime aquiescência antes da realização material do ato ou do negócio jurídico pelo relativamente incapaz. 

Na comparticipação, a assistente manifesta aquiescência durante a execução do ato ou do negócio jurídico pelo 

relativamente incapaz, do qual, portanto, também participa. Na ratificação, a aquiescência do assistente é 

revelada após a prática de ato ou de negócio pelo relativamente incapaz, traduzindo verdadeira convalidação.” 

(RIBEIRO, 2010, p. 126-127). 
17 Dependendo do motivo da incapacidade relativa era possível o reconhecimento da validade de alguns atos 

praticados autonomamente. 



37 

 

os direitos fundamentais de liberdade (direitos fundamentais de 1ª geração) e assegurava 

direitos sociais (direitos fundamentais de 2ª geração) com a missão de promovê-los. 

A industrialização e a urbanização já traziam novas demandas que o CCB/1916, único 

diploma de regulamentação das normas não comerciais de Direito Privado e de visão liberal, 

não conseguia responder. Após a crise econômica de 1929, a resposta estadunidense a essa 

crise, o New Deal, se deu, não com a proteção ao livre mercado, mas sim com a intervenção 

estatal na economia. Esses dois fatos conduziriam a uma intervenção maior do Estado no 

Direito Privado, que objetivava combater a desigualdade proporcionada pelo liberalismo em 

prol de uma igualdade material. Tendo seus reflexos no Brasil, também houve aqui uma maior 

intervenção legislativa no campo privado, com “a edição de normas de ordem pública que 

limitavam a autonomia da vontade dos sujeitos de direitos em prol dos interesses coletivos”. 

(SARMENTO, 2004, p. 68).  

Segundo Fiúza (2015), a massificação do consumo e a globalização exigiram maior 

celeridade na celebração dos negócios jurídicos e redução dos custos de transação econômica, 

levando à criação de contratos gerais e contratos de adesão. Para o mesmo autor, a autonomia 

da vontade deixou de ser o único fundamento dos contratos, dividindo espaço com aspectos 

econômicos e sociais. Dessa forma, a atuação do Estado no contrato, chamada de dirigismo 

contratual, provocou uma primeira releitura de um dos principais pilares do Direito Privado 

nacional. 

A partir da elaboração dessas diversas normas, o Código Civil perdeu seu caráter de 

completude18 e o Direito Civil começou a mudar com importantes alterações trazidas por 

novas leis, como o Estatuto da Mulher Casada, a Lei do Divórcio, dentre outras. Contudo, a 

grande modificação ocasionada no Direito Civil não foi promovida pelo próprio Direito 

Privado, mas sim pelo Direito Público. 

 

2.3 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: dando novas bases ao 

ordenamento jurídico nacional 

 

O Brasil teve constituições outorgadas ou promulgadas em 1824, 1891, 1934, 1937, 

1946, 1967, a Emenda Constitucional n. 1/1969, que, na prática, instituiu uma nova ordem 

constitucional, e em 1988. Embora promulgado em 1916, o CCB/1916 só entrou em vigor em 

1917, passando então por cinco constituições diferentes e enfrentando cerca de vinte e um 

                                                 
18 Descodificação, recodificação e microssistemas e os efeitos de cada um desses fenômenos serão trabalhados 

no capítulo 4 desta pesquisa. 
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anos de regimes autoritários (Era Vargas de 1937-1945 e ditadura militar de 1964-1985). 

Durante esse período, a divisão entre Direito Público e Direito Privado garantiu estabilidade 

ao Direito Civil e a sua independência ainda que o Estado tenha, por vezes, interferido em 

algumas matérias privadas, via leis extravagantes. 

A promulgação do texto constitucional de 1988 institui um novo paradigma de Estado 

no país, um Estado Democrático de Direito, provocando profundas modificações em todo o 

sistema jurídico nacional. Até então as constituições brasileiras seguiam um mesmo padrão 

estrutural, abordando primeiro a organização do Estado e depois trabalhando os direitos e 

garantias individuais. A partir da Constituição de 1934, há a incorporação de normas que 

tratam do bem-estar social, cuja preocupação passa a ser repetida nos textos constitucionais 

posteriores. A extensão dos direitos e garantias individuais era alterada de acordo com o tipo 

de regime de governo pelo qual o país passava, tendo sido eles restringidos em períodos de 

governo não democrático. 

Estruturalmente, a CRFB/1988 traz algumas inovações importantes em relação aos 

textos constitucionais anteriores. Em seu art. 1º, o texto constitucional estabelece que o país é 

um Estado Democrático de Direito e aponta os fundamentos da república brasileira (soberania, 

cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e 

pluralismo político). Já em seu art. 3º, elenca os objetivos fundamentais da república: 

construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar 

a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. Segundo Streck e Morais (2013), pela primeira vez uma constituição brasileira 

tratou de forma específica seus objetivos.19  

Houve, portanto, uma preocupação dos constituintes em definir claramente os pilares 

nos quais se fundam esse Estado Democrático Brasileiro e determinar a quais fins este se 

destina, ou seja, os fundamentos seriam o alicerce do Estado nacional e os objetivos seriam o 

tipo de sociedade que se almeja construir. Por serem as bases, não há de se falar em hierarquia 

entre esses fundamentos, já que a fragilidade em alguns dos pilares acarretaria a ruína de tudo 

o que estaria sendo construído. Da mesma forma, não há hierarquia entre os objetivos da 

república, já que o atingimento de somente um ou alguns deles resultaria em uma construção 

incompleta e incapaz de promover a sociedade de acordo com o que o texto constitucional 

delimitou. 

                                                 
19 O mesmo apontamento deve ser feito aos fundamentos da república, já que os textos constitucionais 

anteriores também não apontam de forma clara e direta as bases do Estado nacional em cada época. 
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Os dois dispositivos mencionados (art. 1º e 3º) aliados ao art. 170, que dispõe sobre os 

princípios da ordem econômica,20 “representam a espinha dorsal da estrutura do Estado 

Social-Constitucional brasileiro” (STRECK; MORAIS, 2013, p. 150). Assim, tem-se, a partir 

do texto constitucional de 1988, um modelo de Estado nacional muito diferente dos seus 

antecessores, um Estado que deveria ser, em tese, mais promotor de direitos fundamentais do 

que um mero defensor de direitos e liberdades civis.  

A CRFB/1988 trouxe a previsão dos direitos e garantias individuais, nacionalidade, 

direitos políticos e partidos políticos para o seu início (art. 5º a 17) e os colocou junto com os 

direitos sociais sob o título de direitos fundamentais.21 Tal mudança deve ser interpretada 

como a importância dada a esses direitos (SARMENTO, 2004) e como um reforço do 

comprometimento da nova ordem jurídica com seus fundamentos e objetivos enunciados. 

Se as constituições anteriores já tratavam, pelo menos desde 1937, dos valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa, da soberania, algumas constituições mais e outras menos, a 

dignidade da pessoa humana e a cidadania chamam atenção pela inovação e pela necessária 

releitura para se adequar a um estado democrático.22  

  

2.3.1 Dignidade, cidadania e direitos fundamentais: breves, mas necessárias considerações  

 

 O regime ditatorial causou diversas e profundas marcas na sociedade brasileira. 

Mortes, torturas, perseguições, restrições às liberdades individuais e de grupos, entre outras, 

foram questões sobre as quais o texto constitucional se posicionou para que isso não 

voltassem a ocorrer. A CRFB/1988 não apenas rompeu com essas práticas autoritárias, como 

fixou que tipo de sociedade o país deveria ser, mais democrática, humana e plural.  

A elevação da dignidade da pessoa humana a fundamento da república nacional é, 

talvez, o mais importante marco legislativo desse novo Estado contra os abusos e as omissões 

                                                 
20 O art. 170 da CFRB/1988 dispõe que a ordem econômica é “fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, fazendo 

referência expressa a dois dos fundamentos da república (dignidade e os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa). Entretanto, isso não significa que essa ordem econômica não tenha também que ser pensada de 

acordo com os demais fundamentos (soberania, cidadania e pluralismo político). A menção no texto do 

referido dispositivo tem que ser entendida apenas como um reforço do já trazido no art. 1º da CRFB/1988. 
21 A CRFB/1988 trata, na seguinte ordem, os direitos fundamentais: direitos e garantias individuais, direitos 

sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Isso alterou o que tradicionalmente se fazia nas 

outras constituições brasileiras, que não tratavam nesse local os direitos sociais e que previam os demais em 

seu final, sendo os direitos e garantias individuais colocados por último. 
22 Logicamente, os demais fundamentos também precisam ser relidos de forma democrática, porém, para fins 

deste trabalho, destacar-se-á somente a dignidade e a cidadania, em razão dos impactos maiores desses dois 

fundamentos para o novo direito privado. Os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa também são de 

suma importância e foram mais esmiuçados na própria CRFB/1988. Todavia, para fins da presente pesquisa, 

dignidade e cidadania possuem mais relevância nas questões aqui trabalhadas.  
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estatais do passado, sendo “o reconhecimento de que o homem constitui um fim em si mesmo, 

sendo absolutamente vedada a sua instrumentalização.” (RIBEIRO, 2004, p. 166). Mais do 

que somente a função de defesa do ser humano e do direito ao desenvolvimento da 

personalidade de cada um, a dignidade tem também outro importante papel, o de estabelecer 

obrigações ao Estado e à sociedade de proverem a todos os indivíduos o mínimo necessário 

para uma vida digna. Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet, 

 

[T] temos por “dignidade da pessoa humana” a qualidade intrínseca e distinta de 

cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 

do Estado e da comunidade, implicando, nesse sentido, um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 

cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e co-responsável (sic) nos destinos da própria existência e da vida em 

comunhão com os demais seres humanos. (SARLET, 2004, p. 213-214).23 

 

A dignidade da pessoa humana, “tradicionalmente qualificada como uma característica 

intrínseca do ser humano, que designa um complexo conjunto de atributos que o singulariza” 

(RIBEIRO, 2004, p. 166), possui um conteúdo ético de caráter individual e coletivo.  

Ter conteúdo ético não significa um mero juízo de valor, mas sim uma diretriz 

obrigatória de determinado grupo ou sociedade. Ela não se confunde com a moral, que é 

axiológica e não coercível, sendo uma ordem imperativa e deontológica. (REALE, 2002).24 

Esse pressuposto é essencial para entender o papel da dignidade dentro do ordenamento 

jurídico brasileiro e evitar que ela seja utilizada para atender juízos morais dos intérpretes ou 

sirva como mero recurso retórico.25  

Em sua faceta individual, a dignidade deve proteger e promover o projeto de vida de 

cada indivíduo, projetos estes que não podem ser totalmente egoísticos, uma vez que também 

não podem interferir nas opções de outros,26 e o projeto de vida coletivo, na medida em que 

                                                 
23 A dignidade da pessoa humana, enquanto fundamento da república, fundamento do Direito moderno e/ou 

princípio jurídico, foi e ainda é tema de acalorados (e sem fim) debates no meio acadêmico. As formas e 

acepções a ela conferidas são amplas, a delimitação de seu conteúdo é uma das mais difíceis e, por vezes, 

ingrata tarefa que pode ser imposta à maioria dos juristas brasileiros. O aprofundamento do tema, embora 

importante, não é o objeto da presente pesquisa. Para este trabalho, o conceito de dignidade da pessoa humana 

será a definição de Ingo Sarlet já exposta. 
24 Justamente pelo seu caráter coercitivo, as normas que regulamentam o exercício de diversas profissões são 

chamadas de códigos de ética ou código deontológicos. 
25 Oliveira Ascensão é um dos críticos à verdadeira banalização da dignidade da pessoa humana pelos juristas, 

que é utilizada para justificar qualquer posição. Para ele, “Há alguma coisa que não está certa na invocação da 

dignidade da pessoa. Porque se há que serve para tudo, então não serve para nada. Acaba por se transformar 

numa fórmula vazia. À expressão enfática, a ‘eminente dignidade da pessoa humana’, corresponde cada vez 

menos a um conteúdo definido”. (ASCENÇÃO, 2013, p. 10, grifos do autor).   
26 Esse lado individual da dignidade possui um aspecto que é do próprio sujeito, isto é, aquilo que para ele é 

considerado digno e essencial, segundo os valores que construiu na sua história de vida (NAVES; SÁ, 2017) e 
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os indivíduos vivem em comunidade e, dentro do projeto eleito, cada um deve contribuir 

também na efetivação dos objetivos trazidos no art. 3º do texto constitucional, ou seja, deve-

se “levar os membros da comunidade à sua própria realização; e com isso a contribuir para a 

sociedade”. (ASCENSÃO, 2013, p. 14).2728  

A dignidade da pessoa humana representa tanto um limite para atuação do Estado, 

impedindo que este atente contra a dignidade dos seus cidadãos, como estabelece obrigações 

positivas para garantir o mínimo existencial e prevenir que os particulares pratiquem atos 

lesivos uns a dignidade uns dos outros. (SARMENTO, 2004). No entanto, cabe também à 

sociedade assegurar e promover a dignidade de seus membros e cabe a cada cidadão a 

responsabilidade de garantir a dignidade do outro.29 Há, então, um compartilhamento de 

responsabilidades entre todos os agentes privados e públicos para garantir a dignidade de 

todas pessoas humanas. 

Nesse contexto, a dignidade da pessoa se liga umbilicalmente a outro fundamento da 

república: a cidadania, que por muito tempo foi associada somente ao exercício do direito ao 

sufrágio. Na atual ordem jurídica constitucional, a concepção de cidadania vai muito além do 

direito de votar e ser votado.30  

Segundo Thomas Marshall (1967), a cidadania é ampla e composta de três facetas: 

uma civil, uma política e uma social. Para ele, a face civil é composta pelos direitos que 

asseguram a liberdade individual, dos quais fazem parte o direito de ir e vir, a liberdade de 

                                                                                                                                                         
que tem que lhe ser assegurado, sob pena de se entender válido a imposição daquilo que é considerado digno 

não para aquela pessoa em si, mas pelos valores de outro. 
27 Gustavo Tepedino afirma que a “dignidade da pessoa humana, como valor e princípio, compõe-se dos 

princípios da liberdade privada, da integridade psicofísica, da igualdade substancial (art. 3º, III, CF) e da 

solidariedade social (art. 3º, I, CF).” (TEPEDINO, s.d). Em que pese o entendimento do citado autor, nota-se 

que há certa confusão. Defender que a liberdade privada, a integridade psicofísica, a igualdade substancial e a 

solidariedade social integrem a concepção de dignidade, como entende Maria Celina Bodin de Moraes (2003), 

não é o problema. Os equívocos são entender que a igualdade substancial e a solidariedade social se 

fundamentam apenas no art. 3º, I e III da CRFB/1988 e que, sendo esses objetivos da república, poderiam 

compor o fundamento. Como o próprio nome diz, o fundamento é a base. Logo, não é o objetivo que integra o 

fundamento, e sim o fundamento que embasa o objetivo. Ademais, a igualdade substancial e a solidariedade 

social também devem se fundar na cidadania. Do contrário, não se tem a real dimensão dos objetivos da 

república. 
28 Esse aspecto coletivo ou social da dignidade não pode ser entendido como meramente “a garantia de não vir a 

ser marginalizado”. (MORAES, 2003, p. 85). Essa compreensão seria reconhecer apenas o aspecto protetivo, 

desconsiderando o viés promotor da dignidade.  
29 Sobre a dignidade da pessoa humana, Fernanda Cantali (2009) afirma que esta possui uma dimensão que é 

negativa e outra que é prestacional. Para a autora, “isso significa que a dignidade se manifesta 

simultaneamente como a expressão da autonomia da pessoa, ou seja, o direito de autodeterminação que cada 

pessoa tem para tomar decisões que digam com a sua própria existência, bem como a necessidade de o estado 

prestar assistência, protegendo-a. Trata-se da própria dignidade impondo dever de proteção e de assistência, 

principalmente quando a capacidade de autodeterminação encontra-se restringida, situação em que, mesmo 

assim, resto o direito de ser tratado com dignidade.” (CANTALI, 2009, p. 87).  
30 O direito ao voto e de ser votado são disciplinados na CFRB/1988 dentro dos direitos políticos, os quais são 

considerados direitos fundamentais, sendo o voto direto, periódico, secreto e universal insuscetível de ser 

abolido por emenda constitucional (art. 60 §4º II da CRFB/1988). 
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imprensa, liberdade religiosa, além dos direitos à propriedade, de contratar e o direito à justiça. 

Já a faceta política refere-se ao direito de participar do e no exercício do poder político, 

atuando diretamente em organismos com autoridade política ou elegendo os membros que 

atuarão nesses referidos organismos. A face social é ampla, englobando “desde o direito a um 

mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar, por completo na herança 

social e levar a vida de um ser civilizado de acordo (sic) com os padrões que prevalecem na 

sociedade”. (MARSHALL, 1967, p. 63-64). 

Dalmo Dallari (2004) apresenta sua concepção de cidadania, enfatizando o elemento 

que perpassa todas as facetas delineadas por Marshall. Segundo ele, a cidadania é composta 

por todos os direitos que possibilitam que os indivíduos participem ativamente de uma 

sociedade, seja no dia a dia de sua comunidade, seja nas instâncias de governo (DALLARI, 

2004), isto é, é a possibilidade de tomar parte dos processos decisórios que lhes afetam, 

influenciando nos rumos da própria vida e da sociedade em que vive. Assim, em uma ordem 

democrática, a cidadania deve ser pensada e promovida tanto nos diversos ambientes públicos 

(o que não se resume aos órgãos públicos, devendo abarcar locais como escolas, conselhos, 

etc.) quanto nos espaços privados, como a família. 

Partindo das definições expostas, nota-se uma grande dificuldade em distinguir até 

onde vai a dignidade e começa a cidadania e vice-versa, porque elas se imiscuem de forma tão 

visceral que, em uma sociedade democrática, é difícil pensar em uma sem a outra. Elas atuam 

tanto nas relações privadas quanto nas públicas provocando impactos em toda ordem jurídica 

nacional, especialmente no Direito Privado, sendo preciso reconhecer que o papel de ambas é 

essencial. 

Atualmente, quando se trata das relações privadas é comum o recurso à dignidade da 

pessoa humana, especialmente para justificar posições egoísticas em nome do livre 

desenvolvimento da personalidade, se esquecendo o dever de cada um com o outro e com o 

objetivo constitucional de construir uma sociedade livre, justa e igualitária. A cidadania 

reforça os aspectos coletivos da dignidade como esta enfatiza o lado individual da primeira. É 

esse amálgama de dignidade e cidadania que dará a tônica à maioria dos direitos fundamentais 

tratados na CRFB/1988, embora seja inegável que os demais fundamentos da república 

tenham mais ou menos influência, dependendo do direito fundamental que se esteja 

analisando.31 

                                                 
31 Nos direitos políticos e no direito de livre associação, por exemplo, nota-se grande influência do pluralismo 

político. Já nos direitos trabalhistas e no direito de propriedade, o valor social do trabalho e da livre iniciativa, 

respectivamente, já ganham destaque, etc.   
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Apesar de juristas, como Sarmento (2004), defenderem que os direitos fundamentais 

se prestam à proteção e promoção da dignidade pessoa humana, tal afirmação não é unânime. 

Ainda que a dignidade seja importante e influencie esses direitos, como afirma o autor, parece 

exagerado que estes sejam exteriorização daquela, pois os direitos fundamentais são mais 

amplos, contemplando direitos sociais, econômicos, culturais, além das garantias, fugindo, 

assim, do escopo direitos da pessoa humana. (ASCENÇÃO, 2009).32  

Propondo uma definição teórica puramente de direitos humanos, Luigi Ferrajoli afirma 

que esses são “todos aqueles direitos subjetivos que dizem respeito universalmente a ‘todos’ 

os seres humanos enquanto dotados do status de pessoa, ou de cidadão ou de pessoa capaz de 

agir.” (FERRAJOLI, 2011, p. 9).33  

Os direitos humanos não se confundem com os direitos fundamentais, que seriam 

aqueles direitos ou “posições jurídicas subjectivas (sic) das pessoas enquanto tais, individuais 

ou institucionalmente consideradas, assentes na Constituição, seja na Constituição formal, 

seja na Constituição material”. (MIRANDA, 1999, p.11). Com entendimento semelhante e 

conceituando os direitos do homem como aqueles universais e atemporais, Gomes Canotilho 

acrescenta a limitação espaço-temporal à sua noção de direitos fundamentais, afirmando que 

estes “são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-

temporalmente (sic).” (CANOTILHO, 2012, p. 393).3435 Eles não são, portanto, inatos ou 

atemporais, e sim determinados no tempo e no espaço, sendo o seu foco a “conformação de 

relações que se desenvolvem na sociedade politicamente organizada”. (ASCENSÃO, 2009, p. 

27). Tais direitos são, geralmente, previstos nos textos constitucionais ou em diplomas 

                                                 
32 Para Oliveira Ascenção (2009), a proteção dos direitos da pessoa ainda se dá pelos direitos da personalidade.  

O jurista português critica a tentativa “reconduzir os direitos fundamentais a manifestações do princípio da 

dignidade da pessoa humana” e assevera que “[N] no centro do direito de personalidade deve estar a defesa da 

pessoa humana como tal. Sem isto, a categoria seria supérflua. Já semelhante objetivo só lateralmente pode ser 

prosseguido pelos direitos fundamentais. Nem sequer se pode dizer que todo o direito da personalidade, 

materialmente, assim considerado por representar imposição da personalidade ôntica, deve por isso ser 

acolhido como direito fundamental.” (ASCENSÃO, 2009, p. 26). 
33 O mesmo autor esclarece que para ele, direito subjetivo é “qualquer expectativa positiva (a prestação) ou 

negativa (a não lesão) vinculada a um sujeito por uma norma jurídica, e por status a condição de um sujeito 

prevista também esta por uma norma jurídica positiva qual pressuposto da sua idoneidade a ser titular de 

situações jurídicas e/ou autor dos atos que estão em exercício.” (FERRAJOLI, 2011, p. 9). 
34 Sarmento afirma que “os direitos fundamentais condensam os valores mais relevantes para determinada 

comunidade política. E, como garantia de valores morais coletivos, os direitos fundamentais não são apenas 

um problema do estado, mas de toda a sociedade”. (SARMENTO, 2009, p. 134). Ainda que se concorde que 

esses direitos são mesmo marcas de uma certa comunidade, discorda-se da ideia de valores. A questão de valor 

e axiologia já foi introduzida anteriormente, mas será mais bem trabalhada posteriormente.  
35  Em sentido contrário, Ferrajoli (2011) aponta para a desnecessidade da previsão legal dos direitos 

fundamentais no direito positivo, sendo aqueles universais. Já Oliveira Ascensão (2009) chama atenção para a 

aproximação forçada dos direitos fundamentais dos direitos humanos e para a ampliação no rol dos direitos 

fundamentais, o que vem diluindo a força da categoria, uma vez que ela se torna suscetível a consolidar 

reivindicações de grupos específicos. 



44 

 

internacionais e se inserem na ordem jurídica nacional como “instrumentos” para a realização 

dos objetivos previstos no art. 3º da CRFB/1988, como “elementos fundamentais da ordem 

democrática”. (SILVA, 2014, p. 129-130). Ou seja, os direitos fundamentais refletem as 

aspirações do constituinte de 1988, podendo, em caso de rompimento da atual ordem jurídica 

constitucional, outros direitos passarem a ser considerados fundamentais.36   

Dentro da ordem democrática brasileira, os direitos fundamentais devem ter 

tratamento muito diferente daquele dado anteriormente, uma vez eles se expandem 

 

[...] para o âmbito das relações privadas, permitindo que estes transcendam o 

domínio das relações entre cidadão e estado, às quais estavam confinados pela teoria 

liberal clássica. Reconhece-se então que tais direitos limitam a autonomia dos atores 

privados e protegem a pessoa humana da opressão exercida pelos poderes sociais 

não estatais, difusamente presentes na sociedade contemporânea. Neste quadro, o 

legislador assume o encargo de promover os direitos fundamentais, e toda a 

legislação ordinária terá de ser revisitada sob uma nova ótica. (SARMENTO, 2009, 

p.136). 

 

Gomes Canotilho (2012) defende que os direitos fundamentais possuem uma função 

de prestação social, que permite que o indivíduo exija a efetivação do seu direito; uma função 

de defesa ou liberdade, que impede a violação de seus direitos pelo Estado; uma função de 

proteção perante terceiros; e uma função de não discriminação, que veda o tratamento não 

igualitário. Nesse contexto, os direitos fundamentais se tornam não só peça fundamental na 

defesa do cidadão, mas um importante instrumento do aspecto promocional do direito 

democrático, uma vez que impõe deveres a serem efetivados.37 Tais obrigações pesam sobre 

o Estado e “sobre toda a sociedade e sobre cada um dos seus integrantes, na medida das 

respectivas possibilidades” (SARMENTO, 2004, p. 340)38 e responsabilidades. Começa-se a 

defender a existência não só de direitos, mas também de deveres fundamentais, os quais 

podem ser conceituados como uma 

 

[...] categoria jurídica que estabelece a cada indivíduo, à sociedade e ao Estado a 

necessidade de observância da ordem jurídica legitimamente estabelecida e de 

proporcionar a formação e a manutenção de uma base material que satisfaça as 

                                                 
36 No Direito Internacional existe o princípio da vedação retrocesso, pelo qual os direitos humanos só poderiam 

expandir, aumentando a proteção dos indivíduos e nunca diminuir. Como esse não é o foco do trabalho, esse 

tema não será explorado.  
37 Nesse aspecto, convém ressaltar que a promoção dos direitos fundamentais costuma se dar, no Direito Público, 

por meio das políticas públicas de Estado. Elas são o melhor meio para otimizar recursos e garantir o acesso 

aos direitos básicos.   
38 Sobre essa responsabilidade, Daniel Sarmento assevera “que trata-se de uma responsabilidade cujos contornos 

e limites devem ser desenhados de forma cuidadosa, para que não seja demasiadamente comprometida a 

liberdade dos agentes privados, tão importante para a dignidade da pessoa humana e para a edificação de uma 

sociedade verdadeiramente democrática.” (SARMENTO, 2004, p. 340). 
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necessidades básicas das instituições públicas e efetive os bens de primordial 

importância, para que haja o correto exercício dos direitos fundamentais. 

(SIQUEIRA, 2010, p. 233). 

 

Na mesma linha, Ingo Sarlet (2015) afirma que pensar em tais deveres é reforçar que o 

Estado Democrático impõe um padrão mínimo de responsabilidade com a sociedade no 

exercício da autonomia individual e que existem deveres jurídicos, e não só morais, de 

respeito aos ditames do texto constitucional.  

As normas que definem os direitos e as garantias fundamentais possuem aplicação 

imediata (art. 5º da CRFB/1988) tanto nas relações com o poder público quanto nas relações 

entre os particulares, como já pacificou o Supremo Tribunal Federal.3940  Tal previsão, 

juntamente com a elevação de direitos fundamentais ao status de cláusula pétrea (art. 60, § 4º, 

IV), reforça a importância do tratamento dado aos direitos fundamentais no texto 

constitucional. (SARLET, 2014). Tais direitos, juntamente com os fundamentos e objetivos da 

república brasileira, além do tratamento no texto constitucional de temas classicamente 

legados ao Direito Privado, bem como a aplicação dos princípios constitucionais ao Direito 

Civil, flexibilizaram a outrora rígida separação entre o Direito Público e o Direito Privado. 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Várias são as decisões dos tribunais brasileiros sobre a temática. Uma das decisões mais emblemáticas que 

reconheceu a aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações entre particulares foi proferida do 

Recurso Extraordinário 201819/RJ, no qual entendeu-se que as associações privadas devem garantir o direito 

fundamental ao contraditório e a ampla defesa aos seus membros. No caso em tela a União Brasileira de 

Compositores havia excluído um de seus sócios sem oportunizar a ele direito de defesa. (BRASIL, 2006b)  
40 Muito se discute como se dão esses efeitos direitos, não sendo tal discussão objeto desta pesquisa. Neste 

trabalho adota-se a visão de Virgílio Afonso da Silva, por se considerar a mais adequada ao Direito nacional. 

Para o autor, a aplicação dos direitos fundamentais nas relações particulares se dá nas situações “para as quais 

não há mediação legislativa ou que a atividade legislativa se tenha mostrado insuficiente.” (SILVA, 2014, p. 

148). Isso não exclui os efeitos indiretos que são contínuos e se dão pelo advento de normas 

infraconstitucionais que trabalham esses direitos, a chamada mediação legislativa, e, principalmente, pela 

interpretação do Direito Privado. (SILVA, 2014). Para Carvalho, “com a aplicação direta da teoria dos direitos 

fundamentais às relações privadas, a Constituição pode demonstrar sua eficácia de forma dúplice ou binária, 

pois esse método se concretiza quando o Poder Judiciário, em sua atuação típica, resolve o caso concreto 

utilizando-se da legislação ordinária (em um método de aplicação indireta), mas ao mesmo tempo, aplica 

também, em razão de sua normatividade, de forma direta os princípios constitucionais ao caso concreto.” 

(CARVALHO, 2015, p. 348). Já sobre a aplicação direta das normas constitucionais ao Direito Privado, 

Perlingieri é enfático ao asseverar que “[N]não existem, portanto, argumentos que contrastem a aplicação 

direta: a norma constitucional pode, também sozinha (quando não existirem normas ordinárias que disciplinem 

a fattispecie em consideração), ser a fonte da disciplina de uma relação jurídica de direito civil. Essa é a única 

solução possível, se se reconhece a preeminência das normas constitucionais – e dos valores por elas expressos 

– em um ordenamento unitário, caracterizado por tais conteúdos.” (PERLINGIERI, 2007, p. 11).  
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2.3.2 Atenuando a dicotomia entre Direito Público e Direito Privado e os princípios jurídicos 

constitucionais  

 

Até a promulgação da CRFB/1988, via-se no Direito nacional uma clara divisão entre 

o Direito Público e o Direito Privado, ainda que algumas leis especiais já fragilizassem essa 

dicotomia. Os textos constitucionais de até então tratavam de poucas matérias de Direito Civil, 

notadamente trazendo normas sobre os direitos e as garantias individuais, que ainda eram 

vistas somente como imposições contra o Estado e não contra os particulares, e sobre o direito 

de propriedade. Era, então, o próprio Direito Público que traçava sua relação e seus limites 

com o Direito Privado, isto é, era o Direito Público que dava ampla liberdade ao legislador 

para que este regulamentasse o Direito Privado. Com o advento da CRFB/1988, é o Direito 

Público que modifica essa relação. Como dito anteriormente, a então rígida divisão entre essas 

grandes áreas do direito é fragilizada e uma outra relação entre elas se forjou.  

Se antes o fenômeno jurídico se enquadrava na esfera pública, local destinado para a 

organização do Estado e atuação das entidades políticas, ou na esfera privada, espaço que 

imperava a livre atuação das pessoas (físicas e jurídica) na ordem econômico-social 

(RIBEIRO, 2004), hoje, o público e o privado “cada vez mais se confundem e interpenetram, 

tornando-se categorias de difícil apreensão neste cenário de enorme complexidade.” 

(SARMENTO, 2004, p. 52). Maria Celina Bodin de Moraes (1991) afirma que a divisão entre 

Direito Público e Privado será quantitativa, isto é,  

 

[...] há institutos onde é prevalente o interesse dos indivíduos, estando presente, 

contudo, o interesse da coletividade; e institutos em que prevalece, em termos 

quantitativos, o interesse da sociedade, embora sempre funcionalizado, em sua 

essência, à realização dos interesses individuais e existenciais dos cidadãos. 

(MORAES, 1991, p. 135).41 

 

Não se pode mais se falar em um Direito Privado imune à interferência do texto 

constitucional (RIBEIRO, 2004), e como consequência, do Direito Público, uma vez que 

institutos do Direito Privado ou foram tratados de forma explícita na CRFB/1988 ou sofrem 

influência implícita do Direito Público por meio dos princípios constitucionais. 

                                                 
41 No mesmo sentido, Gustavo Tepedino afirma que ocorre “a inevitável alteração dos confins entre o direito 

público e o direito privado, de tal sorte que a distinção deixa de ser qualitativa e passar a ser meramente 

quantitativa, nem sempre se podendo definir qual exatamente é o território do direito público e qual o território 

do direito privado. Em outras palavras, pode-se provavelmente determinar os campos de direito público ou do 

direito privado pela prevalência do interesse público ou do interesse privado, não já pela inexistência de 

intervenção pública nas atividades de direito privado ou pela exclusão da participação do cidadão nas esferas 

da administração pública. A alteração tem enorme significado hermenêutico, e é preciso que venha a ser 

absorvida pelos operadores.” (TEPEDINO, 1999, p. 19). 
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O Direito Privado passa a também se submeter aos novos fundamentos do 

ordenamento jurídico brasileiro. Inicia-se, portanto, um “o processo de reconstrução do nosso 

mais tradicional setor de regulação das relações jurídicas privadas, a partir da incorporação e 

expressão dos valores constitucionais” (RIBEIRO, 2004, p. 146), chamado de 

constitucionalização do Direito Privado.  

Tal processo não objetiva nem esvaziar o Direito Privado nem retirar sua autonomia, e 

sim, “superar a segregação entre a Constituição e o Direito Civil, remodelando os seus 

institutos a partir das diretrizes constitucionais”. (SCHREIBER, 2016, p. 2). Apesar dessa 

aproximação do Direito Público sobre o Direito Privado, há uma reafirmação da autonomia do 

Direito Civil, direito esse que deve ser apoiado nas novas bases constitucionais.  

Explicitando essa reafirmação da autonomia do Direito Privado, Virgílio Afonso da 

Silva afirma que ela ocorre porque 

 

[...] sempre que possível essa produção de efeitos, para usar uma expressão 

consagrada, se dá por intermédio do material normativo do próprio direito privado, o 

que garante a sua autonomia. O que muda, no entanto, se se comparar com a 

autonomia que o direito privado gozava especialmente até o século XIX, é o fato de 

que as normas desse ramo do direito devem ser interpretadas com base nos 

princípios constitucionais. (SILVA, 2014, p. 27). 

 

O mesmo autor (2014) pontua que a assimilação desse novo paradigma é um processo 

difícil e moroso. A adaptação da legislação ordinária é lenta, sendo tal fato não uma questão 

de falta de “vontade política”, mas natural e mundial, “inerente à lentidão do legislador para 

se adaptar a novos paradigmas.” (SILVA, 2014, p. 40). A comunidade jurídica também 

costuma se manter apegada a paradigmas superados, tendendo a repetir decisões e 

entendimentos ultrapassados, o que dificulta ainda mais esse processo. 

A teoria dos princípios, desenvolvida pela teoria do direito e trabalhada mais no 

Direito Público, trouxe novos elementos ao Direito Civil e auxilia na introdução de vários 

elementos de Direito Constitucional no Direito Privado. 

No Direito Privado de antes da CRFB/1988, os princípios jurídicos eram, 

tradicionalmente, utilizados somente como instrumentos supletivos, usados somente para 

suprir lacunas legislativas, integrando o sistema juscivilístico (os princípios gerais do direito). 

A teoria dos princípios, por sua vez, amplamente aceita e trabalhada pelo juristas brasileiros, 

traz outra concepção, compreendendo que os princípios jurídicos, juntamente com as regras 

são espécies do gênero normas jurídicas.42 Ambos possuem força cogente e buscam regular 

                                                 
42 Virgílio Afonso da Silva ensina que normas “não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos 
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condutas, mas as regras o fazem, descrevendo a “conduta que resulta da sua interpretação” 

(ÁVILA, 2011, p. 63), estabelecendo as permissões e proibições e descrevendo suas exceções. 

(DWORKIN, 2010). Já os princípios não descrevem imediatamente a conduta, mas preveem 

os fins a serem atingidos, cuja “concretização depende mais intensamente de um ato 

institucional de aplicação que deverá encontrar o comportamento necessário à promoção do 

fim”. (ÁVILA, 2011, p. 63).43 Assim, para Ávila (2011), enquanto as regras descrevem 

condutas, os princípios estabelecem fins.  

Essa diferenciação entre princípios e regras é especialmente visível quando se analisa 

a forma de aplicação deles. Para Dworkin (2010), estando presentes os elementos que a regra 

determina, esta ou é aplicada ou é inválida, ou seja, ou aplica-se a regra como um todo ou não 

se aplica nada. Já os princípios “são fluidos e abstratos e precisam ser densificados ante o caso 

concreto por um esforço discursivo-interpretativo, não se aplicando em quaisquer situações 

que reproduzam suas circunstâncias de aplicação.” (GALUPPO, 1999, p. 201). 

Embora Ávila (2009) afirme que há uma opção constitucional pelo uso das regras, 

como ressalta o mesmo autor44, o texto constitucional brasileiro possui as duas espécies de 

normas, não havendo entre elas uma hierarquia, mas sim uma relação de complementaridade. 

Seguindo a linha do Direito alemão, no Brasil cada um desses direitos fundamentais 

está sendo tratado como princípio jurídico constitucional.45 O mesmo fato ocorre com os 

citados fundamentos e objetivos da república, sendo este tripé – direitos fundamentais, 

                                                                                                                                                         
a partir da interpretação sistemática de textos normativos. Daí se afirmar que os dispositivos se constituem no 

objeto da intepretação e as normas, no seu resultado. O importante é que não existe correspondência entre 

norma e dispositivo, no sentido de que sempre que houve um dispositivo haverá uma norma, ou sempre que 

houver uma norma deverá haver um dispositivo que lhe sirva de suporte.” (SILVA, 2011, p. 30).  
43 O termo princípio jurídico possui muitas acepções. Marcelo Galuppo (1999) afirma que Bobbio e Del Vecchio 

entendiam que princípios eram as normas gerais de um sistema obtidas por processo de generalização feito 

pela ciência jurídica. Já para Alexy, os princípios “são normas que ordenam que algo seja realizado na maior 

medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 

mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato 

de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das 

possibilidades jurídicas.” (ALEXY, 2011, p. 90). Dworkin, por sua vez, diferencia política, padrão estabelecido 

com um objetivo a ser satisfeito, em geral para a melhoria de um “aspecto econômico, político ou social de 

uma comunidade” (DWORKIN, 2010, p. 36), de princípio, padrão que “deve ser observado, não porque vá 

promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma 

exigência de justiça ou eqüidade (sic) ou alguma outra dimensão da moralidade.” (DWORKIN, 2010, p. 36). 

Para fins deste trabalho, preferir-se-á utilizar a definição de princípio de Virgílio Afonso da Silva 

anteriormente citada, ainda que se considere essencial a contribuição de cada um desses autores para a 

construção da teoria dos princípios. 
44 Ainda segundo Ávila (2009), essa escolha se justifica em razão de as regras terem a função de eliminar ou 

diminuir problemas referentes a conhecimento, controle de poder, coordenação e custos, em razão de preverem 

condutas, o que também reduziria as incertezas e a arbitrariedades. 
45 Falando sobre a realidade alemã, Alexy afirma “que o Tribunal Constitucional Federal concebe as normas de 

direitos fundamentais (pelo menos também) como princípios.” (ALEXY, 2006, p. 94). 
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fundamentos e objetivos da república – utilizado como guia interpretativo de todo o 

ordenamento jurídico e, por consequência, do Direito Privado. 

A partir daí alguns juristas, como Tepedino (1999 e 2017), Bodin de Moraes (2003) e 

Sarmento (2004), defendem que há na CRFB/1988 uma tábua axiológica, tendo como seu 

epicentro a dignidade da pessoa humana.46 Sobre essa afirmação comumente repetida pelos 

autores brasileiros de Direito Civil, duas ponderações devem ser feitas.  

Em primeiro lugar, a dignidade é fundamento do Direito nacional e princípio jurídico 

constitucional. Como todo princípio jurídico, ela não pode ser tratada como valor. Como já 

trabalhado, os princípios, enquanto normas jurídicas, possuem caráter deontológico que se 

presta a determinar o que é ou não devido. (GALUPPO, 1997). Marcelo Galuppo (1997) 

ensina que os valores possuem natureza axiológica e trabalham com o que é ou não bom, 

tendo, portanto, uma grande carga de subjetividade, já que o que é bom para uma pessoa pode 

não ser para a outra.4748 Essa diferenciação é fundamental para se trabalhar não só com o 

princípio da dignidade da pessoa humana, mas com qualquer princípio jurídico, uma vez que 

 

[...] o problema do procedimento axiológico de interpretação e aplicação do Direito 

está na subjetividade e imprevisibilidade de sua utilização. As tentativas de se 

estabelecer critérios objetivos para a aplicação jurídica de valores não conseguem 

negar a fluidez subjetiva do próprio elemento valorativo trabalhado. Ponderar 

valores é admissível no campo da Moral, mas não no âmbito do Direito, pois qual o 

valor a ser escolhido? (LIMA; SÁ, 2015, p. 26). 

 

Em segundo lugar, justamente por não ser valor, não há de se falar de uma hierarquia 

constitucional de princípios. Marcelo Galuppo (1999) afirma que nas sociedades democráticas 

e, portanto, plurais, os mais diversos argumentos e projetos de vida competem em igual 

patamar, e “os princípios jurídicos são expressão dessa diversidade, e que por isso mesmo 

concorrem entre si em pé de igualdade, não se podendo estabelecer, a priori, uma hierarquia 

                                                 
46 Na mesma linha, mas com um fundamento um pouco diferente, Judith Martins-Costa (2002) afirma que é a 

pessoa o valor fonte do ordenamento jurídico nacional, sendo a partir dela projetados outros valores. 
47 Marcelo Galuppo adverte de forma peremptória que “os direitos, entendidos apenas como valores, não 

permitem qualquer tipo de proteção para o indivíduo contra a sociedade e o Estado.” (GALUPPO, 1999, p. 

197). Tal advertência não tem sido levada a sério por diversos juristas que insistem em usar argumento 

axiológico para trabalhar direitos.  
48 Sobre a utilização da dignidade da pessoa humana como valor, é sempre importante lembrar das lições do ex-

ministro do STF, Eros Roberto Grau que sobre o tema. Para o ex-ministro “[T]tem razão a arguente ao afirmar 

que a dignidade não tem preço. As coisas têm preço, as pessoas têm dignidade. A dignidade não tem preço, 

vale para todos quantos participam do humano. Estamos, todavia, em perigo quando alguém se arroga o direito 

de tomar o que pertence à dignidade da pessoa humana como um seu valor (valor de quem se arrogue a tanto). 

É que, então, o valor do humano assume forma na substância e medida de quem o afirme e o pretende impor 

na qualidade e quantidade em que o mensure. Então o valor da dignidade da pessoa humana já não será mais 

valor do humano, de todos quantos pertencem à humanidade, porém de quem o proclame conforme o seu 

critério particular. Estamos então em perigo, submissos à tirania dos valores.” (BRASIL, 2010).  
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entre si.” (GALUPPO, 1999, p. 204). O mesmo autor conclui que todos os princípios são 

igualmente necessários e valiosos para a identidade pessoal de cada cidadão e para nossa 

sociedade, sendo “o conjunto deles, e não um ou outro, que revela quem somos e quem 

queremos ser.” (GALUPPO, 1999, p. 204).49 

Apesar dos princípios jurídicos constitucionais terem inegável importância, o texto 

constitucional não pode ser considerado a única fonte dos princípios jurídicos. (GALUPPO, 

1999). Entender que os princípios constitucionais são aplicáveis a todas áreas do Direito não 

significa que cada uma dessas áreas não tenha também seus princípios específicos. Tais 

princípios não só existem como devem ser aplicados, não podendo eles, obviamente, 

contrastarem com os ditames constitucionais, mas promovê-los. Cada área do Direito busca 

efetivar os objetivos que justificam sua existência e os princípios específicos auxiliam nesse 

intento. Negá-los é negar a existência de princípios como o da boa-fé, que são 

importantíssimos para dar mais consistência ao Direito nacional. 

É na busca desse ideal de dar maior consistência ao Direito pátrio que a aplicação dos 

princípios jurídicos constitucionais e/ou específicos do Direito Privado se destaca. Mas não 

basta só a consistência entendida como “a repetição de soluções passadas para casos 

aparentemente iguais” (GALUPPO, 1999, p. 198), sendo necessário também se garantir a 

integridade das decisões. Esta, para Dworkin, se liga aos conceitos de justiça e de 

imparcialidade e é respeitada quando se dá a resposta correta a um determinado caso. 

(GALUPPO, 1999).   

Nesse contexto, deve se destacar que a aplicação dos princípios jurídicos impõe ao 

intérprete um ônus argumentativo bem maior do que aquele necessário para justificar a 

aplicação de uma regra.50 Como salienta Humberto Ávila, “como não há descrição do 

conteúdo do comportamento, a interpretação do conteúdo normativo dos princípios depende, 

com maior intensidade, do exame problemático.” (ÁVILA, 2011, p. 75). Galuppo (1999) 

afirma que, em tese, todos os princípios são aplicáveis, mas é no caso concreto que se verifica 

                                                 
49 Embora defenda a primazia da dignidade da pessoa, Daniel Sarmento (2004) assevera que entre os direitos 

fundamentais inexiste qualquer hierarquia, sejam eles individuais, sociais ou econômicos. Complementando o 

pensando de Sarmento, também não é possível estabelecer aprioristicamente uma escala de importância nem 

entre os tipos de direitos fundamentais (econômicos, individuais e sociais), nem entre os direitos de uma 

mesma classe e nem entre direitos de uma classe em relação aos direitos integrantes de classes diferentes. 

Assim, não se pode dizer que em uma análise prima facie, o direito à liberdade de associação seria mais 

relevante que o direito a educação etc.  Nem mesmo o direito à vida é considerado mais importante que os 

demais. São os elementos do caso concreto que subsidiarão a decisão de qual princípio é o mais adequado a 

questão fática apresentada. 
50 Isso não significa que não tenha que justificar a aplicação de regras. Apenas indica que é “facilmente 

demonstrável a correspondência, o ônus argumentativo é menor, na medida em que a descrição normativa 

serve, por si só, como justificação”. (ÁVILA, 2011, p. 74). 
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quais preenchem as condições de serem aplicados e se analisa qual é o princípio mais 

adequado às peculiaridades fáticas, o que pode fazer com que um princípio excepcione o 

outro.51 É esse procedimento de aplicação dos princípios que, caso seguido, pode auxiliar na 

construção de um Direito Civil mais consistente. 

Dessa forma, é importante também compreender que a própria noção de princípio no 

Direito Privado mudou, o que necessariamente provocou uma alteração na forma de integrá-lo. 

As “supostas” lacunas do ordenamento jurídico não podem mais ser preenchidas com o 

recurso aos antigos princípios gerais do direito, como defendem juristas como Gustavo 

Tepedino (1999) e Paulo Lôbo (2013). A aplicação desses princípios fazia sentido quando 

ainda se concebia que o Direito era composto por grandes áreas que representavam sistemas 

fechados e que não se via um Direito Civil constitucionalizado. Como afirmou Caio Mário 

Pereira, “é tempo de se reconhecer que a posição ocupada pelos ‘Princípios Gerais de Direito’ 

passou a ser preenchida pelas normas constitucionais, notadamente, pelos direitos 

fundamentais.” (PERREIRA, 1999, p. 744). 

 A partir de tudo que até aqui foi exposto é que deve se pensar o atual Direito Civil 

brasileiro. 

 

2.4 Direito Civil constitucional ou “só” Direito Civil atual? 

 

Os impactos da CRFB/1988 no Direito Privado e, mais especificamente, no Direito 

Civil foram bastante relevantes para a prática. Essa constitucionalização do Direito Civil 

trouxe uma mudança de racionalidade a essa área do Direito nacional (SILVA, 2014), 

provocando uma releitura da teoria das fontes do Direito Civil (PERLINGIERI, 2007), uma 

vez que o texto constitucional passa a ser “fonte de Direito Privado, não só enquanto fonte 

imediata, mas enquanto contém disposições que estão dirigidas aos cidadãos, e tem 

operatividade direta.” (LORENZETTI, 1988, p. 255).  

                                                 
51 Como já afirmado, a aferição do princípio mais adequado só poderá ser feita com a análise de toda a situação 

fática e justificada por meio da argumentação jurídica que levará em conta todos os elementos do caso e 

explicitará os motivos da aplicação de um princípio em detrimento do outro. Ele não se confunde com o 

procedimento de ponderação de princípios concebido por Alexy. Partindo dos ensinamentos de Habermas, 

Marcelo Galuppo (1999) afirma que a ponderação parte de uma concepção axiológica do direito, uma vez que 

somente é possível preferir um princípio ao outro se eles forem pensados como valores. Com o mesmo 

entendimento, Lima e Sá afirmam que é impossível a aplicação da ponderação de princípios, porque “estar-se-

ia utilizando uma metodologia axiológica para uma ordem que não a comporta, na aplicação.” (LIMA; SÁ, 

2015, p. 26).  
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 Começa-se, então, a se falar em um Direito Civil constitucional no Brasil. César Fiuza 

(2009) identifica três fases no desenvolvimento da civilística constitucional no país: 

conteudística, interpretativa e programática. 

 A primeira fase, conteudística, cujo expoente seria Carlos Augusto Bittar, apenas 

indicava os temas de Direito Civil tratados pela CRFB/1988 (FIUZA, 2009), temas estes que 

deveriam ser reformulados pelo legislador ordinário para serem adaptados aos ditames 

constitucionais. (BITTAR; BITTAR JUNIOR, 2003). Nota-se, assim, que havia um certo 

apego à tradição civilista do CCB/1916, o que dificultava a produção de efeitos do texto 

constitucional em uma legislação antiga e, muitas vezes, contrastante com a CRFB/1988. 

 Já a fase interpretativa, inspirada no Direito Civil italiano e disseminada no país 

principalmente pelos professores cariocas, como Gustavo Tepedino e Maria Celina Bodin de 

Moraes, e por outros docentes de renome e de fora do Rio de Janeiro, como Luiz Edson 

Fachin e Paulo Lôbo, propõe a inversão da hermenêutica tradicional para se interpretar os 

problemas de Direito Privado sob a égide dos princípios constitucionais. (FIUZA, 2009). 

Embora hoje possa parecer banal dizer que a legislação civil infraconstitucional tenha que ser 

interpretada à luz do texto constitucional (LÔBO, 2003), essa inversão, que, a princípio, 

parece lógica e indiscutível, era contrária ao que se fazia até então, quando o Direito Privado 

se mantinha imune às alterações no Direito Público.52 Esse é o grande mérito dessa segunda 

fase. 

 Por fim, a última fase, a programática, dá um passo além na proposta de reformulação 

de institutos privatísticos, sendo que sua “preocupação já não é tão-somente a de ressaltar a 

necessidade de uma hermenêutica civil-constitucional, mas também a de destacar a 

imperiosidade de se implantar o programa constitucional na esfera privada.” (FIUZA, 2009).  

Para César Fiuza, 

 

[...] a Constituição, ao elevar a dignidade humana ao status de fundamento da 

República, traçou um programa geral a ser cumprido pelo Estado e por todos nós. 

Este programa consiste em promover o ser humano, em conferir-lhe cidadania, por 

meio da educação, da saúde, da habitação, do trabalho e do lazer, enfim por meio da 

vida digna. E a própria Constituição, por vezes, fixa parâmetros e políticas para a 

implementação desse programa. Assim, o Direito Civil-constitucional não se resume 

mais ao Direito Civil interpretado à luz da Constituição, mas interpretado à luz da 

Constituição, com vistas a implantar o programa constitucional de promoção da 

                                                 
52 Fiuza adverte que “não só as normas de Direito Civil devem receber leitura constitucionalizada, mas todas as 

normas do ordenamento jurídico, sejam elas de Direito Privado, sejam de Direito Público. Este é um ditame do 

chamado Estado Democrático de Direito, que tem na Constituição sua base hermenêutica, o que equivale a 

dizer que a interpretação de qualquer norma deverá buscar adequá-la aos princípios e valores constitucionais, 

uma vez que esses mesmos princípios e valores foram eleitos por todos nós, por meio de nossos 

representantes, como pilares da sociedade e, conseqüentemente (sic), do Direito.” (FIUZA, 2009). 
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dignidade humana. Em outras palavras, não se trata mais de simplesmente dizer o 

óbvio, isto é, que o Direito Civil deve ser lido à luz da Constituição, mas antes de 

estabelecer uma interpretação civil-constitucional que efetivamente implante o 

programa estabelecido na Constituição. Trata-se de estabelecer um modus 

interpretandi que parta dos ditames e dos limites da norma posta, numa ótica 

constitucional, assim promovendo a dignidade humana. (FIUZA, 2009). 

 

É nesse contexto que o Direito Civil deixa de ser um direito meramente protetivo e 

passa a se inserir com maior adequação ao projeto de país previsto na CRFB/1988, devendo 

ser encarado com um direito também promocional.53 O influxo das normas constitucionais, 

especialmente dos fundamentos e objetivos da república, além dos direitos fundamentais, 

ampliam o objeto do Direito Privado e, por óbvio, do Direito Civil. 

Inicia-se um processo de “despatrimonialização”, entendido por Perlingieri como uma 

tendência normativa-cultural que evidencia uma opção jurídica constitucional “que, 

lentamente, se vai concretizando, entre personalismo (superação do individualismo) e 

patrimonialismo (superação da patrimonialidade fim a si mesma, do produtivismo, antes, e do 

consumismo, depois, como valores).” (PERLINGIERI, 2002, p. 33).  

A partir daí, parte dos juristas brasileiros passaram a defender que se opera uma 

mudança de foco do Direito Civil nacional, no sentido de que o “ser” passaria a prevalecer 

sobre o “ter” (SARMENTO, 2004, SCHREIBER; KONDER, 2016), ou seja, que havendo um 

conflito entre uma situação jurídica existencial e uma situação jurídica extrapatrimonial, “a 

primeira deverá prevalecer, obedecidos, assim, os princípios constitucionais que estabelecem 

a dignidade da pessoa humana como o valor cardeal do sistema.” (MORAES, 2003, p. 120).  

Se a afirmativa de que após a CRFB/1988 o “ser” prevalece sempre sobre o “ter” é 

verdadeira, ainda que se compreenda o texto constitucional pela sua perspectiva de 

transformação social futura, deve-se reconhecer que o país (incluindo todos os poderes da 

República, sem exceção, e a sociedade) falhou terrivelmente em efetivar os ditames 

constitucionais. Isso porque em uma época de grande consumismo, de ostentação em redes 

sociais e de busca por prazeres efêmeros, possuir bens, talvez, nunca tenha sido tão 

importante como hoje, sendo inclusive, para muitos, sinal distintivo de identidade, ou seja, o 

“ter” continua em muitos aspectos se sobrepondo ao “ser”.  

                                                 
53 Além da função promocional da própria dignidade da pessoa humana já enfatizada neste trabalho e destacada 

por Daniel Sarmento (2004) e Leonardo Galvani (2010), outros dispositivos constitucionais também 

evidenciam essa função. Maria Celina de Moraes ensina “que os incisos do artigo 3o conclamam os Poderes a 

uma atuação promocional, através da concepção de justiça distributiva, voltada para a igualdade substancial, 

vedados os preconceitos de qualquer espécie. Não há lugar, no projeto constitucional, para a exclusão; mas 

também não há espaço para a resignação submissa, para a passiva aceitação da enorme massa de destituídos 

com que (mal) convivemos.” (MORAES, 2003, p. 110). Ainda sobre o aspecto promocional do Direito 

brasileiro atual, deve se destacar o papel dos direitos fundamentais que impõe ao Estado um ônus de assegurar 

tais direitos, o que deveria ser feito por meio de políticas públicas, tanto gerais como inclusivas. 
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Nota-se que a ideia de prevalência traz consigo a hierarquização das relações 

existenciais, recorrendo sempre à dignidade da pessoa humana. Como já tratado anteriormente, 

não há de se falar em hierarquização de princípios constitucionais não sendo a dignidade “um 

princípio absoluto no sentido de ser maior ou mais importante que os demais princípios.” 

(NAVES; SÁ, 2017, p.22). Se o texto constitucional quisesse colocar a dignidade da pessoa 

humana como seu objeto de maior proteção, o art. 1º da CRFB/1988 não teria cinco incisos, 

constando entre eles os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e não haveria a 

preocupação em ter um título sobre a ordem econômica e financeira (arts. 170 a 192 da 

CRFB/1988), que também deve se submeter aos fundamentos da república. 

Sobre essa questão, Eduardo Dias pontua que  

 

A necessidade de se considerar posições jurídicas de terceiros, afastando do mero 

capricho individualista a afirmação de novos direitos fundamentais, leva também à 

necessidade de com frequência se recorrer à ponderação e à apresentação de 

argumentos convincentes para a afirmação da fundamentalidade de uma situação 

existencial. Em consequência, há de se concluir que afirmações decisionistas, como 

a de que as situações existenciais devem sempre prevalecer sobre as patrimoniais, 

não se mostram adequadas constitucionalmente, porque muitas situações 

patrimoniais revestem-se também da condição de direitos fundamentais, ligados à 

proteção da propriedade e da livre iniciativa, por exemplo. (DIAS, 2014, p. 47).54  

 

O Direito Civil sempre foi e ainda é um espaço adequado para proporcionar a defesa 

do patrimônio e a circulação de riquezas. Todavia, a “despatrimonialização” representa uma 

maior abertura do Direito Civil às questões existenciais. Isso não significa “a expulsão e a 

‘redução’ quantitativa do conteúdo patrimonial no sistema jurídico” (PERLINGIERI, 2003, p. 

33), e sim que o Direito Privado se expande para também abarcar questões de aspecto não 

patrimonial, o que gera dois reflexos importantes.  

O primeiro deles é o reconhecimento de “que os bens e os interesses patrimoniais não 

constituem fins em si mesmos, devendo ser tratados como meios para a realização da pessoa 

humana, ou melhor, como justificativa institucional de suporte ao livre desenvolvimento da 

pessoa.” (RIBEIRO, 2004, p. 168). Com isso, a modificação da proteção patrimonial provoca 

a releitura dos institutos clássicos do Direito Civil, que passam a ser funcionalizados, isto é, 

                                                 
54 Rose Meireles defende “que o constituinte elegeu a dignidade da pessoa humana como valor maior do 

ordenamento, uma vez que estabelece a existência digna como finalidade da ordem econômica, submetendo as 

situações jurídicas patrimoniais a um juízo de merecimento de tutela, somente alcançado se o seu escopo for o 

de promover a dignidade humana.” (MEIRELES, 2009, p. 9). O fato de funcionalizar a ordem econômica a um 

fim revela uma missão maior de toda a ordem econômica, ou seja, globalmente ela tem o objetivo de 

proporcionar uma vida digna à sociedade brasileira. Isso não significa que em todo ato individual se deva 

perquirir se este está ou não efetivando a dignidade dos envolvidos, o que na prática inviabilizaria a economia 

do país. Este foi inclusive um dos principais argumentos usado pelo governo Temer para justificar as reformas 

trabalhistas e da previdência, apostando que o crescimento econômico e a desoneração do poder produtivo 

melhorará a condição de vida da população brasileira. 
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passam também a necessariamente buscar a efetivação dos objetivos previstos no art. 3º da 

CRFB/1988.55 Esse processo de adaptação desses institutos e das regras que os trabalham 

está sendo, bem ou mal, realizado tanto por modificações legislativas quanto por decisões 

judiciais.  

Já o segundo reflexo é a necessidade de regular esses institutos extrapatrimoniais. 

Aqui, nota-se, ainda, um grande desencontro. Isso porque a ausência de regras aliada ao uso 

indiscriminado e pouco consistente dos princípios jurídicos tem gerado um emaranhado de 

decisões pouco coerentes (e, por vezes, subjetivas) que pouco têm contribuído para a criação 

desse Direito Civil não patrimonial.56 Essas questões existenciais demandam um tratamento 

qualitativamente diverso, o que dificilmente será dado pela adaptação de institutos pensados 

para os direitos patrimoniais.57 

Diante dessa nova função promocional e da sua ampliação anteriormente destacada, 

Schreiber (2016) pontua que a situação do Direito Civil é peculiar, já que não se trata de 

realizar modificações pontuais, e sim, de uma reconstrução do papel do próprio Direito Civil, 

que questiona vários dos seus fundamentos. Aqueles institutos concebidos para consagrarem 

os interesses individuais devem ser “redirecionados à realização dos valores constitucionais, 

em especial à realização da solidariedade social e da dignidade da pessoa.” (SCHREIBER, 

2016, p. 19). 

Esse Direito Civil pós-CRBB/1988 não é mais um direito estático atemporal. Pelo 

contrário, ele tem que ser dinâmico, acompanhando o desenvolvimento da comunidade da 

qual faz parte (RIBEIRO, 2004), ou seja, ele não é mais um sistema pronto e acabado, mas se 

reconstrói cotidianamente estando a serviço dos indivíduos e da sociedade. (FACHIN, 2012). 

Essa releitura permanente deve sempre se pautar na realização dos ditames constitucionais.  

                                                 
55 Sobre a funcionalização dos institutos, Schreiber e Konder lecionam que a “interpretação com fins aplicativos 

conduz à prioridade do perfil funcional dos institutos sobre o perfil estrutural. Superada a matriz positivista de 

priorizar a análise estrutural dos institutos – a composição de seus elementos –, como forma de salvaguardar a 

pesquisa teórica contra a infiltração de juízos de valores e de evitar a confusão entre Direito positivo, o único 

objeto possível de uma teoria científica do direito, e direito ideal, defendeu-se a importância de priorizar, na 

análise de um instituto, seu perfil funcional, seus efeitos, passando do ‘como ele é’ para o ‘para que ele serve’. 

Sob a perspectiva civil-constitucional, isso implica que não apenas deve-se priorizar a análise da função do 

instituto, mas também verificar sua compatibilidade com os valores que justificam a tutela jurídica do instituto 

por parte do ordenamento, positivados sob a forma de preceitos constitucionais. (SCHREIBER; KONDER, 

2016, p. 13-14). 
56 O presente tema será aprofundado ainda neste capítulo.  
57 Talvez o maior exemplo da dificuldade que o Direito nacional tem em lidar com questões existenciais seja a 

disciplina do dano moral, a qual até hoje não goza de consenso sobre o que é o dano moral e não conta com 

critérios consistentes para a sua quantificação. Sobre o tema, Bodin de Moraes assevera que a “falta de maior 

apuro na elaboração técnico-jurídica dos fundamentos do dano moral, porém, longe de significar mais ampla 

tutela, tem redundado em grave obstáculo à proteção integral da pessoa humana.” (MORAES, 2003, p. 14).  
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A aplicação da teoria dos princípios é de especial valia no desenvolvimento desse 

Direito Civil, já que não só permite que aspectos importantes do Direito Constitucional 

interpenetrem nas relações privadas, mas também evidencia a necessidade de se desenvolver 

uma principiologia própria dessa área.58 Como já exposto, especialmente no Direito Civil, o 

qual tem sido questionado na sua capacidade das normas de dar respostas adequadas, os 

princípios jurídicos são essenciais para dar coesão a todas as áreas do direito, para propiciar 

essa constante releitura dos institutos e para transportar os “direitos fundamentais às relações 

entre particulares”. (SILVA, 2014). 59 

Nessa missão de introduzir os direitos fundamentais nas relações privadas, deve-se 

lembrar que não só os direitos fundamentais previstos expressamente na CRFB/1988 devem 

ser promovidos pelo Direito Civil. Devem ser promovidos também aqueles integrantes de 

“tratados e convenções internacionais que disponham sobre direitos humanos, mesmo que não 

tenham sido submetidos às formalidades de aprovação necessárias para se ter natureza de uma 

Emenda Constitucional.” (CARVALHO, 2015, p. 351). Conforme entendimento fixado pelo 

Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 466.343/SP, tais diplomas 

internacionais gozam de status de norma supralegal, ou seja, devem respeitar o texto 

constitucional e serem respeitados pela legislação infraconstitucional. (BRASIL, 2009). Nesse 

contexto, “mesmo as normas de Direito Privado, ao eventualmente contrariarem um tratado 

comum, também, estarão sujeitas a um controle de convencionalidade (supralegalidade)” 

(CARVALHO, 2015, p. 351), que poderá decretar inclusive a invalidade da norma.60 

 Esse Direito Civil brasileiro atual “despatrimonializado”, aberto às questões 

existenciais e funcionalizado para implementar o programa constitucional nas relações 

privadas é frequentemente chamado de Direito Civil constitucional ou constitucionalizado. 

Essa adjetivação é criticada por Virgílio Afonso da Silva (2014), que afirma que, ainda que 

previstas no texto constitucional, as normas Direito Civil não deixam de integrar essa área do 

                                                 
58 Pode-se dizer que os juristas brasileiros demoraram a falar na aplicação da teoria dos princípios ao Direito 

Privado. Grande parte disso se deve à “resistência entre os nossos civilistas, ciosos dos seus conceitos 

seculares e da sua dogmática imune às instabilidades políticas que, no Brasil, já haviam levado à promulgação 

de mais de seis Constituições, enquanto o Código Civil de 1916 permanecia único e monolítico”. 

(SCHREIBER, 2016, p.06-07). Só recentemente tem-se preocupado em trabalhar os princípios juscivilísticos e, 

quando o faz, é comum, notar uma abordagem compartimentada (princípios de Direito de Família, do Direito 

das obrigações, etc.) ou um abuso de sua utilização com a criação de princípios que não possuem nenhuma 

normatividade, fenômeno que Lênio Streck (2016) chama de pan-principiologismo. 
59 Ainda que parte dos juristas brasileiros defendam que deve-se buscar sempre os princípios constitucionais e 

que não existiriam princípios próprios nas áreas do direito e também nos microssistemas, sob pena de 

atrapalhar a unificação do direito nacional pela CRFB/1988, como Schreiber (2016), vale lembrar a 

advertência feita no tópico anterior de que tais princípios existem e que eles não podem contrariar os ditames 

constitucionais. 
60 A convencionalidade dos tratados e convenções internacionais será abordada no capítulo seguinte. 
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direito. O mesmo autor também pontua que, para ele, a expressão Direito Civil Constitucional 

dá a entender que existem normas de Direito Civil que não são influenciadas pelos princípios 

constitucionais, uma vez que se todas elas sofrerem tal influência, o adjetivo se torna inútil.  

 Apesar de também criticar a adjetivação, Gustavo Tepedino defende que o predicado 

busca diferenciar esse Direito Civil pós-CRFB/1988, compromissado em efetivar os valores 

existenciais; “o desenvolvimento da sua personalidade; os direitos sociais; e a justiça 

distributiva, para cujo atendimento deve se voltar a iniciativa econômica privada e as 

situações jurídicas patrimoniais.” (TEPEDINO, 1999, p. 21). 

 Em que pese a expressão “direito civil constitucional” já ser reconhecida, as 

advertências de Virgílio da Silva merecem ser consideradas. O melhor seria falar em Direito 

Civil atual integrante de um  

 

[...] novo direito privado resultado da influência dos direitos civis (ou fundamentais 

de liberdade) e dos direitos sociais e econômicos (ou direitos fundamentais positivos 

de prestação); um direito privado ciente de sua função social, um direito guiado 

pelos valores e ordem constitucional. (MARQUES, MIRAGEM, 2014, p. 30) 

 

 Esse Direito Civil atual também sofreu impactos do Código Civil brasileiro de 2002, 

que em alguns pontos apresentou avanços, em outros nem tanto, mas que, inegavelmente, não 

pode ser desconsiderado, já que é norma vigente no ordenamento jurídico pátrio. 

 

2.5 O Código Civil brasileiro de 2002 e a busca por respostas aos desafios do Direito 

Civil atual  

 

 A ideia de reformar o CCB/1916 já existia desde a década de 1940. Depois de algumas 

tentativas frustradas, o projeto de código civil coordenado por Miguel Reale foi concluído e 

publicado em 1972, modificado e republicado em 1973 e enviado para o Congresso Nacional 

em 1975. (ROBERTO, 2008). Giordano Bruno Roberto (2008) ensina que após aprovado com 

diversas alterações em 1984, o projeto foi encaminhado ao Senado, tendo sido esquecido por 

muitos anos até a retomada de sua tramitação em 2001, sendo aprovado no Senado e na 

Câmara “à toque de caixa”, naquele mesmo ano, com inúmeras modificações feitas no intuito 

de adequar o vetusto projeto ao novo paradigma constitucional. 

 Sancionado em 2002 e vigente a partir de 2003, o Código Civil brasileiro de 2002 

(CCB/2002) apresentou algumas inovações importantes, embora sua intenção, como 

claramente dita na exposição de motivos da lei, fosse a atualização do CCB/1916.  
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A unificação do Direito Civil e Empresarial em um único corpo legislativo, a previsão 

de um capítulo específico para os direitos da personalidade, bem como os ideais de eticidade, 

socialidade61 e operatividade que guiaram a feitura da lei, são pontos positivos da codificação 

de 2002. Também merece destaque a “compreensão do Código Civil como lei básica, mas não 

global, do Direito Privado” (BRASIL, 2005, p. 25), o que demonstra que o legislador 

abandonou a ideia de completude que embasava as codificações do século XVIII. Mas, talvez, 

a maior contribuição do CCB/2002 ao Direito Civil nacional tenha sido a adoção das 

cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos indeterminados (VIEIRA; SILLMANN, 2017), que 

ajudam a superar “o rigorismo formalista que caracterizava o código revogado, concebido sob 

influência da escola francesa da exegese e dos pandectistas germânicos”. (REALE, 2003, p. 

65-66).  

 Gérson Branco ensina que além das cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos 

indeterminados, “que são pontos de mobilidade e de abertura do sistema para as modificações 

da realidade, há outras normas que também têm o sentido de ampliar a sua incidência para 

fatos não previstos expressamente e cuja previsão não poderia ser feita pelo legislador.” 

(BRANCO, 2002, p. 55). Essa forma de legislar mais aberta aliada a uma codificação mais 

social permitiria, em tese, “uma concretização do direito privado bem mais solidária, 

funcional e protética do que o anterior.” (MARQUES; MIRAGEM, 2014, p. 90).   

  Entretanto, como pontua Gérson Branco, o CCB/2002 se mostrou 

 

[...] arrojado e ao mesmo tempo tímido na função de conformação da realidade. É 

arrojado porque estabelece as bases a partir das quais o direito pode evoluir, mudar e 

se adaptar às novas realidades. Essa possibilidade de mudança está na estrutura 

aberta e flexível, nas cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, os quais 

vão manter o novo Código jovem independentemente das transformações futuras da 

sociedade.  

Porém, o Código de 2002 é tímido porque não inova em suas regras, somente 

consolidando modelos jurídicos que a doutrina e jurisprudência já havia 

recepcionado. (BRANCO, 2002, p. 90). 

 

 Essa timidez é expressa na própria exposição de motivos do CCB/2002, na qual 

Miguel Reale (2005) informa que seu projeto buscou manter a estrutura da codificação 

anterior; preservar, sempre que possível, a redação do CCB/1916 e adotar somente os 

institutos e as soluções normativas já sedimentadas pela cultura jurídica. Se o projeto Reale 

                                                 
61 Gérson Branco afirma que a eticidade está consubstanciada “na utilização constante de princípios, cláusulas 

gerais e conceitos jurídicos indeterminados que fazem referência a expressões cujo significado exige uma 

atividade valorativa do julgador para que a regra possa ser aplicada.” (BRANCO. 2002, p. 51). Já a socialidade 

se dá pela “prevalência dos valores coletivos sobre os individuais, e da revisão dos direitos e deveres dos cinco 

principais personagens do direito privado tradicional: ‘o proprietário, o contratante, o empresário, o pai de 

família e o testador’.” (BRANCO. 2002, p. 49). 
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tivesse sido transformado em código na década de 1970, quando ele foi pensado, talvez esses 

objetivos fizessem mais sentido, mas para o paradigma constitucional brasileiro pós-1988, a 

mesma lei não se mostra totalmente adequada.  

 Cesar Fiúza (2007) advertia que o CCB/1916 já havia nascido com os olhos no 

passado, uma vez que fora concebido com uma visão liberal para um país que já estava no 

paradigma do Estado Social. O mesmo autor (2007) pontua que o CCB/2002 também nasceu 

com as costas voltadas para o futuro, porque muito embora pensado para o Estado Social, ele 

é promulgado em um Estado Democrático. 

 Em que pese a tentativa de elaborar uma lei mais social, Paulo Lôbo (2003) adverte 

que, embora o Estado e a sociedade tenham mudado, o CCB/2002 ainda continuou 

ideologicamente com uma visão liberal apegada ao individualismo e ao patrimonialismo. Já 

para Luiz Edson Fachin, o CCB/2002 é uma legislação assentada “num contexto que não o 

atual, mas sim nos valores imanentes do passado e alguns do começo desse século; é, pois, 

um Código coerente com o sentido do individualismo jurídico, ou seja, um tipo cuja 

preocupação é a de dar conta do indivíduo”. (FACHIN, 2002, p. 34).  

Gustavo Ribeiro (2004), por sua vez, destaca que a atual codificação civil manteve o 

perfil conceitualista e patrimonialista do CCB/1916, desprezando os ditames constitucionais. 

O desconhecimento das modificações trazidas pelo texto constitucional, bem como a 

utilização da técnica regulamentar, foram criticados por Gustavo Tepedino (2000).62 Ainda 

que não tenha sido a intenção que o CCB/2002 reunificasse todo Direito Privado,63 a 

tentativa de adaptação do texto do projeto que viria a se tornar o atual código civil ao texto 

constitucional feita em 2001, no Congresso Nacional, para Giordano Bruno Roberto (2008), 

não só foi aquém das modificações necessárias, como deu à codificação civil uma “feição de 

colcha de retalhos.” (ROBERTO, 2008, p. 70). 

De fato, as críticas feitas quanto ao apego ao individualismo e ao patrimonialismo são 

justas, já que tais características, por si só, indicam a falta de adequação total do CCB/2002 à 

CRFB/1988. Nesse contexto, é exigido dos intérpretes um grande trabalho para adequar esse 

código ao momento jurídico brasileiro atual. (FIUZA, 2007). Especialmente no que tange às 

                                                 
62 Mesmo com a utilização de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, Giordano Bruno Roberto 

(2008) critica o perfil regulamentar do CCB/2002, afirmando que a codificação deveria ser mais 

princípiológica. Ainda que tal crítica tenha sua razão, o modo como os princípios jurídicos estão sendo 

utilizados no país é motivo para pensar se o caminho por um código baseado em princípios seria o mais 

indicado para o Direito nacional. 
63 Daniel Sarmento (2004) critica que o CCB/2002 não conseguiu reunificar sob seu comando todo o Direito 

Privado. Todavia, como já exposto neste trabalho, essa não foi a intenção dos autores do projeto, que o 

pensaram como lei básica e não global, o que indica que a crítica não tem razão de ser.  
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relações existenciais, o trabalho hermenêutico será especialmente árduo, já que, como 

abordado anteriormente, os institutos referentes a tais relações precisam ser construídos. 

 

2.6 Subsídios para um Direito Civil existencial ou extrapatrimonial 

 

As transformações constitucionais que impactaram o Direito Civil nacional exigiram 

tanto a ampliação do escopo dessa área do direito quanto um outro tratamento para os temas 

tradicionalmente abordados pela mesma área. 

Como trabalhado classicamente, o Direito Civil brasileiro era calcado na figura do 

sujeito de direito capaz, cuja autonomia da vontade lhe permitia praticar os atos jurídicos 

previstos no CCB/1916 (contratar, ser proprietário, casar e herdar, sendo que todos eles 

possuíam natureza patrimonial), tornando-se, assim, titular de direitos subjetivos. 64 

Justamente em razão dessa preocupação com a proteção da propriedade e com a garantia da 

livre circulação de riquezas “que a esfera dos interesses patrimoniais foi largamente explorada 

pelo direito civil tradicional”. (MACHADO, 2013, p. 108). Foi por isso que se desenvolveu 

uma dogmática própria para os diversos institutos que visavam assegurar os objetivos do 

direito civil da época.  

As modificações provocadas pelo influxo das normas constitucionais e pela 

necessidade de também o Direito Civil efetivar os ditames da CRFB/1988 fizeram com que 

esses mesmos institutos precisassem ser revistos e readequados para atender a uma função 

social. Isso significa que agora, ainda dentro de sua função patrimonial, eles deveriam efetivar 

os direitos fundamentais e os objetivos da república nacional. Note-se que eles continuam 

sendo institutos de natureza patrimonial, capazes, em sua grande maioria, de dar respostas às 

situações patrimoniais. A adaptação do Direito Civil patrimonial ainda está em andamento, 

tendo o CCB/2002, os juristas e os tribunais papéis importantes nesse processo em construção.  

Já para as questões extrapatrimoniais ou existenciais, com a ausência de uma 

dogmática com instituições e institutos próprios, o direito civil se mostra claudicante. Com 

isso, muitos juristas “procuram enquadrar esta situação juridicamente não definida nos 

modelos estáticos de definição preexistentes” (FACHIN, 2012, p. 42), ou seja, estender tudo 

                                                 
64 Nem mesmo constituir uma família escapava do tratamento patrimonialista. Para Farias e Rosenvald, 

“compreendia-se a família como unidade de produção, realçados os laços patrimoniais. As pessoas se uniam 

em família com vistas à formação de patrimônio, para sua posterior transmissão aos herdeiros, pouco 

importando os laços afetivos. Daí a impossibilidade de dissolução do vínculo, pois a desagregação da família 

corresponderia à desagregação da própria sociedade.” (FARIAS, ROSENVALD, 2010, p. 04). 
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aquilo que foi cunhado para atender aos interesses patrimoniais e aos interesses existenciais. 

(MACHADO, 98). 

Nota-se, portanto, que esse Direito Civil atual, ainda em desenvolvimento, passa por 

um momento que  

 

[...] não existem somente velhas “estruturas” a serem modificadas, mas também 

exigências – ideais e práticas – que requerem satisfação, também a norma 

promocional (ou, seja, a norma que se propõe à função inovadora da realidade) é 

sempre fruto de demandas, de necessidades de impulsos “já existentes” em uma 

certa sociedade. (PERLINGIERI, 2002, p. 2-3). 

 

Se para as questões patrimoniais se vislumbra a ressignificação de seus institutos, para 

as relações extrapatrimoniais, em regra, ocorreu uma “ruptura substancial de padrões” 

(FACHIN, 2012, p. 246).65 Para essas relações, a utilização do instrumental (institutos, 

instituições e até interpretações, especialmente, as judiciais) desenvolvido para o direito 

patrimonial se mostra incompatível com a tutela que se objetiva para os aspectos existenciais. 

Carlos Konder (2015) afirma que o ideal seria a construção de mecanismos específicos para 

lidar com as aspirações desse novo lado do Direito Civil 66  

De fato, nota-se uma grande resistência dos juristas nacionais em reconhecer que os 

interesses diferentes, existência e patrimônio, necessitam de tratamentos diferentes. 

Ressignificar os institutos patrimoniais é necessário para dar a eles uma função social, o que 

não significa que o mesmo instituto será capaz de atender também aos interesses 

existenciais.67 É hora de os juristas brasileiros reconhecerem que muito do que estudaram 

ainda deve ser usado para os fins para os quais foram criados, defender o patrimônio, que 

ainda é um dos objetivos do Direito pátrio. Porém, como assevera Gustavo Ribeiro, não “se 

pode desejar explicar e tutelar novas situações jurídicas [...] com institutos jurídicos 

                                                 
65 Por não ser objeto deste trabalho, a discussão sobre a readaptação do Direito Civil patrimonial não será 

diretamente abordada. No entanto, eventualmente, quando questões patrimoniais tangenciarem para alguma 

relação patrimonial, o Direito Civil patrimonial pode vir a ser debatido. 
66 Konder afirma que o processo de criação e utilização desses mecanismos, “embora ainda incipiente e em 

grande necessidade de sistematização, já pode se observar de forma fragmentária e experimental.” (KONDER, 

2015, p. 105) 
67 Ana Carolina Teixeira e Nelson Konder (2012) debatem não só a funcionalização do Direito Civil, como 

evidenciam a necessária diferenciação entre a função dos institutos no direito patrimonial e no direito 

existencial. Eles ensinam que “[F] funcionalizar um instituto é descobrir sob qual finalidade ele serve melhor 

para o cumprimento dos objetivos constitucionais, qual seja, a tutela da pessoa humana na perspectiva não 

apenas individual, mas também solidarista e relacional. Não basta, apenas, averiguar o cumprimento da função 

social de toda e qualquer situação jurídica, principalmente, as de ordem patrimonial, mas sim, qual a função 

que determinada situação jurídica realiza, que melhor concretiza os objetivos constitucionais.” (TEIXEIRA; 

KONDER, 2012, p. 7). 
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concebidos no pretérito, quando nem mesmo se cogitava a existência dessas situações.” 

(RIBEIRO, 2004, p. 96).  

Assim, ainda que diversos conceitos básicos de Direito Civil devam ser revistos, como 

o de pessoa, é hora de reconhecer que a grande maioria dos institutos tradicionais não são 

capazes de efetivar esse novo aspecto do Direito Civil atual: a proteção e promoção da 

existência. Nesse ponto, é necessário pontuar a “insuficiência dos mecanismos [existentes] 

para tutela de interesses existenciais, sendo necessário cunhar outros instrumentos que não os 

reconduza ao mesmo tratamento normativo conferido às relações patrimoniais.” (SILVA, 2017, 

p. 89). Esse reconhecimento é necessário, uma vez que só a partir dele é que se pode começar 

a trabalhar novos institutos com bases mais adequadas aos interesses extrapatrimoniais que se 

quer realizar. Tais mecanismos não devem ser quantitativamente maiores do que aqueles 

destinados ao patrimônio, mas devem ser capazes de garantir uma tutela qualitativamente 

diferente (MACHADO, 2013). 

Anderson Schreiber (2016) critica qualquer separação entre institutos patrimoniais e 

existenciais, afirmando que isso seria contrário à metodologia civil constitucional, que 

subordina todo o Direito Civil ao atendimento dos valores da CRFB/1988.68 Abstraindo da 

relação entre valor e direito já debatido neste trabalho, em que pese as palavras de Schreiber, a 

crítica por ele feita parece muito mais querer defender uma metodologia do que resolver o real 

problema do Direito Civil de hoje: como promover e proteger a pessoa e sua existência.69 

Partindo, então, da concepção de que existem diferenças entre as relações patrimoniais 

e existenciais, deve-se deixar claro o que pode ser considerado relações existenciais. 

 

2.6.1 Pessoa e relações existenciais 

   

 Se há um conceito tradicional do Direito Civil brasileiro que necessita de revisão, 

tanto para as relações patrimoniais quanto existenciais, para atender às modificações 

constitucionais, esse conceito é o de pessoa.  

                                                 
68 Para o autor, “[D] dividir o direito civil, colocando, de um lado, os institutos patrimoniais e, de outro, os 

institutos existenciais seria, além de artificioso, contrário ao objetivo central da metodologia civil 

constitucional, que é a subordinação de todo o direito civil ao atendimento dos valores existenciais 

consagrados na norma fundamental do ordenamento jurídico brasileiro.” (SCHREIBER, 2016, p. 20).    
69 O próprio Scheiber (2016) afirma que o problema é identificar como e de que modo os institutos estruturados 

dentro de uma lógica patrimonial devem ser adequados aos ditames constitucionais. Repare que o autor parece 

não cogitar que a resposta pode ser que tais mecanismos não sejam adaptáveis, isto é, o que parece existir é 

uma vontade de forçar a aplicação dos institutos clássicos a situações que não foram previstas, como já 

denunciado neste trabalho. 
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 Para Diego Machado (2013), a ideia de pessoa no Direito Civil francês não apontava 

para o ser humano real, e sim para aquele que devia gozar de proteção do Direito Privado, o 

indivíduo titular de um direito subjetivo de propriedade. Essa concepção se espalhou pelos 

outros códigos oitocentistas e serviu para demarcar a dissociação do significado da palavra 

pessoa do mundo leigo, entendida como ser humano, do mundo jurídico, entendida como 

sujeito de direitos. Tal dissociação ocorre porque o direito liberal da época “ocupa-se apenas 

de uma das faces desse fenômeno poliédrico que é a pessoa” (EBERLE, 2006, p. 20), qual 

seja, a proteção do patrimônio.     

 Esse conceito de pessoa é repetido no Brasil no CCB/1916, que, assumindo o status de 

“constituição” do Direito Privado, foi responsável por definir pessoa para o Direito nacional 

nas relações entre particulares. (GALVANI, 2010). Leonardo Galvani, evidenciando a relação 

entre pessoa e patrimonialidade, ensina que  

 

[A] a pessoa passa a interessar ao direito civil e nele ingressar apenas no momento 

em que realizava um ato ou fato jurídico de cunho patrimonial, porque é ela o 

suporte de normas jurídicas desta estirpe.  

[…] 

Mas não se pode esquecer que esse conjunto de direitos atuais e possíveis, bem 

como das faculdades jurídicas de que fala Bevilaqua eram estritamente os definidos 

no Código Civil que contemplavam especificamente o aspecto patrimonial das 

pessoas. (GALVANI, 2010, p. 19). 

 

 A pessoa era, então, mais uma das abstrações jurídicas próprias da ideologia das 

codificações da época. Era um conceito jurídico, e não um indivíduo real situado no tempo e 

no espaço com desejos e necessidades concretas e diferente dos demais cidadãos. Sendo, 

então, um conceito jurídico neutro, o Direito Civil não tinha que encarar os problemas reais 

que o individualismo e o liberalismo impunham à sociedade, acabando por chancelar as 

desigualdades de fato e a submissão dos mais fracos aos mais fortes. (SARMENTO, 2004). 

Dessa forma, também no Brasil, a pessoa começou a ser cada vez mais identificada com o 

elemento subjetivo da relação jurídica, o sujeito de direito. (MACHADO, 2013). É essa 

identificação que permitiu a criação de uma outra abstração, a pessoa jurídica, essa sim nada 

tem a ver com ser humano.  

  Essa noção de pessoa passou a ser criticada quando começaram a ser discutidos os 

problemas causados pela própria abstração do Direito Civil, tendo essas críticas ganhado 

ainda mais força após o advento da CRFB/1988. Contudo, como assevera Fachin (2012), a 

pessoa abstrata foi reproduzida no CCB/2002, tendo o código ainda mantido o indivíduo 

patrimonial.  
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 Porém, buscando elementos no Direito Constitucional, nota-se uma transformação 

significativa na concepção atual de pessoa. A abstração cede lugar para a concretude, e os 

compromissos com garantia da igualdade material impõem o reconhecimento das 

desigualdades reais e legitima intervenções legais para a promoção da inclusão. (RIBEIRO, 

2004). Em uma democracia, toda pessoa deve ser vista pelo o que é e como pode se 

desenvolver como pessoa (dignidade) para contribuir para a construção de uma sociedade 

mais justa e solidária (cidadania). A sociedade democrática é o resultado da convivência 

harmônica e plural dos seus cidadãos, sendo a proteção e a promoção de todos os aspectos da 

pessoa, e não só a face patrimonial, parte importantíssima desse Brasil desenhado pelo texto 

constitucional.70 

 Diante das modificações trazidas pela CRFB/1988, pode-se afirmar que 

 

[...] o homem passou a ser visto não simplesmente através de um conceito neutro e 

geral que mantém sob sua tutela espécies distintas (pessoa natural e pessoa jurídica) 

igualmente identificadas como o sujeito de direito, porém foi tomado como pessoa 

humana, num perfil ético-axiológico e fincado na plúrima realidade humana, é dizer, 

com atenção volvida para a realidade concreta, tanto aquela presente, quanto a que 

se quer concretizar por meio da realização do inexpugnável valor da pessoa humana. 

Assim, o direito deixou de se inclinar para aquele sujeito de direito, expressão do 

indivíduo, um ser abstrato, a-histórico e dotado de vontade e razão para livremente 

exercer seus direitos subjetivos, e passou a se ocupar com a pessoa concreta, de 

carne, osso e alma, o “sujeito de necessidades” historicamente situado e engajado na 

sociedade. A contraposição que então se estabelece entre a pessoa na concepção 

insular, ou seja, o indivíduo, e a pessoa no sentido que se prende à realidade da vida 

e seu contexto histórico, social e cultural, apresenta, deveras, o confronto entre 

individualismo e personalismo; conflito este que a Declaração Universal da ONU e 

os constituintes europeus do pós-guerra resolveram, indubitavelmente, com o 

compromisso personalista que firmaram em seus respectivos textos normativos. 

(MACHADO, 2013, p. 56-58). 

 

A pessoa que deve gozar de proteção e promoção do Direito, não só do Direito Civil, é 

a pessoa real, aquela que, segundo Meireles (2009), simplesmente é e não só tem titularidades. 

A tutela dos aspectos patrimoniais, também importantes, é assegurada pelos mecanismos já 

existentes na legislação civil; já as relações existenciais dependem de construções 

hermenêuticas criadas com o apoio da literatura jurídica e das decisões jurisdicionais, uma 

vez que gozam de pouca previsão legal.71 

                                                 
70 Nesse ponto, é preciso chamar atenção para o atual momento da sociedade brasileira que vem se distanciando 

da sociedade brasileira pensada pelo legislador constitucional originário. Hoje, a intolerância, seja política, 

religiosa ou qualquer outra, parece ser a marca do Brasil. Discursos de ódio têm ganhado cada vez mais espaço 

na mídia e nas redes sociais, bem como a disseminação de notícias falsas, sem qualquer responsabilidade ou 

responsabilização, divulgados especialmente por movimentos que se dizem apartidários aliados à 

criminalização da pobreza e de minorias, o que vem dificultando a formação de vínculos sociais solidários. 
71 Leonardo Galvani (2010) assevera que, nas situações jurídicas patrimoniais, são as regras que geralmente se 

encarregam de dar as respostas, enquanto nas situações existenciais normalmente são tuteladas por princípios. 
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Rotular uma situação jurídica72 como patrimonial ou existencial é importante para 

orientar o jurista sobre qual tratamento deve ser buscado e quais interesses estão sendo 

protegidos. É a patrimonialidade, entendida objetivamente como “interesse apreciável 

economicamente” (MEIRELES, 2009, p. 24), que traça essa diferenciação. 

Leonardo Galvani (2010) defende que, ainda que existam situações estritamente 

existenciais, como aquelas referentes ao direito moral do autor, não há como separar as 

situações jurídicas patrimoniais das extrapatrimoniais, uma vez que, mesmo nas primeiras, 

haverá o influxo dos direitos fundamentais e da personalidade. Em que pese a afirmação do 

autor, essa divisão não é estanque, e sim dinâmica, devendo ser analisada a finalidade que se 

busca atingir. (MEIRELES, 2009). Teixeira e Konder (2012) ressaltam que existem situações 

em que se nota claramente qual o interesse em voga (especialmente quando se contrapõe 

propriedade com os direitos da personalidade), mas que nem sempre é tão fácil essa distinção.  

Rose Meireles (2009) afirma que, nas situações existenciais, o que se busca de forma 

imediata é a promoção da personalidade, ou seja, o interesse é a própria pessoa, não sendo o 

efeito primário o patrimonial. A mesma autora pontua que nas relações patrimoniais ocorre o 

inverso, o efeito primordial recai sobre o patrimônio, afetando diretamente ele e 

mediatamente a pessoa, quando de fato a afeta. (MEIRELES, 2009). Em se tratando de 

situações jurídicas dúplices, ou seja, aquelas em que é possível vislumbrar ambos os 

interesses, é necessário buscar qual é o objetivo das partes no caso concreto para, 

posteriormente, saber o que deve ser aplicável.73  

 Ter essa diferenciação em mente é vital para evitar a aplicação, muitas vezes acrítica, 

dos institutos patrimoniais às situações existenciais. Essa advertência é feita por Konder e 

Rentería (2012), especialmente quanto à aplicação do Direito obrigacional às situações 

existenciais que foi cunhado com base na patrimonialidade, 74  sendo inaplicáveis, por 

                                                                                                                                                         
Essa afirmação tem que ser vista com reserva, já que, como já dito neste trabalho, as relações patrimoniais 

foram e são trabalhadas ao longo das décadas pela legislação civil. Já as relações extrapatrimoniais somente 

após o texto constitucional de 1988 é que estavam sendo pensadas, e sendo a legislação incipiente e não 

podendo o Poder Judiciário se furtar de dar respostas, o maior uso dos princípios é necessário. 
72 O conceito de situação jurídica é de extrema importância para o Direito Civil atual. Ela pode ser conceituada 

como um complexo de relações ativas (direitos subjetivos, poderes, etc.) e/ou passivas (obrigações, ônus e 

sujeições) que surge quando um fato dá efetividade a uma norma visando concretizar um interesse “ora 

patrimonial, ora de natureza pessoal e existencial, ora um e outros juntos”. (PERLINGIERI, 2008, p. 106). 

Perligieiri (2008) destaca que elas possuem juridicidade, ou seja, o poder de fazer ou exigir que se faça 

determinados atos com o intuito de se efetivar os interesses pretendidos pelos envolvidos. 
73 É importante destacar que algumas situações que são hoje consideradas existenciais são tratadas 

adequadamente dentro do direito patrimonial. Isso se deve ao fato de o Direito Civil ter procurado dar 

respostas mesmo antes desse novo paradigma constitucional. O maior exemplo é o tratamento dado ao direito 

a alimentos.   
74 Rose Meireles (2009) afirma que é o momento histórico que determina se certa relação possui ou não caráter 

patrimonial, que o Direito Civil brasileiro não colocou a patrimonialidade como requisito das obrigações e que 
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exemplo, as disposições quanto ao pagamento. Para os mesmos autores, isso não significa que 

as situações jurídicas extrapatrimoniais não devam ser juridicamente tuteladas, mas o que não 

se deve é aplicar automaticamente as normas do Direito obrigacional a elas. Konder e 

Rentería concluem que o grande perigo de se falar em obrigações extrapatrimoniais “é 

enquadrar estas hipóteses em uma estrutura jurídica (o direito de crédito), cuja disciplina 

normativa, como se sabe, foi toda elaborada tendo em vista situações patrimoniais, tratando-as 

com desprezo ao seu valor existencial.” (KONDER; RENTERÍA, 2012, p. 24-25).75 

Se as relações existenciais são aquelas que buscam efetivar a pessoa e o livre 

desenvolvimento da personalidade, “não apenas da pessoa como núcleo isolado, mas inserida 

na sociedade, em determinado contexto” (TEIXEIRA; KONDER, 2012, p. 7), possuindo 

cunho extrapatrimonial, elas “refletem-se nos mecanismos de tutela da pessoa humana, como 

os direitos fundamentais e os direitos da personalidade”. (GALVANI, 2010, p. 107).   

 

2.6.2 Relações existenciais: direitos fundamentais e direitos da personalidade 

  

Existe uma certa confusão entre o que seriam os direitos fundamentais e os direitos da 

personalidade, tanto que alguns juristas, como Cantali, afirmam que “os direitos da 

personalidade são direitos fundamentais em sede de Direito Privado”, podendo até chamá-los 

de direitos fundamentais da personalidade. (CANTALI, 2009; GOMES, 2014). Embora eles 

sejam “os pilares da construção e interpretação jurídica da pessoa” (GALVANI, 2010, p. 61), 

essas duas categorias não se confundem. Essa confusão ocorre pelo exagero de se identificar 

todos os direitos fundamentais com a dignidade humana, quando, na verdade, existe diferença 

no objeto de cada um deles, não havendo, assim, identidade entre essas duas categorias. 

                                                                                                                                                         
obrigações não patrimoniais também podem ser disciplinadas pelo Direito obrigacional. Em sentido 

diametralmente oposto, Ana Carolina Teixeira (2012) afirma que, apesar da relação obrigacional não ser a 

mesma de tempos atrás, a patrimonialidade ainda é seu traço caraterístico.  
75 Uma corrente de juristas nacionais, encabeçados pelo finado professor paulista Antônio Junqueira de Azevedo, 

defende a existência de contratos existenciais, definidos “como aqueles em que, ao menos para uma das partes 

contratantes, não há objetivo de lucro, de modo que, para esta parte, o objeto prestacional se caracteriza mais 

pela sua expatrimonialidade do que pela sua patrimonialidade, haja vista ser um objeto relacionado à 

existência da pessoa, essencial à plenitude de sua dignidade e/ou personalidade, o que, por caracterizar uma 

situação subjetiva existencial, exige a proteção e aplicação de ferramentas normativas específicas, distintas das 

comumente utilizadas para as situações essencialmente patrimoniais.” (BIZELLI, 2015, p. 93). Embora seja 

necessário pensar nas especificidades desses contratos, que não se confundem com a noção tradicional de 

contrato, fato é que há pouco debate sobre os atos e negócios jurídicos puramente existenciais, para os quais 

seria essencial se rediscutir inclusive os elementos essenciais dos contratos tradicionais (especialmente o 

agente capaz) e construir formas de dar efetividade e validade a essas declarações de vontade. Ana Carolina 

Brochado Teixeira (2010; 2018) traz importantes questionamentos sobre os requisitos dos negócios jurídicos 

existenciais e, pelo menos sobre o prisma desses negócios relacionados ao direito à saúde, sugere uma releitura 

dos elementos essenciais, substituindo o agente capaz pelo agente com discernimento e entendendo que o 

objeto deve ser relacionado com um direito da personalidade e que a forma é livre.   
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(ASCENSÃO, 2009). Como assevera Gomes Canotilho (2012), nem todos os direitos 

fundamentais são também direitos da personalidade, embora, muitos, de fato, sejam. 

 Relembrando o já trabalhado, os direitos fundamentais seriam aqueles direitos 

“consagrados por lei, em uma determinada sociedade, em um momento histórico, como 

essenciais à vida social” (VIEIRA, 2012, p. 130), trazidos, normalmente, nos textos 

constitucionais e pelas leis infraconstitucionais. Eles englobam direitos individuais, sociais, 

políticos, de nacionalidade e até garantias fundamentais. Alguns deles são direitos que tutelam 

a pessoa, sendo estes efetivamente existenciais, como direito à vida, à integridade física, etc. 

Já outros não se referem à proteção/promoção da pessoa, mas são igualmente considerados 

essenciais para a vida naquela comunidade, como o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

vedação de provas ilícitas, entre outros. Ou seja, os direitos fundamentais nem sempre se 

preocupam com a pessoa, mas quando o fazem, inegavelmente se identificam com as relações 

existenciais.76 

 Os direitos da personalidade, por sua vez, são aqueles que se destinam à proteção e à 

promoção da pessoa humana, tendo, portanto, como objetos seus diversos aspectos, 

“caracterizando-a em sua individualidade e servindo de base para o exercício de uma vida 

digna.” (NAVES; SÁ, 2017, p. 18). Tais direitos se ligam ao livre desenvolvimento da 

personalidade, isto é, ao direito que cada pessoa possui de construir sua própria 

individualidade, segundo seus valores e seus objetivos pessoais, processo este que nunca 

encontra seu fim, já que o ser humano está constantemente aprendendo, se desenvolvendo e 

criando novas metas pessoais.77  

Foram as codificações civis do século XX que trabalharam os direitos da 

personalidade em seus textos, dando um tratamento mais sistemático ao tema. (BERTI, 2000). 

                                                 
76 Sobre os direitos fundamentais, não se tecerá maiores considerações, uma vez que a maioria daquelas 

consideradas necessárias para este trabalho já foram feitas anteriormente no tópico 2.3.1. 
77 Stefano Rodotà (2010) trabalha o livre desenvolvimento não só como um espaço de decisões individuais livre 

de normas jurídicas, mas como um instrumento que possibilita a busca da identidade pessoal. Já Diego 

Machado afirma que o direito ao livre desenvolvimento se liga ao aspecto dinâmico da personalidade, partindo 

da ideia de autoconstrução “segundo o projeto livremente escolhido de vida pessoa. Sobre este prisma a pessoa 

humana é ‘centro de decisão livre’”. (MACHADO, 2013, p.122). Partindo das ideias de Charles Taylor, Diogo 

Moureira trabalha o livre desenvolvimento a partir do conceito de pessoalidade, entendido por ele como um 

“processo de construção da auto-identidade (sic) de um ser livre e autônomo que se reconhece a si mesmo 

através do outro (alter), em um constante processo de autodeterminação de si e de reconhecimento de si pelo 

outro e vice-versa.” (MOUREIRA, 2011, p. 2, grifos do autor). Para fins deste trabalho, não se usará o termo 

pessoalidade, preferindo o termo individualidade. Essa opção se dá em razão de que para o Direito Civil, o 

termo pessoalidade pode estar ligado à ideia de personalidade. Antônio Joaquim Ribas, em 1865, já fazia essa 

relação ao afirmar que “devemos lembrar que a pessoalidade é sempre um atributo imaterial, mas que, ou pela 

natureza, ou pela lei, está ligada a um ente existente no mundo físico, ou por ele se manifesta.” (RIBAS, 1865, 

p. 7). No entanto, é inegável reconhecer que esse direito ao livre desenvolvimento é uma manifestação da 

dignidade. (MARTINS, 2008).    
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Com o tempo, eles se consolidaram como matérias de Direito Privado (MACHADO, 2013), 

mas são, inegavelmente, uma construção histórica e social. (NAVES; SÁ, 2017). 

Além de seu objeto, proteção da pessoa, os direitos da personalidade se diferenciaram 

dos tradicionais direitos creditícios por apresentarem características bem próprias. São várias 

as peculiaridades apontadas pelos diversos autores nacionais, sendo algumas delas 

incontroversas. Eles são absolutos, entendidos como oponíveis erga omnes e intransmissíveis, 

incluindo aqui sua inalienabilidade, sua imprescritibilidade (não perdem pelo não uso) e sua 

impenhorabilidade (não sujeitos à constrição judicial). (BERTI, 2000; SARMENTO, 2004; 

NAVES; SÁ, 2017).78  

Ligada à inalienabilidade, a principal característica desses direitos é a 

extrapatrimonialidade, ou seja, por se ligarem aos aspectos referentes à humanidade do seu 

titular, eles não são suscetíveis de avaliação econômica. (BERTI, 2000; CANTALI, 2009; 

NAVES; SÁ, 2017). Apesar de não serem economicamente apreciáveis, Naves e Sá (2017) 

enfatizam que os direitos da personalidade podem ter repercussão econômica, como o direito 

de imagem ou o direito patrimonial do autor. É nesse aspecto específico que tais direitos se 

mostram claramente inseridos dentro das relações existenciais.  

No Direito brasileiro, juristas como Walter Morais e Milton Fernandes foram 

importantes para o desenvolvimento dos direitos da personalidade no país. Foi um processo 

longo que acabou com a previsão expressa desses direitos no CCB/2002.79 

Ainda que o tratamento dado pelo CCB/2002 tenha o caráter pedagógico de destacar a 

importância desses direitos no Direito Civil atual, o tratamento dado aos direitos da 

personalidade foi pouco inovador. (CANTALI, 2009). Rose Meireles (2009) critica a opção 

do legislador por escolher alguns direitos e regulamentar o exercício destes com critérios 

estáticos, nem sempre capazes de dar soluções aos casos concretos. 

Embora cada uma das críticas tenha sua razão, deve-se recordar que o tratamento dado 

pelo CCB/2002 foi, originalmente, pensado para os anos 1970 e não foi adaptado aos ditames 

constitucionais. Todavia, isso não torna inútil as previsões da codificação civil vigente, uma 

vez que o Direito Civil não se confunde com o CCB/2002. Dessa forma, os arts. 11 a 21 do 

                                                 
78 Outros autores visualizam outras características dos direitos da personalidade. Daniel Sarmento ainda destaca 

“o caráter de direitos personalíssimos, pois estão indissociavelmente ligados à pessoa do seu titular e só por ele 

podem ser exercidos”. (SARMENTO, 2004, p. 120). Já Naves e Sá (2017) ensinam que os direitos da 

personalidade são necessários, pois protegem os bens que definem a existência e vitalícios, acompanhando 

toda a vida do seu titular. Outra característica já pacificada pelos tribunais é a disponibilidade limitada de tais 

direitos, não podendo essa disposição ser genérica e nem sem limite de tempo.  
79 A primeira decisão judicial que reconheceu os direitos da personalidade no Brasil data de 1928 e versou sobre 

a captação indevida da imagem da Miss Brasil de 1922, Zezé Leone, em um filme de atualidades. (MORAIS 

apud BERTI, 2000). 
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CCB/2002 têm que ser compreendidos como parte de um sistema de proteção e promoção dos 

direitos da personalidade, do qual outras normas, especialmente as constitucionais, fazem 

parte. Como já dito anteriormente, a construção desse sistema, que trabalha essas relações 

existenciais, é um desafio que se apresenta aos juristas brasileiros e que demandará, inclusive, 

uma releitura dessas normas.80 Nesse contexto, o art. 12 é um importante começo, já que 

garante a todos a possibilidade de exigir que cessem as ameaças ou lesões ao(s) seu(s) 

direito(s) – tutela inibitória –, bem como a reparação de seus prejuízos – tutela ressarcitória –, 

além de outras sanções legais – tutela punitiva. 

Já Fernanda Cantali (2009) aponta que o tratamento dado aos direitos da personalidade 

adota ainda a lógica patrimonialista de pensar a proteção a partir do binômio dano-reparação e 

não trabalha a função promocional de tais direitos. De fato, como adverte Leonardo Galvani 

(2013), a relação jurídica clássica, concebida como uma única relação na qual o credor exerce 

um direito subjetivo e o devedor só possui deveres, não pode ser aplicada aos direitos da 

personalidade. Como já apontado anteriormente, seria aplicar ao “ser” um instituto feito para 

a categoria do “ter”, que, inegavelmente, restringiria a tutela dos direitos existenciais e da 

pessoa humana. Nesse contexto, Perlingieri ensina que “a pessoa se realiza não através de um 

único esquema de situação subjetiva, mas com uma complexidade de situações que ora se 

apresentam como poder jurídico (potestà), ora como interesse legítimo, ora como direito 

subjetivo, faculdade, poderes” (PERLINGIERI, 2002, p. 155).8182 Assim, a tutela da pessoa 

não cabe, então, em uma única categoria (direito subjetivo), devendo ela ser elástica 

justamente para poder “atingir toda e qualquer situação jurídica em que esteja envolvido 

algum direito da personalidade, situações estas que não envolvem apenas dever de proteção, 

                                                 
80 Outra crítica feita por Martins-Costa (2002) e Fernanda Cantali (2009) que reforça a já exposta crítica de Rose 

Meireles é que a opção do legislador brasileiro fragmentou o tratamento dos direitos da personalidade e não 

pensou um direito geral de personalidade. Segundo Cantali, essa fragmentação gera insegurança e que “direito 

geral de personalidade é o único capaz de tutelar adequadamente a personalidade humana, pois é a única forma 

de se conferir tutela em perspectiva globalizante, abrangendo todos os bens da personalidade, mesmo os não 

previstos em lei.” (CANTALI, 2009, p. 86). Em que pese as críticas das autoras, dificilmente a previsão de um 

direito geral de personalidade, por si só, seria capaz de efetivar essa proteção/promoção que elas almejam. 

Seria um melhor ponto partida, sem dúvida, mas questões como efetivamente se promover a personalidade não 

seriam respondidas. Por isso, se defende aqui a existência de um processo de construção de um sistema 

adequado para se pensar as situações existenciais, um sistema que não seja apenas posto pelo legislador.   
81 Embora Perlingieri se refira somente aos direitos da personalidade, “os direitos fundamentais podem revestir 

as mais variadas formas, relacionando-se com diversas posições jurídicas, não tendo de se comprimir na 

moldura por vezes estreita dos direitos subjetivos.” (SARMENTO, 2004, p. 126).  
82 Convém destacar que mesmo as relações patrimoniais estão sendo repensadas como situações jurídicas 

complexas. Influenciada pela teoria da obrigação como processo de Clóvis Couto e Silva, a relação 

obrigacional atual contempla os deveres anexos da boa-fé, o que exige o rompimento com a tradicional relação 

débito/crédito, uma vez que entre credor e devedor há direitos e deveres recíprocos. Também a propriedade 

oxigenada pela função social atribui novos direitos e deveres aos proprietários e a coletividade, o que faz com 

essa relação não possa mais ser enquadrada na relação real de outrora. 
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mas também faculdades e poderes, tutelando também o direito de exercício.” (CANTALI, 

2009, p. 153).  

Os direitos patrimoniais possuem um objeto externo de conteúdo patrimonial e são 

geralmente contratados por dois ou mais sujeitos, o que faz com que o cumprimento ou 

descumprimento dos termos do acordo traga repercussões para vida dos contratantes e até 

para de terceiros. Já nos direitos extrapatrimoniais (direitos da personalidade e direitos 

fundamentais com o foco na pessoa), o objeto da tutela é indissociável do seu titular 

(CANTALI, 2009), sendo que as repercussões do seu exercício são sentidas primordialmente 

pelo mesmo titular.83  

Por integrarem o direito ao livre desenvolvimento da pessoa, a autorização do próprio 

titular é premissa fundamental para qualquer ato que possa interferir em uma situação 

existencial de outrem (BITTAR, 2008). Da mesma forma, o exercício dos direitos que 

integram as relações extrapatrimoniais pressupõe um ato de autonomia do seu titular. Essa 

autonomia existencial é diferente da autonomia patrimonial, uma vez que os interesses e 

repercussões envolvidos são diferentes. Por essa razão, ela também deve ser repensada. 

 

2.6.3 Autonomia privada e relações existenciais: direitos fundamentais e direitos da 

personalidade 

 

A autonomia da vontade foi um dos pilares do Direito Civil liberal. Conectada ao 

individualismo e ao voluntarismo jurídico, ela representava a liberdade que cada indivíduo 

possuía de governar sua esfera privada ao seu arbítrio. (MACHADO, 2013). Como se partia 

do dogma da igualdade formal, todos os homens eram considerados iguais e somente a 

vontade desses era capaz de submeter um ao outro por meio de uma obrigação jurídica. Logo, 

somente o próprio indivíduo é que poderia dizer quais atos queria praticar e moldar o 

conteúdo, forma e efeitos, ficando livre de qualquer ingerência do Estado e de terceiros. 

(MEIRELES, 2009). Ana Carolina Teixeira (2010) ensina que, sendo um dos marcos de um 

Estado Liberal, havia uma lógica econômica, razão pela qual essa autonomia da vontade era 

inspirada na economia de mercado e na livre concorrência. Dessa forma, cabia ao direito 

proteger essa vontade, garantindo a validade desses acordos de conteúdo patrimonial, 

                                                 
83 É importante deixar claro que após a CRFB/1988 alguns direitos que eram tratados sob o viés patrimonial 

passaram a integrar a categoria das relações extrapatrimoniais. O Direito de família é, talvez, o mais rico em 

exemplos. Hoje, reconhecer a paternidade e casar são atos que devem ser mais afetos ao desenvolvimento da 

pessoa do que uma preocupação patrimonial, ainda que indiretamente possuam reflexões patrimoniais 

importantes para o direito.  
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podendo, inclusive, se contrapor “à ordem pública e/ou aos interesses da coletividade”. 

(MORAES, 2003, p. 104).84  

A explosão da exploração do homem pelo homem causada pelo liberalismo levou o 

Estado liberal à crise e fez emergir um Estado de bem-estar social, no qual os governos 

passaram a atuar na economia e nas relações privadas. Houve uma busca “pelo interesse 

social e pela justiça material em detrimento da liberdade individual” (FARIA, 2007, p. 57), o 

que reduziu a abrangência da autonomia da vontade, mas ainda manteve seu viés patrimonial. 

(TEIXEIRA, 2010).  

Quando o Brasil se torna um país democrático, a autonomia nas relações privadas 

passa a ser novamente repensada. Se no Estado liberal a autonomia privilegiava a defesa da 

liberdade individual, no Estado de bem-estar social, ela favorecia a vontade coletiva, e coube 

ao Estado democrático ressignificar essa autonomia, que deve assegurar o bem-estar dos 

cidadãos ao mesmo tempo que promove as individualidades de todos. (VIEIRA; FERREIRA, 

2016).  

A autonomia da vontade, profundamente identificada com o liberalismo, é reformulada 

e apresentada como autonomia privada. (MACHADO, 2013). Mais do que uma mudança de 

nome, a autonomia privada é uma profunda modificação da sua antecessora em todos seus 

aspectos.  

Gustavo Tepedino (2017) afirma que no aspecto subjetivo a autonomia privada se 

preocupa com as singularidades de pessoas e grupos (consumidores, crianças, adolescentes, 

idosos, etc.) e busca efetivar a igualdade material. Já em sua faceta objetiva, ocorreu uma 

ampliação do seu conteúdo para abarcar as situações existenciais (TEPEDINO, 2017), o que é 

uma decorrência lógica do alargamento do próprio Direito Privado. Por fim, o mesmo autor 

ensina que no viés formal, a forma dos atos jurídicos que se destinava a garantir a segurança 

jurídica patrimonial, “passa a exercer papel limitador da autonomia privada em favor de 

interesses socialmente relevantes e das pessoas em situações de vulnerabilidade” (TEPEDINO, 

2017). 

Para Heloísa Barboza (2008), a autonomia privada, ligada à dignidade, implica a livre 

autodisponibilidade de atuar e a autodeterminação, sendo um expoente do livre 

desenvolvimento da personalidade. Márcio Luís de Oliveira (2016) compreende essa 

autonomia na democracia como a liberdade de ser e de promover a individualidade de cada 

                                                 
84 Ana Carolina Teixeira (2018) ensina que a tutela da autonomia era uma tutela negativa, ou seja, calcada na 

não interferência do Estado, que só agia em momentos patológicos, isto é, quando havia uma lesão à 

autonomia, devendo essa lesão ser reparada. 
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um, mas de forma responsável, isto é, o exercício de direitos é limitado pela autonomia 

privada e integridade de outros e pelo respeito às condições mínimas dos bens comuns.85 De 

fato, a autonomia privada democrática seria a liberdade da pessoa de autodeterminar-se, tendo 

como ônus o dever de respeitar a mesma liberdade do outro, reconhecendo e aceitando as 

diferenças de pensamento e projeto de vida.86  

 

Miracy Gustin vai além e afirma que 

 

[...] a autonomia, aqui reafirmada como necessidade primordial do homem ocidental 

contemporâneo, deve ser considerada num sentido interativo e dialógico, por isso, 

também de natureza social e transcultural, que supera a concepção restrita e 

individualizante da doutrina liberal do mundo moderno e que rompe com a visão 

tradicional da tensão irremediável da disjunção entre as esferas pública e privada. A 

autonomia reconceituada nesse sentido e obtida através de formas discursivas e 

auto-reflexivas (sic) passa a vislumbrar um privado que se realiza no público, este 

último construído a partir de uma concepção de cidadania ativa e de sociedade civil 

que se expande além das fronteiras locais ou nacionais. (GUSTIN, 2009, p. 227). 

 

 Para Ana Carolina Teixeira (2010), deve-se visualizar, de um lado, um viés subjetivo, 

focado nos aspectos que interessam apenas ao indivíduo, e de outro lado, um aspecto 

intersubjetivo, que parte da compreensão de que todos vivem em sociedade e que várias 

decisões pessoais repercutirão na sociedade. Nesse contexto, nota-se que a autonomia privada 

deve, portanto, ser vista, sim, como um meio de promoção do indivíduo, mas deve também 

promover “certos valores, especialmente aqueles que fazem parte do projeto constitucional, 

quais sejam, os princípios da igualdade, solidariedade, dignidade e justiça social.” 

(MEIRELES, 2009, p. 90).  Aqui é possível visualizar que a autonomia privada democrática 

também é calcada nos fundamentos constitucionais da dignidade e da cidadania.  

 Apesar desse conceito global de autonomia privada apresentado, Pietro Perlingieri 

(2007) afirma que é possível visualizar diferentes fundamentos para essa autonomia, 

dependendo de quais relações privadas se estuda. Para o autor, as relações patrimoniais 

fundam-se na livre iniciativa econômica, enquanto as relações existenciais baseiam-se na 

                                                 
85 Daniel Sarmento segue a mesma linha, mas reduz a possibilidade de intervenção estatal. Para ele, a 

“autonomia privada continua sendo valorizada como emanação da liberdade humana, mas a ordem jurídica vai 

temperá-la com preocupações sociais. Nesta perspectiva, o intervencionismo estatal nas relações privadas 

justificar-se-á, basicamente, em duas situações: proteção da parte mais fraca nas relações jurídicas, e promoção 

de interesses gerais da coletividade.” (SARMENTO, 2004, p. 118). 
86 Trabalhando as relações entre dignidade, autonomia e democracia, Beatriz Borges e Silva afirma que a 

democracia “é precisamente o espaço no qual se respeita a autonomia (liberdade responsável) de todos e de 

cada um, o que pressupõe reconhecer e aceitar a diferença. Afinal, reconhecer a própria possibilidade de ser 

livremente, implica aceitar a possibilidade do outro de também sê-lo livremente, ainda o exercício da 

autonomia de cada um aponte para caminhos diametralmente opostos.” (SILVA. 2017, p. 45).  
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tutela da pessoa humana. Perlingieri ainda pontua que mesmo possuindo bases diversas, todos 

os atos autônomos “encontram um denominador comum na necessidade de serem dirigidos à 

realização de interesses e de funções que merecem tutela e que são socialmente úteis.” 

(PERLINGIERI, 2007, p. 18-19). 

 Entender os fundamentos e, especialmente, os interesses que cada faceta da autonomia 

privada pretende efetivar é necessário para compreender como esta deve ser protegida e 

promovida em cada uma dessas relações.  

Daniel Sarmento (2004) concorda com Perlingieri que a tutela da autonomia não é 

uniforme e afirma que essa tutela é mais intensa nas escolhas existenciais. Como já falado 

nesse trabalho, a diferença no tratamento das relações patrimoniais e extrapatrimoniais não é 

de quantidade, mas de qualidade. Defender essa tutela qualitativamente “significa que o juízo 

de merecimento de tutela da autonomia privada vai levar em consideração a qualidade das 

situações jurídicas, isto é, se pertencem à categoria do ser ou do ter.” (MEIRELES, 2009, p. 

200). Para Daniel Bucar e Daniele Teixeira (2016), nas relações existenciais, como o exercício 

da autonomia se liga ao desenvolvimento pessoal, a liberdade é o interesse preponderante, 

enquanto nas questões patrimoniais a autonomia é regida pelas normas contratuais, 

preponderando, assim, a solidariedade como interesse principal.  

A autonomia privada existencial é aquela que visa promover a pessoa em todas as suas 

potencialidades e “ocorre através da tutela de um espaço reservado pelo legislador 

constituinte exclusivamente para decisões pessoais, cuja incidência ocorre, apenas, por meio 

de decisões tomadas pelo próprio titular.” (TEIXEIRA, 2010, p. 149-150). Thamis Castro 

afirma que a  

 

[...] autonomia existencial é espécie do gênero autonomia privada e se configura 

como instrumento da liberdade individual para realização das potencialidades da 

pessoa humana e de seus interesses não patrimoniais, incidindo nas situações 

jurídicas subjetivas situadas na esfera extrapatrimonial, cujo referencial objetivo é o 

próprio titular no espaço de livre desenvolvimento da personalidade. (CASTRO, 

2017, p. 101) 

 

Dessa forma, afirma-se que a autonomia privada existencial reflete o projeto de vida 

de cada um e busca assegurar meios para que seu titular desenvolva esse projeto, para que 

possa, posteriormente, melhor contribuir para a sociedade. Ela deve ser pensada, portanto, 

como um instrumento de “garantia de emancipação pessoal”. (CASTRO, 2017, p. 102). 

 Rose Meireles (2009) pontua que a autonomia privada nas relações existenciais só é 

merecedora de tutela jurídica se os atos praticados destinarem a promover o desenvolvimento 
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da personalidade do titular. Esse apontamento é importante por dois motivos: primeiramente, 

por evidenciar o entendimento já defendido de que as relações existenciais representam o 

exercício dos direitos da personalidade e parte dos direitos fundamentais. Em segundo lugar, 

porque traz um limite à autonomia privada nas relações extrapatrimoniais, uma vez que não 

elimina a proteção aos atos egoísticos ou emulativos.87  

 Assiste razão a Virgílio Afonso da Silva (2014) ao defender que, quando se trata das 

relações existenciais, o grau de autonomia da pessoa que pratica o ato deve ser verificado em 

concreto e não em abstrato como se faz com os atos patrimoniais. Isso porque esses atos 

existenciais impactam diretamente em direitos fundamentais e/ou direitos da personalidade. 

Assim, o sistema tradicional que protege essa autonomia, o sistema de capacidades, merece 

algumas considerações.  

 

2.6.4 Sistema de capacidades: pensando em um regime próprio para as relações 

extrapatrimoniais 

 

A criação e sistematização de um regime de capacidades no Direito nacional, e quiçá 

latino-americano, se deve ao trabalho de Teixeira de Freitas. (CARVALHO, 2013).88 Em seu 

Esboço de Código Civil, Freitas trabalhou o tema de forma completa, diferenciando 

capacidade de personalidade (art. 17), conceituando capacidade e incapacidade de direito e de 

fato (arts. 21 a 25), trazendo o rol dos incapazes de fato, nomeando seus representantes (arts. 

40 a 44) e tratando dos efeitos da incapacidade de fato na prática de atos jurídicos (arts. 507 a 

516). 

Apesar de o Esboço de Código Civil não ter sido convertido em lei, o trabalho de 

Freitas serviu de base para o tratamento da matéria nos projetos de código civil posteriores, 

                                                 
87 Sobre limites da autonomia privada, Ana Carolina Teixeira (2018) entende estes são diferentes dependendo se 

a situação jurídica tem natureza patrimonial ou existencial. Segundo ela, “se estiver em questão uma relação 

patrimonial, o limite interno colocado pelo ordenamento é a solidariedade, exteriorizada pela função social; 

mas se a situação for extrapatrimonial, referente à personalidade, o limite é estabelecido pelos aspectos 

existenciais da solidariedade, como a alteridade, ou seja, se a circunstância, por qualquer hipótese, interferir 

em espaços de intersubjetividade, ali está a barreira para sua eficácia. Se houver apenas referências subjetivas 

individuais, o espaço é pleno para uma decisão autônoma. Contudo, é imperativo que o ‘o outro’ 

consubstanciado pelo Estado ou pelos particulares, em razão da ampla efetividade da solidariedade social, não 

deve apenas respeitar as escolhas pessoais, deve promovê-las e salvaguardá-las.” (TEIXEIRA, 2018, p. 102). 
88 Em sua pesquisa historiográfica, Felipe Quintella de Carvalho (2013) faz uma análise de obras de Direito 

Civil de antes e depois dos trabalhos de Teixeira de Freitas, especialmente após a Nova apostila e o Esboço de 

Código Civil, e demonstra que somente após a publicação dessa última obra é que os juristas nacionais 

começam a discutir a capacidade civil de forma técnica e sistemática. Para aprofundamento no tema, 

recomenda-se a leitura da dissertação de Felipe de Carvalho intitulada “Teixeira de Freitas e a história da teoria 

das capacidades no direito civil brasileiro”.  
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tendo sido simplificado, deturpado, enfim, alterado de tal forma que as ideias e conceitos 

pensados pelo jurista baiano se perderam ao longo dos anos. 

O sistema de capacidades adotado pelo CCB/1916 apresenta, inegavelmente, 

elementos da capacidade freitiana, mas com diversas previsões que o afastou das ideias 

básicas de Freitas.89 Como já exposto no tópico 2.2, o CCB/1916 adotou um sistema que 

divide a capacidade civil em capacidade de direito e capacidade de fato.  

Felipe Carvalho (2013) ensina que, contrariando as definições de Freitas, Beviláqua 

aproximou os conceitos de capacidade de direito e de personalidade (CARVALHO, 2013), 

identificando o primeiro conceito como a aptidão de ser titular de direitos e obrigações na 

órbita civil.90 Ela é assegurada a todos aqueles que o Direito brasileiro entendeu como 

pessoas, representando, assim, “um corolário lógico da personalidade”. (EBERLE, 2006, p. 

138). Já a capacidade de fato se liga ao exercício autônomo de direitos na ordem civil e não 

com a titularidade destes. Assim, a capacidade de direito é pressuposto da capacidade de fato, 

(EBERLE, 2006; MACHADO, 2016), mas, ao contrário da primeira, a lei prevê categorias de 

pessoas que sofrem restrições à segunda. A regra era, e ainda é, que todos possuam as duas 

capacidades, mas, excepcionalmente, há categorias de pessoas que são legalmente incapazes 

de fato. 

Como também já trabalhado anteriormente, a capacidade de fato foi dividida em duas 

categorias. Para Simone Eberle (2006), os absolutamente incapazes não possuíam qualquer 

autonomia no plano negocial, sendo que sua vontade era suplantada pela vontade de um 

representante, que deveria zelar pelos interesses do incapaz. O representante, então, realizava, 

em nome do representado, os atos relativos aos direitos e obrigações do incapaz, cabendo a 

este somente sentir os efeitos de tais atos. (RIBEIRO, 2013). Já os relativamente incapazes 

possuíam certo grau de autonomia e podiam, excepcionalmente, praticar alguns atos 

autonomamente, mas, em regra, a manifestação de vontade deles dependia da intervenção de 

                                                 
89 Felipe Carvalho (2017) afirma que a distinção entre a incapacidade de fato absoluta e a relativa em Freitas se 

dava pela abrangência, uma vez que o jurista baiano elencava quais eram os atos ou o modo de praticá-los 

vedados aos relativamente incapazes de fato. No CCB/1916, nota-se que a diferenciação entre eles se deu 

quanto à intensidade, isto é, quanto aos efeitos (nulidade e anulabilidade). 
90 Partindo de Clóvis Beviláqua, Simone Eberle (2006) afirma que a personalidade não é um direito, mas uma 

qualidade essencial que permite que aqueles que a lei entenda como pessoa de ser sujeito de direito, isto é, ela 

se situa no terreno na potencialidade. Gustavo Ribeiro acrescenta que a personalidade jurídica “designa 

aptidão para titularidade de direitos e de obrigações, a capacidade jurídica exprime a medida dessa aptidão.” 

(RIBEIRO, 2013, p. 189). A personalidade possui, então, natureza qualitativa, não podendo sofrer qualquer 

tipo de restrição e graduação, enquanto a capacidade é quantitativa, podendo sofrer limitações legais. 

(EBERLE, 2006; RIBEIRO, 2010, 2013). Fernanda Cantali (2009) afirma que se no momento histórico que foi 

promulgado o CCB/1916 essa aproximação fazia sentido, hoje, com a abordagem mais personalista do Direito 

Civil, ela não mais se mantém. (CANTALI, 2009). Nesse ponto, assiste razão a autora, uma vez que no Direito 

Civil atual, a pessoa natural ganha uma proteção bem mais ampla daquela que podia ser concebida por Clóvis 

Bevilaqua, que jamais poderia prever o desenvolvimento dos direitos da personalidade e direitos fundamentais. 
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um assistente para produzir efeitos no mundo jurídico. Para Gustavo Ribeiro, o relativamente 

incapaz agia pessoalmente, ainda que não livremente, cabendo ao assistente o dever de auxílio, 

uma vez que “a atuação jurídica válida exige o concurso das vontades do incapaz e do 

assistente.” (RIBEIRO, 2013, p. 2000). Edgard Marx Neto, de forma sintética, leciona que “se 

pode identificar na representação a substituição de vontade do representado pela do 

representante e na assistência a adição dessas vontades.” (MARX NETO, 2008, p. 32). 

Além da divisão entre os incapazes de fato e os institutos de representação e 

assistência, o sistema protetivo das incapacidades é complementado pela teoria das 

invalidades. A consequência jurídica de um ato praticado autonomamente por um 

absolutamente incapaz, e não por seu representante, é a nulidade do ato (art. 145, I do 

CCB/1916), enquanto o ato praticado pelo relativamente incapaz sem a participação de seu 

assistente é a anulável (art. 147, II do CCB/1916).  

Simone Eberle (2006), entendendo que a incapacidade de fato visava à criação de um 

ambiente seguro para os negócios jurídicos, afirma que tal sistema não trazia prejuízo aos 

incapazes de fato, uma vez que a lei, reconhecendo as limitações reais que comprometem o 

exercício livre de direitos, institui um regime que cerceia a atuação com o intuito de proteção. 

A autora defende ainda que a divisão entre absolutamente e relativamente incapazes era, em 

tese, salutar, uma vez que dá tratamento diferenciado de acordo com as necessidades de cada 

pessoa. Já Diego Machado (2013) afirma que esse sistema de capacidades se destinava à 

realização da segurança jurídica, que se consubstanciava na garantia da estabilidade e na 

fluência do tráfego jurídico-negocial. Segundo ele, essa circulação econômica seria 

obstaculizada se fosse exigida uma análise pormenorizada se cada pessoa que estaria 

legalmente em condições de contratar. Conclui o autor que capacidade de fato foi uma 

categoria jurídica criada “para desempenhar um controle sobre a autonomia privada dos 

particulares, como um requisito para a prática válida de negócios de cunho patrimonial, 

notadamente o contrato.” (MACHADO, 2013, p. 85). Tecendo fortes críticas à preocupação 

eminentemente patrimonial, Renata Rodrigues afirma que a preocupação com a pessoa do 

incapaz ficava em segundo plano, sendo a pretensão do sistema de capacidade 

 

[...] assegurar valores patrimoniais e de segurança jurídica que se revelavam, 

primeiro, como tentativa de evitar que o incapaz dilapidasse seu próprio patrimônio 

e, segundo, como forma de proteger terceiros que eventualmente se relacionassem 

com eles, na busca de certeza e estabilidade no tráfego de riquezas. (RODRIGUES, 

2007, p. 40).  
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De fato, nota-se que o sistema de capacidades como tratado no CCB/1916 buscava 

afastar determinadas classes de pessoas do tráfego jurídico, privilegiando aquela categoria 

para a qual efetivamente se destinava a referida legislação: o homem casado maior de vinte e 

um anos que possui patrimônio e pode contratar. Analisando o rol dos incapazes, previsto nos 

arts. 4º e 5º do CCB/1916, nota-se que não há um critério, apenas discricionariedade do 

legislador. 91  Machado (2013) afirma que na época havia uma tendência de que o 

discernimento fosse ser eleito como o critério que nortearia as capacidades, mas que no 

CCB/1916 fora usado parâmetros como sexo ou honra do indivíduo, qualidades que “não 

põem em questão a aptidão que tem a pessoa de distinguir o que é conveniente do que é 

prejudicial tendo em conta os resultados dos seus atos, ou seja, não envolvem o 

discernimento.” (MACHADO, 2013, p. 80). 

O grau de generalização dos critérios estabelecidos, bem como a falta de contato com 

a realidade e o apego pelo patrimonialismo, fez parte do contexto da época. Porém, na prática, 

o sistema serviu para impedir ou dificultar o desenvolvimento da autonomia dos incapazes. 

Joyceane Menezes (2015) assevera que os incapazes acabaram por ter sua participação na 

vida civil restringida ou obstada, havendo um desrespeito a sua personalidade, vontade e 

autonomia.92 Para Ana Nevares e Anderson Schreiber (2016), a incapacidade de fato também 

se mostrou excludente, sendo que a atribuição da pecha de “incapaz” a alguém dava uma 

conotação negativa e, por vezes, discriminatória. Essa exclusão se tornou ainda maior em 

razão da capacidade civil ter sido estendida para outras áreas relativas a atos pessoais, à vida 

cotidiana (RODOTÀ, 2010) e ao exercício dos direitos fundamentais. (MENEZES, 2015).93 

Com a exceção da mulher casada, que pelo Estatuto da Mulher Casada de 1962 deixou 

de integrar o rol dos incapazes, o sistema de incapacidades se manteve inalterado até o 

advento do CCB/2002, ou seja, alheio tanto às modificações trazidas pelo texto constitucional 

                                                 
91 Rodotá resume bem esse quadro, afirmando que “[P] partindo em dois a inapelável distinção entre capaz e 

incapaz, o mundo do direito confinava estes últimos a uma área indiferenciada de exclusão, considerada 

verdadeiramente relevantes apenas aquelas atividades com relevância econômica, tomava essas atividades 

como uma medida de capacidades e legitimidade para intervir nelas apenas para sujeitos fortes. A vida se 

identificava, fundamentalmente, com a vida econômica.” (RODOTÀ, 2010, p. 43, tradução nossa). Partindo en 

dos por la inapelable distinción entre capaces e incapaces, el mundo del derecho confinaba a estos últimos a 

una indiferenciada área de exclusión, consideraba verdaderamente relevantes únicamente aquellas actividades 

con relevancia económica, tomaba estas actividades como medida de las capacidades y otogaba legitimidad 

para intervir em ellas únicamente a los sujetos fuertes. La vida se identificada, fundamentalmente, con la vida 

económica.  
92 Relembrando que absolutamente incapazes eram os menores de dezesseis anos, os loucos de todo o gênero, os 

surdos-mudos que não podiam exprimir sua vontade e os declarados judicialmente ausentes. Já os 

relativamente incapazes aqueles que tinham entre dezesseis e vinte e um anos, as mulheres casadas enquanto 

subsistisse a sociedade conjugal, os pródigos e os silvícolas 
93 Como este trabalho entende que os direitos fundamentais referentes a pessoa integram os direitos existenciais, 

o tema titularidade e exercício desses direitos será abordada no final deste tópico. A opção por abordá-los 

depois foi para tirar foco, por ora, daqueles direitos trabalhados no direito privado, os direitos da personalidade. 
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como pelas normas do Direito Infantojuvenil (Estatuto da Criança e do Adolescente e 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança).  

O CCB/2002 trouxe algumas alterações, mas conservou o “núcleo duro” desse sistema. 

De fato, nota-se que se manteve “um regime unitário que reúne todas as incapacidades sob o 

mesmo rótulo e as trata com pouquíssimas diferenciações, sempre sob a lógica do ‘tudo-ou-

nada’.” (NEVARES, SCHREIBER, 2016, p. 42). Aos capazes é garantido tudo, ou seja, a 

ampla participação na vida jurídica, enquanto os incapazes nada podem. (EBERLE, 2006). 

Houveram poucas mudanças nos institutos protetivos aplicáveis (poder familiar, tutela e 

curatela) e nenhuma alteração no regime das nulidades.  

A redação original do art. 3º do CCB/2002 elencou como absolutamente incapazes os 

menores até dezesseis anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o 

necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil e aqueles que ainda que 

transitoriamente não puderem exprimir sua vontade. Já para o art. 4º da mesma lei, os 

relativamente incapazes seriam as pessoas entre dezesseis e dezoito anos; os ébrios habituais e 

os viciados em tóxico; os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; os 

excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; e os pródigos.  

Com exceção à redução da menoridade civil de vinte e um para dezoito anos, o 

tratamento dado a crianças e adolescentes no CCB/2002 manteve-se fiel ao regime do 

CCB/1916. Ainda que o pátrio poder, rebatizado de poder familiar, tenha separado os aspectos 

patrimoniais desse instituto (arts. 1.689 a 1.693 do CCB/2002) dos aspectos extrapatrimoniais 

(art. 1.634 do CCB/2002), nota-se que não houve nenhuma abertura para a participação destes 

nos rumos das próprias vidas. Já a tutela nem fez sequer uma separação de atribuições do tutor 

quanto ao patrimônio daqueles referentes à pessoa do pupilo.94 

Como ponto positivo, Diego Machado (2013) defende que o CCB/2002 fez um ajuste 

necessário ao mencionar expressamente que o termo discernimento ligado à prática de atos 

permite afirmar que, pelo menos para as enfermidades psíquicas, a lei colocou o déficit de 

discernimento como parâmetro para medir a incapacidade dos indivíduos. Na verdade, o autor 

vai além e afirma que diferentemente “do que se viu no Código Beviláqua, o catálogo das 

incapacidades de agir no Código Civil de 2002 é claramente sustentado pela noção de 

discernimento; eis que a própria literalidade dos art. 3o, II e 4o, II põe em evidência tal 

realidade.” (MACHADO, 2013, p. 132). 

 

                                                 
94 Essa crítica pode ser feita também a curatela. 
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 Gustavo Ribeiro define discernimento como o 

 
[...] conjunto de habilidades intelectuais que permite ao indivíduo entender os 

acontecimentos que o cercam, distinguir o conveniente do inconveniente aos seus 

interesses, podendo se posicionar sobre a licitude ou não dos próprios atos, 

assumindo também a responsabilidade por eles. (RIBEIRO, 2013, p. 192).95 

 

Partindo da definição apresentada, nota-se uma estreita relação entre o discernimento e 

o conceito de autonomia privada, sendo o primeiro substrato da segunda. 

Nesse contexto, Simone Eberle critica o sistema de capacidades, uma vez que os 

parâmetros do CCB/2002 “são inábeis para traduzir fielmente o grau de autonomia de vontade 

de que é dotado um indivíduo.” (EBERLE, 2006, p. 153). A autora aponta que os critérios 

legais são abstratos, arbitrários e estáticos, não refletindo o estágio de autonomia do indivíduo 

real, podendo, “no máximo, refletir toscamente aquele estágio evolutivo” (EBERLE, 2006, p. 

153) que se espera de uma classe de pessoas. 

Questionando o alcance das incapacidades e buscando proporcionar uma maior 

participação dos ditos incapazes na vida civil, buscou-se proporcionar uma leitura do sistema, 

a qual o vinculava somente aos atos jurídicos que exigiam uma declaração de vontade.  

Joyceane Menezes (2015) citando Pontes de Miranda aponta que nos fatos jurídicos e 

nos atos-fatos, por exigirem somente aptidão prática e não discernimento ou vontade, não se 

deve aplicar as restrições impostas pelo sistema de incapacidade.96 Partindo da modificação 

realizada no CCB/2002, que deixou de tratar do ato, disciplinando o negócio jurídico e 

determinando a aplicação das disposições referentes ao último, no que couber, ao primeiro. 

Simone Eberle (2006) critica essa aplicação do previsto para os negócios aos atos, afirmando 

que essa disciplina não pode ser inteiramente transplantada, uma vez que a vontade individual 

só é necessária nos negócios jurídicos. A autora defende que somente aos atos jurídicos em 

                                                 
95 Teixeira de Freitas, em seu Esboço de Código Civil, já definia discernimento como “a faculdade de conhecer 

em geral, a faculdade que fornece motivos à vontade em todas as suas deliberações, e, não o conhecimento em 

particular de qualquer agente em relação a um ato por ele praticado, cuja moralidade seja necessário apreciar. 

O discernimento aplicado a um ato, que se tem deliberado praticar, é o que eu chamo de intenção.” (FREITAS, 

1952, p. 247). O autor afirma ainda que o discernimento é a regra, podendo, excepcionalmente, haver privação 

dessa faculdade por via legislativa.  Freitas afirma ainda que, diante de um fato, a lei “o considera efeito de 

uma causa inteligente e livre que podia ou não produzi-lo, e manda que se impute ao agente, que tenha lugar as 

consequências (sic) jurídicas, enquanto não se comprovar que o caso é de exceção. Isto quer dizer que, se o ato 

não for proibido, deve-se manter seus efeitos; e que, se for proibido, deve o agente suportar a sanção 

respectiva; a menos que se prove e julgue ter sido um ato voluntário.” (FREITAS, 1952, p. 247).  
96 Menezes (2015) exemplifica esses atos-fatos não sujeitos ao discernimento como caminhar, comer, conversar, 

dormir, se vestir. Clóvis Couto e Silva (2007) também os reconhece como atos-fatos e corrobora com a não 

aplicação do sistema das capacidades, os denominando de atos existenciais. Para o autor, estes estão na esfera 

do necessário para os indivíduos e não estão sujeitos a invalidade, se praticado dentro de um padrão de 

normalidade. Para fins desse trabalho, esses atos estão dentro das situações jurídicas existenciais por refletirem 

aspectos que podem estar ligados ao desenvolvimento da pessoa. 
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sentido estrito que demandem uma manifestação de vontade é que deve ser aplicado o sistema 

das capacidades. 

Em que pese a argumentação das autoras, fato é que, na prática, essa análise dos atos e 

da necessidade do elemento volitivo é raramente feita, isto é, usa-se a incapacidade de fato 

para obstar a prática autônoma daquelas pessoas indicadas nos arts. 3º e 4º do CCB/2002.  

Se a aplicação do sistema de capacidades, como tratado na legislação civil, já tem sua 

aplicação questionada para as quais ela foi originalmente pensada (relações patrimoniais), 

quando se analisa sua pertinência às situações existenciais surgem novos questionamentos. 

Tendo as relações existenciais o objetivo de promover o desenvolvimento da pessoa, e os atos 

praticados nessa seara serem personalíssimos, a utilização do sistema das incapacidades 

levaria a impossibilidade do titular incapaz de não poder conduzir seu próprio processo de 

realização pessoal. (MEIRELES, 2009).   

Diego Machado (2013) afirma que devido a natureza personalíssima dos atos, seria 

proibida a substituição de vontades, cabendo somente ao titular a prática do ato jurídico. De 

fato, os institutos de representação e assistência não são cabíveis “para os direitos existenciais, 

porque não haveria senso em concedê-los (abstratamente), sem que se conceda a possibilidade 

de exercitá-lo.” (MARX NETO, 2008, p. 78). O mesmo entendimento é defendido por Rosa 

Martins para quem “[O] o exercício de tais direitos cabe única e exclusivamente ao seu titular 

na medida em que estes se traduzem em autênticas manifestações da sua própria 

personalidade.” (MARTINS, 2008, 87). Rose Meireles (2009) faz a mesma crítica sobre a 

utilização dos institutos protetivos da incapacidade, apesar de reconhecer que, em situações de 

necessidade e sempre em benefício do incapaz, terceiros poderiam praticar os referidos atos.   

Não há dúvidas de que é “contraditório defender que uma pessoa tem o direito de 

formar a sua própria personalidade, mas depende de que seu representante exprima sua 

vontade em seu lugar ou que seu assistente concorde com o que deseja para si.” (VIEIRA, 

FERREIRA, 2016, p. 209). Todavia, como pontuou Meireles, é necessário reconhecer e 

pensar em um sistema que garanta a proteção e promoção da tutela de qualquer pessoa quando 

esta não puder exercer tais atos, como uma pessoa em estado comatoso, mas tal situação deve 

ser tratada como exceção e não como regra, como faz o sistema das incapacidades. 

Também a natureza dos atos praticados impossibilita a utilização do regime das 

nulidades, consequência jurídica do respeito ao sistema das incapacidades. Isso porque atos 

patrimoniais praticados por quem não seja representante ou sem a participação do assistente 

continuam nulos ou anuláveis. Logo, tais atos poderiam ser invalidados, retornando-se, em 

tese, ao status quo ante ou, em caso de impossibilidade, conduziriam ao pagamento de 
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indenização pecuniária. (MACHADO, 2013). Para Meireles (2009) e Machado (2013), nas 

relações existenciais, não há como se retornar ao estado anterior, a restituição é praticamente 

impossível e a indenização também dificilmente compensa o que teria sido lesado. Embora a 

afirmação dos autores possa ser tomada como regra, deve-se ressalvar a possibilidade de 

retorno ao status quo ante em algumas relações extrapatrimoniais, como o casamento e a 

emancipação que, em caso de anulação, retornam ao estado anterior sem maiores 

complicações, ressalvando os direitos de terceiros de boa-fé.     

Pelos motivos apontados, Diego Machado (2013) afirma que o sistema das 

capacidades, concebido dentro da lógica do ter, se mostra cabível a todas as situações 

jurídicas. De fato, mostra-se indefensável entender que um sistema criado para atender 

situações patrimoniais no final do século XIX e início do século XX e que passou por 

pouquíssimas mudanças deve servir como critério para o exercício de direitos da 

personalidade e fundamentais, só pensados e desenvolvidos no Direito nacional a partir de 

meados do século XX. Frise-se novamente que a aplicação do previsto nos arts. 3º e 4º do 

CCB/2002, pode frustrar a realização dos fundamentos da república brasileira, uma vez que 

“se estaria excluindo o titular da participação de um ato que diz respeito à realização da sua 

própria personalidade.” (MEIRELES, 2009, p. 129). Nesse contexto, Paulo Lôbo, 

taxativamente, assevera que os “direitos existenciais não são alcançados pela incapacidade 

absoluta ou relativa” (LÔBO, 2010, p. 121-122).  

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), Lei n. 13.146/2015, é um importante 

marco na promoção dessas pessoas e também trouxe profundas modificações ao sistema das 

incapacidades, mudanças estas em prol do reconhecimento da autonomia de grupos 

anteriormente taxados de incapazes. Entendendo que a deficiência se relaciona com “barreiras 

que impedem o exercício da igualdade, da liberdade e da cidadania, obstando, assim, a efetiva 

integração do grupo à sociedade” (LIMA, VIEIRA, SILVA, 2017, p. 24) e que o regime das 

incapacidades era uma dessas barreiras, o EPD retirou do rol dos incapazes qualquer 

referência às pessoas com enfermidade ou deficiência mental. A mesma lei também modificou 

o patamar daquelas pessoas “que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade” de absolutamente para relativamente incapazes (art. 114).97 

                                                 
97 Apesar do EPD trazer diversas modificações positivas para o ordenamento jurídico brasileiro, as alterações no 

regime de capacidades trouxeram muitos problemas para a prática do Direito. Isso porque no afã de promover 

a igualdade, a lei tratou todas as pessoas com deficiência da mesma forma, independentemente do tipo de 

deficiência. (LIMA, VIEIRA, SILVA, 2017). Assim, uma pessoa com deficiência física foi igualada a outra 

com deficiência mental ou intelectual, sendo que a capacidade civil era uma questão apenas para as últimas. 

Fábio Queiroz e Mariana Lara (2016) questionam se em vez de proteger, o EPD não representou uma 

desproteção às pessoas com deficiência mental, uma vez que para elas os atos jurídicos passaram a ser 
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Para não restar qualquer dúvida, a Lei n. 13.146/2015, em seu art. 6º, deixa claro que a 

“deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa” e, por meio de um rol 

exemplificativo, evidencia que a prática de atos relacionados às questões existenciais, 

especialmente ligadas ao direito de família e à liberdade reprodutiva, deve caber somente ao 

indivíduo.98 Reforçando essa posição, o art. 85 da mesma lei define que a curatela só atinge 

os atos patrimoniais ou negociais e, novamente, explicita, no parágrafo primeiro do referido 

dispositivo, que a “curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 

matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.”99 

Nota-se, portanto, que o sistema de capacidades sofreu dois duros golpes. De um lado 

fica claro que o discernimento, que segundo Machado (2013) seria o fio condutor das 

incapacidades, não pode ser mais um critério base desse sistema, tendo ele sido, novamente, 

substituído pela mera escolha do legislador.100 De outro, evidenciou-se que o legislador 

entendeu que esse mesmo sistema não é aplicável às relações extrapatrimoniais, como já 

demonstrado neste trabalho.  

Pensando apenas nas relações existenciais é preciso ter um critério que não seja 

abstratamente excludente, mas que também busque garantir que a pessoa esteja 

conscientemente praticando atos que estejam promovendo sua dignidade e cidadania, 

possibilitando que ela, verdadeiramente, se desenvolva livremente.  

O discernimento pode ser, sim, esse critério. No entanto, este não seria o mesmo 

discernimento abstrato e presumido que serviu ao sistema das capacidades, e sim o 

discernimento real ou in concreto.  

Diego Machado (2016) traça esse sistema para a prática de atos extrapatrimoniais 

partindo do pressuposto de que nas relações existenciais a titularidade e o exercício de direitos 

                                                                                                                                                         
anuláveis, sujeitos a um prazo decadencial e também passou a correr os prazos prescricionais, o que também 

não acontecia anteriormente.          
98 Dentre as inconsistências do EPD, nota-se que ao mesmo tempo que a lei afirma que a deficiência não afeta a 

capacidade civil para contrair núpcias ou constituir união estável (art. 6º I) e que a curatela não alcança o 

direito ao patrimônio (art. 85, §1º), ela modificou o art. 1550 do CCB/2002 incluindo o parágrafo 2º, o qual 

permite que a pessoa com deficiência em idade núbil case-se “expressando sua vontade diretamente ou por 

meio de seu responsável ou curador.” Dessa forma, fica a dúvida sobre a real intenção do legislador ao alterar 

o art. 1550 do CCB/2002.   
99 Ainda que diante a clareza do texto legal, Menezes (2015) e Machado (2016) defendem que a curatela pode 

ser utilizada para as questões existenciais. O posicionamento dos autores visa atender questões práticas e de 

extrema relevância, uma vez que não havendo essa possibilidade as pessoas com deficiências mental e 

intelectual graves, como aqueles com doença de Alzheimer em estágio avançado, não poderiam exercer 

direitos da personalidade e alguns direitos fundamentais. Se esse é ou não o melhor entendimento em face da 

vedação legal expressa é questionável, mas o fato é que tal posicionamento resolve essa questão.   
100 O discernimento deixa de ser o critério definidor das incapacidades, porque para o CCB/2002, uma pessoa 

em estado vegetativo seria considerada relativamente incapaz, enquanto um adolescente de quinze anos seria 

absolutamente incapaz. Aliás, a partir do EPD, a incapacidade absoluta passou a ser necessariamente 

temporária, findando-se quando a pessoa completar dezesseis anos.  
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é inseparável e enfatiza que “o máximo que pode haver é o não exercício do direito por seu 

titular, seja por livre decisão – se possível –, por não ter o discernimento que se espera para 

tanto ou devido algum impedimento – e. g., estado de coma.” (MACHADO, 2016, p. 70).101 

A partir daí o mesmo autor pontua que  

 

[...] dois parâmetros devem ser seguidos para reger os atos de autonomia existencial: 

i) o concreto e específico discernimento para a prática do ato; e ii) a regra geral 

que presume a capacidade de agir do sujeito. O primeiro, além de ter sustentáculo 

na própria ratio da capacidade de agir, justifica-se na dignidade da pessoa humana e 

sua dimensão ontológica, eis que as bases biopsicológicas do ser humano real e 

encarnado são levadas em consideração no caso concreto. Já o segundo, assume os 

contornos de uma presunção de ordem relativa da aptidão para autodeterminar-se, 

podendo ser afastada em dado caso prático. Todavia, para o empeço ao exercício 

autônomo de certa situação subjetiva existencial deve ser observado o encargo 

probatório a respeito da falta de discernimento para o ato em questão. (MACHADO, 

2016, p. 70-71, grifos do autor). 

 

Os parâmetros apresentados acima se mostram condizentes com as peculiaridades das 

relações existenciais e com a proteção jurídica do direito do livre desenvolvimento individual. 

Se toda essa discussão foi necessária para pensar nas situações extrapatrimoniais como 

exercício dos direitos da personalidade, para os direitos fundamentais referentes à pessoa, 

defendido neste trabalho como integrante das relações existenciais, o caminho é bem mais 

simples. Isto porque os direitos da personalidade foram concebidos dentro de uma ótica do 

Direito Privado, enquanto os direitos fundamentais foram tratados sob o viés de Direito 

Público. Apesar de no Brasil ter havido uma distorção, uma vez que “a capacidade civil serviu 

de critério para atribuir titularidade de direitos fundamentais” (MENEZES, 2015, p. 3), o que 

representou o alijamento dos direitos dos incapazes, o retorno aos fundamentos do Direito 

Constitucional e a teoria dos direitos fundamentais é capaz de recolocar a discussão nos eixos.  

Canotilho adverte que para os direitos fundamentais não há de se falar em separação 

de titularidade e exercício, uma vez que tal “disjunção por ser um expediente para se 

restringirem inconstitucionalmente direitos fundamentais a pretexto de a restrição incidir 

apenas sobre a capacidade de exercício e não sobre a titularidade de direitos.” (CANOTILHO, 

2012, p. 425). 

Feitas todas essas considerações e sabendo que, ao contrário das pessoas com 

deficiência, as crianças e os adolescentes foram mantidos no rol dos incapazes, é importante 

                                                 
101 Machado (2016) critica outros juristas que defendem a inseparabilidade da titularidade do exercício nos 

direitos da personalidade e condicionam o exercício de tais direitos à capacidade de discernimento, entendida 

como a possibilidade concreta de tomar decisões. Para ele, segundo essa teoria, não havendo esse 

discernimento, não haveria o exercício do direito e, por consequência, não haveria a titularidade, o que seria 

absurdo.  
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conhecer as peculiaridades do Direito Infantojuvenil para saber se em razão da peculiar 

condição de pessoa em desenvolvimento deve-se continuar aplicando o sistema das 

capacidades, como tem feito o judiciário nacional, ou se tudo que foi aqui exposto é também 

aplicável a eles.  
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3 O DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

PARA A DISCUSSÃO DO TEMA EM ANÁLISE 

 

 O mesmo texto constitucional que, embasado em seus fundamentos, objetivos e 

direitos fundamentais nele previstos, provocou a refundação do Direito Civil, trouxe 

repercussões ainda mais drásticas ao tratamento jurídico dado à população infantojuvenil. Isso 

porque a CRFB/1988 extirpou o antigo Direito do Menor do ordenamento pátrio e criou o 

Direito da Criança e do Adolescente, este sim, mais adequado à sociedade brasileira 

constitucionalmente desenhada. Contudo, conhecer o Direito Menorista é essencial para 

entender o novo panorama legal, bem como os motivos que dificultam a sua assimilação. Esse 

Direito da Criança e do Adolescente apresenta peculiaridades importantíssimas para o tema 

debatido neste trabalho, razão pela qual serão elas abordadas com mais profundidade. 

 

3.1 O Direito do Menor: antecedentes necessários 

 

 Crianças e adolescentes foram por muito tempo negligenciados pelo mundo jurídico. 

Geralmente, havia poucas disposições esparsas dirigidas ao público infantojuvenil contidas 

nas legislações civil e penal de cada país, ou seja, não existia uma preocupação em dar um 

tratamento global à infância e à adolescência.  

Somente nas primeiras décadas do século XX é que começa a se desenvolver um 

Direito do Menor. Para Garcia Méndez (2013), uma primeira etapa de reformas jurídicas 

latino-americanas ocorre entre 1919 a 1939 e é responsável pela criação do Direito do Menor 

e pela justiça especializada de menores, que será a grande marca dessa fase inicial. Na mesma 

linha, Martha Machado (2013) afirma que essa área do Direito começa a ser construída nos 

Estados Unidos, país cuja tradição jurídica foca mais na prática do Direito, ou seja, nas 

instâncias judiciais, do que no pensamento teórico-sistemático. Para a autora, 

 

[P] por outras palavras, preocupou-se muito mais com a implantação dos Tribunais 

de Menores, a cuja prática o direito substancial haveria de ir se ajustando, do que em 

primeiro desenvolver as linhas desse ramo novo de direito substantivo, para, então, 

definir os mecanismos processuais e as instâncias de sua aplicação. (MACHADO, 

2013, p. 34). 

 

Legislações menoristas começaram a aparecer em todo mundo e as organizações 

internacionais também voltam seus olhos para as crianças. Primeiramente, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) aprovou, em 1919, a Convenção n. 5 que proibiu o trabalho 
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para menores de catorze anos e, posteriormente, em 1924, a Liga das Nações, entidade que 

deu origem à Organização das Nações Unidas (ONU), promulgou a Carta da Liga sobre a 

Criança, também conhecida por Declaração dos Direitos da Criança de Genebra. (MONACO, 

2005).  

Se, por um lado, a Declaração de Genebra é um marco que fixa o início da 

preocupação internacional com a população infantojuvenil, por outro, ela “coloca a criança 

numa situação claramente passiva, em que ela é mero objeto de proteção que deve receber 

algo ou ser agraciada com alguma coisa.” (MONACO, 2005, p. 127). Para Rosa Martins 

(2009), o tratamento se dava dentro de uma perspectiva assistencialista,102 isto é, os princípios 

constantes na referida declaração enfatizavam as debilidades das crianças (físicas, intelectuais 

e relacionais), debilidades estas que podiam ou não ser satisfeitas.  

É esse enfoque assistencialista que dará início à Doutrina da Situação Irregular, que 

imperou em toda América Latina e que teve reflexos nefastos para parte das crianças e 

adolescentes latino-americanos.  

 

3.1.1 Doutrina da Situação Irregular: construindo o menorismo 

 

Clara Sottomayor ensina que, desde o século XIX até hoje, a ideia de infância está 

culturalmente ligada à de inocência e de pureza, o que se mostrou “prejudicial às crianças, na 

medida em que desprotege aquelas que não têm um comportamento correspondente a este 

estereótipo, a quem a sociedade retira, por isso, a qualidade de criança.” (SOTTOMAYOR, 

2014, p. 38). Nessa linha, Rosemberg e Mariano (2010) apresentam as críticas feitas às teorias 

funcionalistas, por elas darem pouca atenção às contradições e aos conflitos presentes na 

infância, entendendo que a criança ou se conforma com a sociedade que o cerca ou é 

considerada como desviante. 

                                                 
102 Galvis Ortiz (2009) critica a Declaração de Genebra de 1924 justamente por esse caráter assistencialista. 

Segundo a autora, “[O] o enfoque de proteção continua com a visão de meninas e meninos como um objeto de 

misericórdia e assistência, tal como expresso na Declaração de Genebra de 1924; eles devem ser colocados em 

condições de cuidar de sua própria subsistência; a criança deve ser alimentada; a criança doente deve ser 

assistida; a criança deficiente deve ser ajudada; a criança desajustada deve ser reeducada; e eles devem ser; a 

criança deve ser a primeira a receber socorro em caso de calamidade; a criança deve gozar plenamente das 

medidas de previdência e seguridade social; a criança deve ser protegida de qualquer exploração.” (GALVIS 

ORTIZ, 2009, p. 595, tradução nossa). El enfoque de la protección continúa con la visión de las niñas y los 

niños como objeto de misericordia y de asistencia, tal como se expresa en la Declaración de Ginebra de 1924; 

ellos deben ser puestos en condición de atender a su propia subsistencia; el niño debe ser alimentado; el niño 

enfermo debe ser asistido; el niño deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; y 

deben ser; el niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad; el niño debe disfrutar 

completamente de las medidas de previsión y seguridad sociales; el niño debe ser protegido de cualquier 

explotación. 
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Essa crença na existência de uma “infância padrão” e de que todos aqueles que não se 

enquadravam nesse padrão eram desviantes serviram de base para a construção da Doutrina 

da Situação Irregular. Nesse contexto, a escola103 e a família tiveram um importante papel, 

uma vez que funcionavam como esferas de controle e socialização de crianças e adolescentes 

e quando estas falhavam era necessária a intervenção de uma nova instância de controle, o 

Direito do Menor. (GARCIA MÉNDEZ, 2004c). De acordo com Martha Machado, 

 

[E] e assim historicamente se construiu a categoria de criança não-escola, não-

família, criança desviante, criança em situação irregular, enfim, 

carente/delinqüente (sic), que passa a receber um mesmo tratamento – e a se 

distinguir de nossos filhos, que sempre foram vistos simplesmente como crianças e 

jovens –, compondo uma nova categoria, os menores. 

[…] 

E a nova categoria expressa no binômio carência/delinqüência (sic), aliada à 

distinção que se faz entre a infância ali inserida e as boas crianças, vai confirmar 

todo o direito material da Infância e da Juventude e as instâncias judiciais criadas 

para aplicação desse direito especial, que, ele sim, já nasceu menor. 

E direito especial, verdadeiro direito de exceção na acepção mais autoritária do 

termo, porque somente aplicável ao grupo de crianças que se enquadra na categoria 

carência/delinqüência (sic), ao qual sempre se opôs outro conjunto de regras, 

aplicáveis às outras crianças, tradicionalmente encampado no Código Civil dos 

diversos países. (MACHADO, 2013, p. 33, grifos do autor) 

    

A situação irregular reflete uma cultura de “compaixão-repressão” fundada na 

exclusão social e que legitimou a criação de uma perversa dicotomia no universo 

infantojuvenil que colocava em um patamar as crianças e os adolescentes, pessoas que tinham 

suas necessidades básicas satisfeitas, e em outro, aqueles que sobravam, ou seja, os menores, 

cujas necessidades básicas não eram inteiramente satisfeitas. (GARCIA MÉNDEZ, 1994).  

Para Garcia Méndez (2004c), a Doutrina da Situação Irregular criava, então, um marco legal 

que legitimava a intervenção discricionária do Estado nessa nova categoria jurídica, os 

menores, que englobava indistintamente abandonados e delinquentes, os convertendo em 

objeto das políticas estatais. Assim, enquanto a criança ou o adolescente estivesse em sua 

família e na escola, não era objeto do Direito do Menor. Mas, quando eles deixavam de 

receber a proteção que se esperava ou quando era colocada em perigo por essa mesma família, 

o Estado deveria agir para sanar essa situação anômala. (TEJEIRO LÓPEZ, 2005).   

                                                 
103 Garcia Méndez (2004c) destaca a importância da escola na construção social da infância. A contribuição dela 

à Doutrina da Situação Irregular foi grande na medida em que “nem todos os integrantes desta nova categoria 

[infância] têm acesso à instituição escola, e, inclusive, uma parte dos matriculados acabam expulsos da mesma 

por diversos motivos. Tal é a diferença sócio-cultural (sic) que se estabelece no interior do universo infância, 

entre aqueles que permanecem vinculados à instituição escola e aqueles que não têm acesso ou são expulsos 

dela, que o conceito genérico infância não poderá incluir a todos. Os excluídos se converterão em "menores".” 

(GARCIA MÉNDEZ, 2004c, p. 64). 
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Havia, portanto, uma confusão conceitual entre infância desvalida e infância 

delinquente, “já que ambos os grupos recebiam o mesmo tratamento, sob a ótica da 

assistência concreta que lhes era prestada.” (MACHADO, 2013, p. 28). Os menores eram, 

então, objetos de políticas públicas assistencialistas, ou seja, a Doutrina da Situação Irregular 

era focada em necessidades, sendo esses menores objetos de cuidado e de proteção. 

A ideia de proteção para a situação irregular não se ligava à garantia de direitos, mas 

sim na intervenção estatal na patologia social que transformava a criança em menor 

(abandono, delinquência, ausência da escola, etc.) a fim de que ela se adequasse ao padrão da 

época, isto é, voltasse a ser criança.104 Galvis Ortiz, relembrando Yuri Buaiz Valera (2009), 

afirma que a tendência das autoridades, independentemente do motivo que ocasionou a 

situação irregular, era a institucionalização.105 Com isso, afastava-se o menor do convívio 

familiar e social para que ele fosse alvo das políticas públicas. 

Para que esta engrenagem funcionasse era necessário que houvesse uma autoridade 

com poderes amplos e discricionários, capaz de se responsabilizar por colocar a infância e 

adolescência desviante no padrão social da época. Esse papel coube ao juiz de menores, “um 

tipo característico de magistrado, um misto de gestor assistencialista com agente de repressão 

policial” (CUSTÓDIO, 2008. p. 26), uma vez que ele possuía atribuições de natureza 

jurisdicional e administrativa. 

Em sua função jurisdicional era determinado que o juiz menorista devia se comportar 

com um “bom pai de família”, ou seja, como uma pessoa que agia com muito mais liberdade e 

com o próprio senso do que seria melhor para o menor do que como um magistrado que 

deveria aplicar a legislação. Garcia Méndez afirma que esse entendimento liberava o juiz de 

“conhecer o direito para sua correta aplicação” e que o caráter “discricionário de suas funções 

                                                 
104 Importante é a lição de André Custódio, o qual assevera que “[A] a teoria jurídica do direito do menor 

desempenhava papel especial na re-significação da realidade, pois dispunha de um aparato capaz de 

transformar o menino e a menina pobre em “menor em situação de risco” e, portanto, destinatário da 

responsabilização individual pela sua própria condição de irregularidade. Era a construção de um mundo 

paralelo, onde a irregularidade era imaginada com base em preconceitos e estereótipos e depois restava aos 

agentes do Estado enquadrar o público perfeito à caracterização da barbárie.” (CUSTÓDIO, 2008, p. 22).  
105 Tejeiro López afirma que a Doutrina da Situação Irregular “não contempla diferentes categorias de menores 

que precisam de uma reação diferente. Se se trata de um menor abandonado, ele precisa de proteção; se for 

explorado ou maltratado, precisa de proteção; se ele sofre de inadequações físicas ou mentais, também precisa 

de proteção; se comete infrações, se deve também ser brindado com a proteção. Em todos esses casos, o menor 

é considerado em uma "situação irregular" e, portanto, precisa de proteção.” (TEJEIRO LÓPEZ, 2005, p.23, 

tradução nossa). [...] no contempla diferentes categorías de menores que necesitan una reacción diferente. Si se 

trata de un menor abandonado, él necesita protección; si es explotado o maltratado, necesita protección; si 

sufre de insuficiencias físicas o mentales, también necesita protección; si comete infracciones, se le debe 

también brindar protección. En todos estos casos, el menor es considerado en “situación irregular” y necesita 

por lo tanto protección.  
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coloca-o na situação paradoxal de estar, tecnicamente, impossibilitado de violar o direito.” 

(GARCIA MÉNDEZ, 1994, p. 27-28). 

Quanto à função administrativa, a lei dava ao mesmo magistrado a prerrogativa de, 

muitas vezes, organizar a rede de atendimento (AMIN, 2010a), ou seja, ele possuía “a 

capacidade efetiva de desenhar – e executar parcialmente – políticas para a infância pobre 

durante todo o período de vigência plena da doutrina da situação irregular.” (GARCIA 

MÉNDEZ, 1994, p. 27-28). 

Tanto a ampla discricionariedade como essa atribuição anômala de função 

administrativa, que deveria ser do Poder Executivo, davam uma certa indefinição aos limites 

de atuação dos tribunais de menores. (AMIN, 2010a). Na verdade, essas características fazem 

questionar se Direito do Menor era de fato Direito. Isso porque a “ambiguidade (sic) e 

absoluta falta de taxatividade torna-se a negação das próprias premissas que o próprio 

positivismo incorpora no seu discurso legitimador”. (GARCIA MÉNDEZ, 2004c, p. 66). Isso 

porque, a segurança jurídica é substituída pelo alvedrio judicial, justamente um dos principais 

pontos que o positivismo jurídico vinha a restringir. 

Segundo André Custódio (2008), a Doutrina da Situação Irregular logo se mostrou 

incapaz de resolver os problemas que ela se propunha, servindo apenas como forma de 

controle e repressão social, reforçando a exclusão econômica, política e social e legitimando 

discriminações étnicas, de gênero e de classe social. A concepção unicamente jurídica das 

questões relativas à infância, sem qualquer preocupação com um trabalho transdisciplinar, já 

que cabia ao próprio magistrado organizar serviços de outros saberes, adequado de desvelar 

outros fatores referentes ao caso concreto (TEJEIRO LÓPES, 2005), levaram a um tratamento 

fragmentado e incapaz de dar respostas satisfatórias. (GARCIA MÉNDEZ, 2004a, p. 40). É 

importante frisar, entretanto, que mesmo no tratamento jurídico, a legislação menorista não se 

preocupava em garantir direitos, “mas apenas pré-definia situações e determinava uma 

atuação de resultados. Agia-se apenas na conseqüência (sic) e não na causa do problema, 

‘apagando incêndios’.” (AMIN, 2010, p. 13). 

O regime das incapacidades trazido do Direito Civil que, como já dito, estava presente 

nos códigos civis latino-americanos, especialmente naqueles inspirados em Teixeira de 

Freitas, também contribuiu para reforçar a ideia de que o menor era objeto de intervenção do 

Estado, cuja vontade não tinha nenhuma relevância jurídica. É nesse contexto que Custódio 

afirma que as incapacidades serviram como “instrumento operacional necessário à afirmação 

e manutenção dessas condições, reduzindo o ser humano à condição de destituído, 
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reafirmando uma concepção negativa, redutora, embasada no adultocentrismo.” (CUSTÓDIO, 

2008, p. 24-25). 

Sobre essa relação entre situação irregular e incapacidade civil, Anabella Moral Ferrer 

adverte que 

 

[...] a autoridade por parte do Estado e dos adultos (sociedade e família) era 

ilimitada na tese da incapacidade-compaixão-repressão em relação aos 

"menores", o que lhes permitia tomar todas as decisões sobre a vida das 

crianças, considerando então, uma relação de subordinação, em virtude da 

qual lhes foi negada qualquer possibilidade de se expressarem por essa ideia 

de que a criança "não sabe o que quer". (MORAL FERRER, 2007, p. 86, 

tradução nossa).106 

 

Logo, pode-se afirmar que o Direito Civil contribuiu também para construção negativa 

da figura do menor. Porém, foram os códigos de menores que deram a tônica do Direito do 

Menor, especialmente, no Direito brasileiro. 

 

3.1.2 Códigos de menores no Brasil: do Código Mello Mattos ao Código de Menores de 1979 

 

Até 1926, não havia no país uma legislação especializada sobre direito infantojuvenil. 

Os aspectos ligados às relações familiares, especialmente o pátrio poder e a orfandade, eram 

tratados nas Ordenações Portuguesas vigentes, enquanto aqueles relacionados ao cometimento 

de crimes eram previstos, primeiramente também nas Ordenações Portuguesas, depois no 

Código Criminal do império de 1830 e, por fim, no primeiro Código Penal brasileiro de 1890. 

Naquele período, conhecido como fase da tutela indiferenciada da infância, o tratamento 

jurídico da infância era considerado como pertencente ao Direito Civil ou Penal. 

Esse quadro muda em 1926, quando, inspirado no movimento menorista latino-

americano, quiçá internacional, é editado o Decreto n. 5.083, que instituiu o primeiro Código 

de Menores e determinou a consolidação das leis de assistência e proteção aos menores, o que 

foi realizado no ano seguinte. O referido decreto coloca o Brasil na “vanguarda do 

pensamento jurídico” da época, mostrando que o país estava “antenado” com o que se discutia 

para a infância. 

Para Romão (2016), um dos reflexos positivos do Código de Menores de 1926 foi a 

criação da jurisdição menorista, o que apartou a competência do juiz de menores da 

                                                 
106 […] la autoridad por parte del Estado y de los adultos (sociedad y familia) era ilimitada sobre la tesis de la 

incapacidad-compasión-represión respecto a los “menores”, lo cual les permitía tomar todas las decisiones 

sobre la vida de los niños, planteándose entonces una relación de subordinación, en virtud de la cual les era 

negada todo posibilidad de expresarse por aquella idea de que el niño” no sabe lo que quiere”. 
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competência do juiz de família.107 Adotando a Doutrina da Situação Irregular de forma 

implícita (AMIN, 2010a),108 o Decreto n. 5.083/1926 é dedicado somente para os infantes 

expostos e os menores abandonados ou delinquentes, e não a toda população infantojuvenil. A 

eles é aplicado o Código de Menores, enquanto àquelas crianças e adolescentes que vivem 

com os pais e não se enquadram nas situações previstas na referida lei se aplica o Direito 

Civil. A partir daí é reforçada a identificação da palavra menor com a carência e com a 

delinquência.109 De fato, na República Velha, entre 1889 e 1930, “associou-se o problema 

social do imaturo por idade à polícia, fazendo com que o atendimento ao menor nascesse na 

mentalidade correcional-repressiva.” (NERY, 2004, p. 23).      

 Em 1927, o Decreto n. 17.943A consolida as leis de proteção e assistência ao menor 

junto do texto do Decreto n. 5.083/1926 sistematizando toda a legislação menorista sob um 

único diploma. Esse decreto, que fica conhecido como Código Mello Mattos, em homenagem 

ao primeiro juiz de menores do Brasil, como seu predecessor, é “bem caracterizado pela 

ênfase dada à internação e pela arbitrariedade conferida aos Juízes de menores.” 

 Embora denominados códigos, tanto o Decreto n. 5.083/1926 como o Decreto n. 

17.943A/1927 pouco se assemelham à ideia clássica de codificação. Como trabalhado no 

capítulo anterior, os códigos tinham como características a intenção de tratar um tema de 

forma exaustiva, completa e acessível e proporcionar segurança jurídica, tudo que os códigos 

de menores não objetivavam. Conforme também apontado anteriormente, essas legislações 

menoristas eram abertas e davam grandes poderes ao magistrado para agir conforme ele 

entendesse o que era adequado, o que é diametralmente oposto ao que propôs o Código Civil 

francês, que, inclusive, proibia a interpretação. 

 O Código Mello Mattos também tem como objeto o tratamento dos infantes expostos 

(aqueles abandonados com até sete anos), os menores abandonados (incluídos nesse conceito 

                                                 
107 Para Vieira e Sillmann (2016), os grandes méritos da primeira legislação de menores brasileira foram marcar 

a necessidade de um tratamento jurídico para a infância e acabar com a pesquisa de discernimento que havia 

sempre que um menor praticava um crime. Segundo os autores, nas legislações penais de antes “havia uma 

idade fixa de irresponsabilidade penal e outra idade a partir da qual o juiz deveria averiguar se o menor tinha 

agido com discernimento, sendo que nesse caso lhe era imposta pena semelhante a aplicada a um adulto.” 

(VIEIRA; SILLMANN, 2016, p. 120). 
108 O Decreto n. 5.083/1926 possui todas as características da Doutrina da Situação Irregular expostas no tópico 

anterior, mas não faz nenhuma referência expressa a ela. Somente o Código de menores de 1979 é que 

expressamente a adota, como se verá a seguir.  
109 Em interessante estudo sobre a origem do conceito de menor, Fernando Londoño (1996) aponta que os 

juristas brasileiros no fim do século XIX começam a relacionar a palavra menor com o abandono. Para o autor, 

os juristas da época “assinalavam que aqueles menores eram principalmente abandonados pelo Estado, que os 

ignorava e tratava como simples caso de polícia. O menor não era pois o filho ‘de família’ sujeito à autoridade 

paterna, ou mesmo o órfão devidamente tutelado e sim a criança ou o adolescente abandonado tanto material 

como moralmente.” (LONDOÑO, 1996, p. 135). 
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os abandonados propriamente ditos, os vadios, os mendigos e os libertinos) e os menores 

delinquentes (autor ou cúmplice de ato qualificado como crime ou contravenção penal).  

A máxima a “declaração de abandono material ou moral, faculdade discricionária do 

juiz, constitui a coluna vertebral da doutrina da situação irregular” (GARCIA MÉNDEZ, 

2004c, p. 69) é perfeitamente aplicável ao Código de Menores de 1927. Uma vez declarado 

abandonado, bastava que o menor fosse apreendido e não reclamado por seus familiares por 

trinta dias que o juiz devia dar a esse menor o “destino conveniente” até que ele fosse 

reclamado pelo responsável (art. 56 do Decreto n. 17.943A/1927). O grau de 

discricionariedade do magistrado menorista era tamanho que, mesmo quando ocorria a 

absolvição de um adolescente ao qual fora imputado um crime, o magistrado poderia 

submetê-lo à liberdade vigiada, um regime no qual esse menor permanecia por até um ano 

submetido a uma série de restrições e sob vigilância de pessoa, na forma determinada por 

aquele Juízo (art. 92 do mesmo decreto).  

O Serviço de Assistência ao Menor (SAM), com orientação correcional-repressiva, foi 

criado em 1942 e, diante das inúmeras denúncias de práticas violentas (PEREIRA, 2008), foi 

substituído, em 1964, pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), e 

 

[O] o enfoque correcional-repressivo, que via o menino como ameaça social, é 

substituído pelo enfoque assistencialista, que passa a percebê-lo como um carente. 

Assim, a noção de periculosidade cede espaço central na estratégia de atendimento 

para a noção de privação. 

O assistencialismo dirige-se à criança e ao jovem perguntando pelo que ele não é, 

pelo que ele não sabe, pelo que ele não tem, pelo que ele não é capaz. Daí que, 

comparado ao menino de classe média, tomado como padrão da normalidade, o 

menor marginalizado passa a ser visto como carente bio-psico-sócio-cultural, ou 

seja, um feixe de carências. (COSTA, 2004, p. 128). 

 

Em que pese a mudança de orientação teórica da repressão para o assistencialismo, 

como a estrutura física e os recursos humanos do SAM acabaram sendo aproveitados, as 

práticas repressivas se perpetuaram. (COSTA, 2004). A FUNABEM era vinculada à Escola 

Superior de Guerra, o que, segundo Fernanda Márques (2011), reforçava a manutenção desse 

caráter correcional. A internação era a principal modalidade de intervenção, que o Estado 

Militar denominava “tratamento”. Era, na prática, uma “faxina social”, vez que tirava das ruas 

aquilo que não era o ideal de infância e de adolescência e que também garantia “segurança” 

para a população. (MÁRQUES, 2011). 

É importante destacar que ainda no período de funcionamento do SAM foi 

promulgada uma segunda Declaração dos Direitos da Criança em 1959. Já dentro de uma 

ótica de consolidação dos direitos humanos, iniciada com a Declaração Universal dos Direitos 
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Humanos de 1948, essa declaração inova em relação à anterior, uma vez que, ao longo dos 

seus dez princípios, ela prevê direitos, ou seja, ela transpõe os direitos da criança do título 

para o corpo do texto normativo. (ROSA, 2009). Nesse contexto, “a criança passa a ser vista 

como sujeito de direitos e não mais como mero receptor passivo das ações realizadas em seu 

favor”110 (MONACO, 2005, p. 128, grifos do autor), ainda que não houvesse o expresso 

“reconhecimento da criança como ser autónomo (sic) e capaz de influenciar o seu processo de 

crescimento com a sua própria mundividência.” (ROSA, 2009, p. 84-85).   

Entretanto, a mesma falta de imperatividade das declarações de direitos, própria da 

natureza desses instrumentos, permitiu que tanto o SAM como a FUNABEM trabalhassem 

com o enfoque correcional-repressivo e/ou assistencialista, e não já com a perspectiva de 

garantia de direitos, isto é, em flagrante desconsideração da mencionada convenção. Também 

não impediu que o país promulgasse a Lei n. 6.967/1979, o segundo Código de Menores, em 

pleno regime militar. 

O Código de Menores de 1979 dispunha sobre a assistência, proteção e vigilância dos 

menores de dezoito anos que estivessem em situação irregular, ressalvando as medidas 

preventivas que eram aplicáveis a todos independentemente da situação em que eles estavam 

(art. 1º).  

Em seu art. 2º, a lei expressamente explicita quais seriam as situações de risco, sendo 

todas elas abertas. O referido artigo trazia hipóteses bem variadas e amplas, contemplando 

desde aqueles privados das essenciais condições de subsistência − de saúde e de instrução 

obrigatória, seja por falta, seja por uma conduta ativa ou passiva dos pais ou responsável, seja 

pela impossibilidade destes em provê-las −, passando pelos que sofriam maus-tratos impostos 

pelos pais ou responsável, incluindo também aqueles privados de representação ou assistência 

legal, pela falta eventual dos pais ou responsável. Também eram considerados em situação 

irregular os autores de infração penal, os que possuíam desvio de conduta “em virtude de 

grave inadaptação familiar ou comunitária”, ou seja, os que não atendiam aos padrões sociais 

e aqueles que estavam em perigo moral, por habitualmente estarem “em ambiente contrário 

aos bons costumes” ou por explorarem atividades contrárias aos bons costumes.  

Analisando as hipóteses legais, pode-se notar dois traços claros. Em primeiro lugar, 

verifica-se que na maioria dessas situações não exige uma conduta do próprio menor, e sim, 

estavam ligadas a circunstâncias alheias a sua pessoa. (BALLARIN; OBLIGADO, 2012).111 

                                                 
110 A passagem da criança de objeto de intervenção para sujeito de direito será aprofundada no tópico posterior. 
111 Silvana Ballarin e Clara Obligado (2012) pontuam que a condição de titular de direitos dos menores dependia 

diretamente da família em que eles nasciam. Já Fernanda Márques assevera que “estar em ‘situação irregular’, 
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Em segundo lugar, a falta de objetividade das hipóteses mencionadas mantinha a grande 

discricionariedade que o julgador já tinha no código anterior para enquadrar qualquer menor 

de dezoito anos em situação irregular e a partir daí tomar as medidas que entendesse 

necessárias. 

Também se mantinha o tratamento indistinto para essa verdadeira patologia social que 

era a situação irregular. As medidas previstas para o autor de infração penal eram as mesmas 

para os menores vítimas de maus tratos ou abandonados. A solução quase sempre passava 

pelo rompimento dos vínculos familiares, seja pela colocação em lar substituto ou pela 

internação em estabelecimento educacional, hospitalar ou outro adequado (art. 14, III e VI da 

Lei n. 6.967/1979), ainda que houvesse a previsão de que a institucionalização só seria 

utilizada quando as outras medidas fossem inviáveis ou houvessem falhado (art. 40 da mesma 

Lei). 

No plano internacional, outros documentos que trabalham a infância sob outro enfoque 

começaram a surgir, o que provoca uma drástica mudança no panorama dos Direitos 

infantojuvenis. 

 

3.2 Doutrina da Proteção Integral: o enfoque em direitos 

 

 Desde a década de 1980, diversos diplomas internacionais dedicados à infância são 

promulgados pela ONU, consolidando “um corpo de legislação internacional denominado 

“Doutrina das Nações Unidas de Proteção Integral da Infância.” (GARCIA MÉNDEZ, 1994, 

p. 32). 112 113  Para Garcia Méndez (2004c), os documentos que compõem essa doutrina 

representam um grande e fundamental salto qualitativo no tratamento da infância em todo o 

mundo. 

                                                                                                                                                         
bastava o sujeito existir em condições diferentes daquelas imaginadas como ‘naturalmente corretas’ por 

legisladores, aplicadores da lei e técnicos assistenciais.” (MÁRQUES, 2011, p. 802).  
112 Sobre os documentos internacionais que compõem esse Direito Internacional da criança, Garcia Méndez 

(1994) destaca as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores (Regras de 

Pequim); as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade; as 

Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil (Diretrizes de Riade) e a Convenção 

das Nações Unidas dos Direitos da Criança. A tais documentos somam-se a Convenção sobre os Aspectos 

Civis do Sequestro Internacional de Crianças de 25 de outubro de 1980 e a Convenção Relativa à Proteção das 

Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional de 29 de maio de 1993.  
113 Proteção integral é a expressão mais comum. Thaís Sêco propõe o termo “Tutela Integral”. A expressão 

proposta pela autora é interessante, porque além de representar com fidelidade o conteúdo da doutrina, ela 

afastaria possíveis interpretações equivocadas dada ao vocábulo “proteção”. Porém, as expressões tutela ou 

tutelar, no Brasil, costumam remeter à Doutrina da Situação Irregular. Neste trabalho, será utilizada “Doutrina 

da Proteção Integral” uma vez que tal expressão é a mais difundida no meio jurídico nacional,. 
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 São poucos os dispositivos legais que definem a proteção integral, mas, partindo dos 

diplomas internacionais mencionados, a lei colombiana n. 1.098/2006, em seu art. 7º, o fez, 

prevendo que  

 

[S] se entende como proteção integral de crianças e adolescentes o reconhecimento 

como sujeitos de direitos, a garantia e cumprimento destes direitos, a prevenção de 

sua ameaça ou violação e a segurança de seu reestabelecimento imediato no 

desenvolvimento do princípio do melhor interesse. (COLÔMBIA, 2008, tradução 

nossa).114 

 

O conceito acima é simples, mas destaca os principais pontos da proteção integral: o 

reconhecimento como sujeito de direitos e a extensão do tratamento dado a esses sujeitos. 

 

3.2.1 De objeto de intervenção estatal a sujeito de direitos  

 

 Destacou-se em tópicos anteriores que a Doutrina da Situação Irregular tratava os 

menores como objetos de intervenção do Estado. Essa afirmação precisa ser mais bem 

esclarecida para sua real compreensão.  

Como trabalhado no capítulo 2, o Direito Civil sempre considerou crianças e 

adolescentes capazes de adquirir direitos (VIEIRA, 2016), ainda que os direitos em voga 

fossem de caráter patrimonial. Em relação ao exercício de tais direitos pesava as restrições 

impostas pelo sistema das incapacidades, as quais obrigavam que um representante os 

exercesse no lugar do titular (MACHADO, 2013) ou que um assistente desse a anuência para 

que os assistidos gozassem desses direitos. Nesse contexto, Martha Machado aponta que a 

incapacidade civil, aliada ao não reconhecimento de direitos especiais que a população 

infantojuvenil teria em relação aos adultos, 115  a transformou “em meros objetos de 

intervenção do universo das relações jurídicas entre essas outras pessoas humanas, ao poder 

de quem estavam despoticamente submetidos.” (MACHADO, 2013, p. 116). 

 É a Doutrina da Proteção Integral, especialmente com o advento da Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança de 1989 (CIDC/1989), que afasta qualquer dúvida de 

que para o Direito Internacional a criança “não é o mero objeto do direito a uma proteção 

especial, mas sim sujeito de todos os direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico 

                                                 
114 Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de 

derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad 

de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. 
115 A mesma autora assevera “que, na sistemática anterior, eram vistos essencialmente como adultos em 

miniatura: quando muito, tinham alguns direitos da mesma natureza daqueles conferidos aos adultos.” 

(MACHADO, 2013, p. 16, grifos do autor). Destaque-se a expressão “quando muito” que reflete bem o 

tratamento inferior que era dado aos menores, tanto que Josiane Veronese (2009) afirma que direitos básicos, 

como contraditório, ampla defesa ou defesa técnica, não eram assegurados. 
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internacional como ‘direito de toda pessoa’.” (O’DONNELL, s.d., p. 11).116  Essa mudança 

de concepção é o reconhecimento de que crianças e adolescentes possuem os mesmos direitos 

que os adultos (GALVIS ORTIS, 2009), provocando uma ruptura histórica no relacionamento 

de crianças e adultos, “transformando as suas necessidades ou interesses em direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos e protegidos, posteriormente positivados nos ordenamentos 

internos”. (SANCHES; VERONESE, 2016, p. 101). 

 Todavia, não se trata apenas de 

 

[...] uma reafirmação dos direitos da criança como pessoa humana, mas uma 

especificação desses direitos para as particulares circunstâncias da vida da 

infância/adolescência; também é uma fonte de direitos próprios para 

crianças/adolescentes e um conjunto de princípios que regulam a proteção conjunta 

dos direitos de crianças e adultos e seus direitos e deveres recíprocos. (CILLERO 

BRUÑOL, 2009, p. 50, tradução nossa).117 

 

Nota-se, portanto, que a proteção integral vai do reconhecimento da igualdade para o 

também reconhecimento das vulnerabilidades específicas das fases de infância e de 

adolescência, que representam a condição especial de pessoa em desenvolvimento, que será 

posteriormente tratada. Por enquanto, basta pontuar que esses direitos específicos são 

imprescindíveis para o desenvolvimento infantojuvenil, como o direito à educação, o direito 

ao lazer e, especialmente, “o direito à convivência familiar e comunitária, ou seja, o direito de 

não serem separados arbitrariamente do continente afetivo da família e das vinculações sócio-

culturais (sic) com o seu meio de origem.” (COSTA, 1994, p. 20).118 Ou seja, ela parte do 

reconhecimento da vulnerabilidade para proteger o desenvolvimento saudável de crianças e 

adolescentes.119  

                                                 
116 O mesmo autor esclarece que “Se isso parece indiscutível hoje, não era tão evidente ontem, como 

comprovaria um rápido cotejo da maior parte dos códigos de menores vigentes com os instrumentos 

internacionais, tais como o Pacto de San José e o Pacto Internacional dos Direitos Humanos Civis e Políticos.” 

(O’DONNELL, s.d., p. 11).  
117 [...] una reafirmación de los derechos del niño como persona humana, sino una especificación de estos 

derechos para las particulares circunstancias de vida de la infancia/adolescencia; también es fuente de derechos 

propios de la infancia/adolescencia y de un conjunto de principios que regulan la protección conjunta de los 

derechos de niños y adultos, y sus derechos y deberes recíprocos. 
118 O direito à convivência familiar é bem mais amplo do que o aqui tratado e será retomado posteriormente. 
119 Thais Sêco (2013) trabalha a tensão entre vulnerabilidade e desenvolvimento de forma muito interessante. 

Para a autora, “[É] é assim que, no caso da criança e do adolescente, a palavra ‘vulnerabilidade’ não pode 

tomar o mesmo sentido que toma em outros casos. A peculiaridade inerente à criança e ao adolescente é mais 

realçada até pela palavra ‘desenvolvimento’ do que pela palavra ‘vulnerabilidade’: enquanto esta é estado que 

se atribui a vários sujeitos de direito alvo da atenção especial da teoria jurídica, aquela é sim peculiar somente 

às crianças e aos adolescentes. Vale dizer, a vulnerabilidade infantil, no sentido de uma teoria geral das 

vulnerabilidades, está dada justamente por se tratar de um sujeito em desenvolvimento. Enquanto a visão se 

mantiver restrita à vulnerabilidade, e enquanto não for efetivo o entendimento de que o melhor que se pode 

fazer para a proteção da criança e do adolescente é a sua promoção, ou seja, a garantia do seu desenvolvimento, 

a busca do que vem à frente não se fará, por eles, o suficiente. Por outro lado, avaliar as particularidades 
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 Dentro de uma visão assistencialista, as necessidades poderão ou não ser satisfeitas 

por aqueles que detêm uma posição de hierarquia superior (Estado, pais e profissionais que 

trabalham com a população infantojuvenil). Já em um panorama de direitos, estes têm que ser 

respeitados e fomentados pelas mesmas pessoas que são hierarquicamente superiores. Dessa 

forma, não há mais de se falar em um tratamento assistencialista às crianças e aos 

adolescentes, mas sim de direitos que podem ser exercidos contra todos até mesmo contra os 

pais.  

 Ser sujeito de direitos vai além da atribuição de titularidade de direitos (os mesmos 

assegurados aos adultos e aqueles especiais para a população infantojuvenil) e, 

simbolicamente, representa que a criança e o adolescente são reconhecidos como pessoas em 

sua totalidade e como tais merecem o mesmo respeito. Como ensina Axel Honneth, “um 

sujeito é respeitado se encontra reconhecimento jurídico não só na capacidade abstrata de 

poder orientar-se por normas morais, mas também na propriedade concreta de merecer o nível 

de vida necessário para isso.” (HONNETH, 2003, p. 193) 

  No Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, o Governo brasileiro define criança e 

adolescente como sujeito de direito e esclarece que  

 
[A] a palavra “sujeito” traduz a concepção da criança e do adolescente como 

indivíduos autônomos e íntegros, dotados de personalidade e vontade próprias que, 

na sua relação com o adulto, não podem ser tratados como seres passivos, 

subalternos ou meros “objetos”, devendo participar das decisões que lhes dizem 

respeito, sendo ouvidos e considerados em conformidade com suas capacidades e 

grau de desenvolvimento. (BRASIL, 2006, p. 25). 

 

 A presente definição é importante por enfatizar que, em tese, as relações adulto-

criança devem ser mais horizontais e que essa não subordinação leva ao dever de promoção 

da participação dos titulares pelos adultos que se relacionam com as crianças e com os 

adolescentes. Especialmente quando se trata de direitos humanos e fundamentais, a sua 

titularidade não é condicionada à capacidade, e “o ordenamento jurídico é a garantia do 

exercício dos direitos humanos para todas as pessoas em qualquer que seja a etapa do ciclo 

vital que se encontrem.” (GALVIS ORTIZ, 2009, p. 605, tradução nossa).120 Isso, na teoria, é 

o oposto da visão civilista que define a criança e o adolescente pela sua incapacidade jurídica. 

                                                                                                                                                         
inerentes à infância e à adolescência sem a devida ênfase no aspecto do desenvolvimento não é aprisionar a 

criança e o adolescente em sua condição vulnerável, condenando-os à passividade sobre a própria vida até a 

aquisição da maioridade, momento em que não terá ainda “desenvolvido” a capacidade para tomar decisões 

sobre sua vida.” (SÊCO, 2013, p. 98). 
120 [...] el ordenamiento jurídico es la garantía del ejercicio de los derechos humanos para todas las personas en 

cualquiera que sea la etapa del ciclo vital en que se encuentren. 
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(CILLERO BRUÑOL, 2011). Agora eles são sujeitos de direito e, também, de 

responsabilidades. (GARCIA MENDEZ, 2013). 

Se é possível reclamar tais direitos é necessária a demarcação da corresponsabilidade 

entre família, Estado e sociedade. O reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos 

de direito os coloca como credores desses direitos e esses corresponsáveis são aqueles que 

deverão assegurar o acesso a todos os direitos infantojuvenis. (NERY, 2004). 

Corresponsabilidade aqui não significa a responsabilidade solidária do Direito Civil, 

mas que todos eles têm responsabilidade “ainda que tais responsabilidades sejam diferentes, 

mas que, obviamente, se complementam.” (VIEIRA, 2016, p. 85). Para Galvis Ortiz (2009), a 

responsabilidade da família (pais, representantes legais e todos aqueles que devem cuidado e 

atenção às crianças e aos adolescentes) está na esfera privada, enquanto a responsabilidade da 

sociedade e do Estado se resumem às esferas público social e público estatal, respectivamente. 

Em que pese o posicionamento da autora, como dito acima, a responsabilidade de cada um 

desses atores não pode ser delimitada a uma só esfera, mas devem se agregar e complementar 

para que seja de fato integral. 

A efetivação desses direitos pelo Estado se dará, em regra, pelas políticas públicas.121 

Tais políticas sociais deverão superar “as práticas assistencialistas, meramente emergenciais e 

segmentadas, que excluíam a maior parte” (CUSTÓDIO, 2008, p. 34) da população 

infantojuvenil, ou seja, cabe às políticas públicas dar efetividade a todos os direitos. (GALVIS 

ORTIZ, 2009).  

Afirma Galvis Ortiz (2009) que sem direitos não há proteção. Essa ideia é 

necessariamente complementada por Freeman para o qual, “os direitos carecem de serviços, e 

os serviços não podem ser providos sem recursos.” (FREEMAN, 2006, p. 264).122  

 

3.2.2 Condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e outras características da proteção 

integral e as críticas a essa doutrina  

 

 O reconhecimento como sujeito de direito proposto pela Doutrina da Proteção 

Integral, bem como o reconhecimento de direitos especiais, deriva de um entendimento que a 

                                                 
121 Novamente a Lei colombiana n. 1.098/2006, no já mencionado art. 7º, de forma clara e objetiva define que 

“[A] a proteção integral se materializa no conjunto de políticas, planos, programas e ações que são executados 

em nível nacional, departamental, distrital e municipal com a atribuição correspondente de recursos 

financeiros, físicos e humanos.” (COLÔMBIA, 2006, tradução nossa). La protección integral se materializa en 

el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, 

distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. 
122 [...] los derechos sin servicios carecen de sentido, y los servicios no pueden ser provistos sin recursos. 
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infância/adolescência123 não são um estágio prévio da adultez (LIEBEL, 2007), mas fases 

naturais do desenvolvimento humano.  

É verdade que o ser humano não deve nunca ser visto como um projeto acabado e, sim, 

como um plano em constante construção, que nunca para de se desenvolver e que pode 

sempre rever ou confirmar a todo tempo seus objetivos e interesses. No entanto, como pontua 

Sottomayor (2014), até os dezoito anos, vive-se uma fase não uniforme e subdividida em 

etapas, sendo que cada uma delas representa um grau de desenvolvimento específico, que 

possui necessidades próprias. De fato, a infância e a adolescência são fases bastante dinâmicas, 

marcadas pela construção de estruturas físicas e psíquicas, pela aquisição habilidades e pelas 

vivências, que serão essenciais para a formação de cada ser humano. Inegavelmente, a criança 

e o adolescente se encontram em uma fase peculiar, uma vez que nelas, a “personalidade tem 

atributos distintos da adulta e de que possuem maior vulnerabilidade, o que demanda que os 

direitos sejam especificados, a fim de que a dignidade humana destes cidadãos seja 

respeitada.” (SANCHES; VERONESE, 2016, p. 102). Essa maior vulnerabilidade enseja 

também o reconhecimento de que a população infantojuvenil está em uma condição peculiar 

de pessoa em desenvolvimento, o que exige a criação do já mencionado regime especial de 

direitos que busquem garantir que crianças e adolescentes possam atingir plenamente suas 

potencialidades. (MACHADO, 2013). 

Para Antônio Carlos Gomes da Costa, essa condição peculiar 

 

[...] faz da criança credora de atenção e cuidados especiais ao fato de: 

. as crianças freqüentemente (sic) não conhecerem de modo pleno seus direitos;  

. as crianças não terem condições de fazer e defender esses direitos; 

. as crianças não deterem condições de suprir, por si mesmas, as suas necessidades 

básicas; 

. as crianças serem seres humanos em pleno desenvolvimento físico, mental, afetivo 

e espiritual. (COSTA, 1994, p. 18) 

 

Essas vulnerabilidades apontadas evidenciam que a população infantojuvenil não pode 

ter o mesmo tratamento dado pelo Direito Civil ao homem médio, uma vez que há uma 

manifesta quebra do princípio da igualdade. Isso exige que o ordenamento jurídico 

regulamente o sistema de direitos da criança e do adolescente de forma diversa e ampla com o 

intuito “de equilibrar a desigualdade de fato e atingir a igualdade jurídica material e não 

meramente formal.” (MACHADO, 2013, p. 120, grifos do autor).124125 

                                                 
123 A Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, em seu art. 1º, trata como criança a pessoa até 

dezoito anos. Antes costumava-se falar em apenas infância, mas, posteriormente, a adolescência também 

passou a se destacar como uma fase autônoma.  
124 A autora pontua ainda que “[E] em suma, porque a personalidade de crianças e adolescentes ainda não está 
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 Garrido de Paula (2002) afirma que o respeito a essa condição especial de pessoa em 

desenvolvimento é essencial para que se compreenda aquilo que a criança é, no momento 

atual, e que não venha a tentar se proteger o adulto que ela pode vir a ser. Para o mesmo autor, 

“[A] a criança ou o adolescente não é um projeto, um empreendimento esquemático; é uma 

realidade caracterizada por atributos da idade, em constante modificação”. (PAULA, 2002, p. 

38). Tal consideração é importante porque chama atenção para a criança e para o adolescente 

do presente, para as necessidades que eles possuem naquele momento, devendo sempre ser 

considerado o hoje e não só o que virá a ser no futuro. 

Como a condição peculiar é uma natural exigência da infância/adolescência, ela deve 

ser estendida a toda população infantojuvenil (COSTA, 1994), isto é, toda criança e todo 

adolescente deve gozar do sistema protetivo delineado pelos diplomas internacionais, 

“independentemente de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra índole, 

origem nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou 

qualquer outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais.” (art. 2º da 

CIDC). Com isso todas as crianças e adolescentes podem reivindicar os direitos a eles 

previstos (CUSTÓDIO, 2008), devendo aqueles corresponsáveis indicados no tópico anterior 

efetivá-los sob pena de responsabilização pelas normas internas de cada país e/ou pelos 

organismos internacionais. 

Essa universalização dos direitos é reflexo da previsão do citado art. 2º da CIDC, que 

enuncia o princípio da não-discriminação.126 Segundo Cillero Bruñol, esse princípio possui 

dois aspectos importantes, sendo 

                                                                                                                                                         
formada, porque a possibilidade de desenvolver as potencialidades do ser humano adulto é pré-requisito da 

própria conceituação jurídica de personalidade e porque crianças e adolescentes são mais vulneráveis que os 

seres humanos adultos, há necessidade de que seus direitos fundamentais, sob o ângulo, do próprio direito 

material, sejam conformados, estruturados, de maneira diversa daquela pela qual se conformam os direitos 

fundamentais dos adultos. (MACHADO, 2013, p. 120, grifos do autor). 
125 Nesse aspecto, nota-se uma convergência entre a razão de ser do Direito infantojuvenil e do novo Direito 

Privado trabalhado no capítulo anterior. O desapego pelas categorias abstratas e a busca pela efetivação do 

Direito na realidade são objetivos comuns e, nesse contexto, a compreensão da diferença (e das 

vulnerabilidades) é essencial para ambos. Falando sobre o novo Direito Civil, Cláudia Marques e Bruno 

Miragem lecionam que “[O] o interessante da noção de vulnerabilidade é justamente que tem certo aspecto 

objetivo, pois ela prescinde da comparação e nisso se diferencia da igualdade. Este novo direito privado parte 

da noção da diferença, porém não para excluir o diferente, mas ao contrário – com fundamento proteção da 

pessoa humana a essência desse novo pensamento é a inclusão.” (MARQUES; MIRAGEM, 2014, p. 90). O 

mesmo pensamento deve ser aplicado ao Direito da Criança e do Adolescente. 
126 O art. 2º da CIDC enuncia o princípio de não discriminação prevendo que “[O] os Estados Partes respeitarão 

os direitos enunciados na presente Convenção e assegurarão sua aplicação a cada criança sujeita à sua 

jurisdição, sem distinção alguma, independentemente de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política ou de 

outra índole, origem nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou 

qualquer outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais.” E complementa o 

tratamento a este direito ao disciplinar que “[O] os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para 

assegurar a proteção da criança contra toda forma de discriminação ou castigo por causa da condição, das 
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[E] em primeiro lugar, é em si um tratado contra a discriminação, e que justamente 

pretende assegurar que a infância e a juventude tenham a titularidade dos direitos 

que se aplicam a todas as pessoas e, para isso, não só os reafirmou, mas estabeleceu 

novas proteções uma vez que se trata de sujeitos em desenvolvimento.  

A segunda expressão, e mais óbvia, é que não discriminação exige a igual proteção 

dos direitos das crianças, de acordo com suas particularidades. As crianças têm 

igualdade de direitos e é dever do Estado promover a igualdade na aplicação deles. 

Todos os meninos e meninas, independentemente da sua condição têm o direito de 

não ser discriminados em seus direitos à sobrevivência, desenvolvimento, proteção e 

participação. (CILLERO BRUÑOL, 2011, tradução nossa).127 

 

O segundo aspecto citado por Cillero Bruñol merece especial destaque porque ele 

reforça a incompatibilidade da Doutrina da Situação Irregular com o panorama da proteção 

integral. Se, na primeira delas, os códigos de menores destinavam-se a apenas parte da 

população infantojuvenil, aquela que não estava no padrão de família da época, a segunda 

engloba todas crianças e adolescentes independentemente da sua situação pessoal e/ou 

familiar. A proteção integral, com seu enfoque em direitos, é inclusiva, aceitando “as mais 

diversas formas de infâncias e de adolescências possíveis.” (VIEIRA, 2016, p. 42). É nesse 

contexto que a expressão menor é substituída nos textos legais por criança no plano 

internacional e por criança e/ou adolescente, em diversos planos nacionais.128   

A universalidade também se liga à integralidade, compreendida por Galvis Ortiz como 

o objetivo de “assegurar a realização dos direitos, de todo os direitos humanos em geral, e 

daqueles consagrados na Convenção [Internacional dos Direitos da criança] em particular”.  

(GALVIS ORTIZ, 2009, p. 609, tradução nossa).129 Já Cillero Bruñol apresenta uma outra 

definição de integralidade, entendendo que esta significa a compreensão de “todas as 

                                                                                                                                                         
atividades, das opiniões manifestadas ou das crenças de seus pais, representantes legais ou familiares.” 

(BRASIL, 1990b). 
127 En primer término ella es en sí misma un tratado contra la discriminación, ya que justamente pretende 

asegurar que la infancia y la juventud tengan la titularidad de los derechos que le corresponden a todas las 

personas y, para lograr lo, no solo los reafirma sino que establece nuevas protecciones en atención de que se 

trata de sujetos en desarrollo. La segunda expresión, y más obvia, es que la no discriminación exige una 

igualitaria protección de los derechos de la infancia, atendiendo a sus particularidades. Los niños tienen 

igualdad de derechos y es deber del Estado promover la igualdad en la aplicación de ellos. Todas las niñas y 

los niños, cualquiera sea su condición tienen derecho a no ser discriminados en sus derechos de sobrevivencia, 

desarrollo, protección y participación. 
128 Analisando a constituição mexicana, Castillejos Cifuentes (2011) afirma que a referida legislação usa tanto 

os termos “menor” como “criança e adolescente” e tais expressões são sinônimas, não havendo nenhuma carga 

pejorativa no primeiro termo, sendo apenas uma referência etária. Em que pese a intenção do autor em 

examinar o teor de uma expressão jurídica, ele parece fazer uma análise pontual de um texto, desconsiderando 

aspectos históricos e sociológicos. Combatendo esse tipo de afirmação, André Custódio assevera que “[N] 

neste aspecto, é reveladora a afirmação, freqüente (sic) em muitos textos acadêmicos, que declara não 

encontrar maior distinção entre os termos menor x criança e adolescente, quando na realidade a distinção entre 

elementos tão básicos revela a incompreensão da complexidade distintiva entre percepções radicalmente 

diversas, ou seja, desconsidera-se o essencial, o reconhecimento da transição paradigmática do Direito do 

Menor para o Direito da Criança e do Adolescente.” (CUSTÓDIO, 2008, p. 29). 
129 [...] asegurar la realización de los derechos, de todos los derechos humanos en general, y de los consagrados 

en la Convención en particular. 
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dimensões da vida e do desenvolvimento das crianças”. (CILLERO BRUÑOL, 2011, tradução 

nossa).130 

Essas duas noções não podem ser compreendidas como excludentes, devendo ambas 

compor um conceito único. Com isso, integralidade é a garantia à população infantojuvenil de 

todos os direitos em todas as fases do seu desenvolvimento, abarcando, ainda, os mais 

diferentes aspectos da vida da criança e do adolescente. Assim, à medida que a criança se 

desenvolve, suas necessidades reais, seja em razão da idade, do contexto social ou de 

quaisquer outros motivos, modificam a forma como seus direitos devem ser efetivados. Isso 

requer que, além da proteção integral geral garantida por um sistema de direitos e garantias e 

pelas políticas públicas básicas, também exista uma proteção especial, ou seja, políticas 

públicas específicas para “crianças e adolescentes, em decorrência de situação de risco 

pessoal ou social, passam a merecer a atenção específica da família, da sociedade e do 

Estado.” (FACHINETTO, 2009, p. 51). 

A proteção desse desenvolvimento integral e de todos os aspectos da vida 

infantojuvenil pressupõe que as questões sejam tratadas não apenas pelo Direito, mas sim 

pelos vários saberes que se relacionam com aquele problema. É o “concurso das disciplinas 

[que] permite a compreensão integral da problemática e o estabelecimento das estratégias 

apropriadas para assegurar o gozo efetivo de direitos.” (GALVIS ORTIZ, 2009, p. 609, 

tradução nossa).131 Assim, sempre que se estiver diante de um problema real, deve-se analisar 

a sua repercussão não só no mundo jurídico (que também deve ocorrer), devendo verificar os 

impactos daquele problema e das possíveis respostas no âmbito dos mais variados direitos 

(saúde, educação, lazer, etc.). Isso representa uma obrigação dos Estados de organizar um 

corpo técnico-profissional com representantes dos mais diversos saberes a fim de que todos 

possam contribuir para a busca de soluções que zelem pelo desenvolvimento integral da 

criança. (VIEIRA, 2016). 

Ligia Galvis Ortiz (2009) destaca que, além da comunicação interdisciplinar, é 

necessária uma interlocução interinstitucional entre as instâncias estatais e as organizações da 

sociedade civil. Essa interinstitucionalidade é uma característica essencial da própria 

integralidade e pressupõe uma relação de “coordenação com a qual se definem as 

responsabilidades e níveis de participação das diferentes instituições públicas e privadas nos 

                                                 
130 [...] todas las dimensiones de la vida y desarrollo de las niñas y los niños. 
131 [...] El concurso de las disciplinas permite la comprensión integral de la problemática y el establecimiento de 

las estrategias apropiadas para asegurar el goce efectivo de los derechos. 
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níveis nacional, regional e municipal ou local”. (GALVIS ORTIZ, 2009, p. 609, tradução 

nossa). 132  

 Por fim, a integralidade do tratamento infantojuvenil passa por atuações nas esferas de 

prevenção, de promoção e de proteção. Segundo Vieira,  

 

[A] as primeiras são aquelas que buscam evitar a lesão ou ameaça de lesão de 

direitos e protegem as crianças e os adolescentes contra a exploração econômica ou 

contra o desempenho de atividades perigosas ou prejudiciais à educação, à saúde ou 

ao desenvolvimento saudável, contra o uso de substâncias ilícitas e contra a 

exploração ou abuso sexual (art. 32 a 34 da CIDC). Já as medidas de promoção [são 

aquelas] que pelas quais cada Estado promove os direitos infantojuvenis essenciais 

ao desenvolvimento da personalidade desse público, como a convivência familiar, a 

liberdade de crença, a educação, o lazer e o descanso (art. 9º, 14, 28, 29 e 31 da 

CIDC). Por fim, as medidas de proteção propriamente ditas são dedicadas a 

interromper violações e/ou promover a recuperação física, psíquica e/ou social 

daquele que sofreu alguma violação (art. 39 CIDC). (VIEIRA, 2016, p. 47). 

   

É somente a partir dessa concepção que é possível se ter uma abordagem total dos 

direitos infantojuvenis, “em correspondência com a natureza holística do desenvolvimento da 

criança.” (MONTEIRO, 2010, p.51). Nota-se aqui estreita relação com o direito ao respeito à 

vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento saudável da criança, prevista no art. 6º da 

CIDC/1989.133  

Contudo, a proteção integral e o reconhecimento de crianças e adolescentes como 

sujeitos de direitos não é unanimidade. José Alexandrino assevera que excepcionalmente a 

proteção infantojuvenil é feita por meio de direitos, sendo a “regra geral a protecção (sic) feita 

através dos pais ou através da imposição de deveres, da criação de serviços e da instituição de 

mecanismos vários de organização e procedimento.” (ALEXANDRINO, 2011a, p. 150). Para 

o mesmo autor, esses mecanismos são deveres “ora porque o titular os não pode opor ao 

destinatário, ora pelo carácter (sic) de obrigação, ora por ausência de mecanismos de 

cumprimento da obrigação: tão débil para esse efeito é a intensidade do dever como a da 

pretensão.” (ALEXANDRINO, 2013, p. 198). Entender o novo panorama dos Direito da 

Criança e do Adolescente como propõe Alexandrino é “definir o direito pela obrigação e não 

pela exigibilidade”134 (GALVIS ORTIZ, 2009, p. 603, tradução nossa) e que crianças e 

adolescentes seguem sendo tratados como objeto de proteção e não como sujeitos de seus 

próprios direitos. (GALVIS ORTIZ, 2009). 

                                                 
132 [...] coordinación con la cual se definen las responsabilidades y niveles de participación de las diferentes 

instituciones públicas y privadas, en los niveles nacional, regional y municipal o local. 
133 O mencionado art. 6º prevê que “[O] os Estados Partes reconhecem que toda criança tem o direito inerente à 

vida” e que “[O] os Estados Partes assegurarão ao máximo a sobrevivência e o desenvolvimento da criança.” 

(BRASIL, 1990b). 
134 [...] es definir el derecho por la obligación y no por la exigibilidad. 
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Monteiro (2010) aponta que os argumentos contrários ao entendimento de crianças e 

adolescentes como sujeitos de direitos podem ser sintetizados como os “anticriança”, aqueles 

que defendem o não reconhecimento de direitos porque os titulares não são adultos; e os 

“antifamília”, aqueles que diminuem a instituição familiar, uma vez que coloca o direito dos 

pais em educar os filhos em segundo plano. Ora, nenhum dos dois grupos de argumentos é 

aceitável. O fato de crianças e adolescentes não serem adultos é o que justifica a necessidade 

de um tratamento especial a eles, inclusive com direitos específicos, até como forma de 

garantir que eles se tornem adultos saudáveis. Também não se pode falar em degradação da 

família, mas sim em um novo papel familiar, que é talvez até mais importante que o anterior, 

como se verá ainda neste trabalho. O que parece é que há medo ou pelo menos receio (talvez 

preguiça) em reconhecer a criança e o adolescente como protagonistas da própria vida como 

devem ser. Como ensina Michael Freeman (2006), esse reconhecimento como sujeito de 

direitos fatalmente trará atritos, uma vez que reclamar sobre o tratamento dado passa a ser 

legítimo, podendo questionar a autoridade, que terá que responder às demandas que lhe forem 

apresentadas. O mesmo autor enfatiza que “se não fossem capazes de fazer isso, a vida dos 

adultos (pais, professores, assistentes sociais, policiais, etc.) seria mais fácil e mais tranquila” 

(FREEMAN, 2006, p. 257, tradução nossa)135 , o que, de certa forma, justifica o não 

reconhecimento de tais direitos pelos adultos. 

Dentro desse panorama normativo da proteção integral, a Convenção Internacional dos 

Direitos da Crianças de 1989 é o mais importante merecendo assim um estudo autônomo e 

mais detalhado. 

 

3.3 A Convenção Internacional dos Direitos da Crianças de 1989 

 

Como abordado no tópico 3.1.2, as duas primeiras declarações dos direitos da criança 

eram compromissos éticos assumidos pelos Estados, que para Buaiz Valera (s.d.) 

representavam mais uma manifestação de intenções do que uma real vontade daqueles que as 

subscreviam. Isso porque a falta de mecanismos para efetivar os direitos declarados fazia com 

que estes fossem ineficazes. A própria necessidade de reiteração dessas declarações já 

demonstrava a ineficácia delas. (BALLARIN; OBLIGADO, 2012) 

Diferentemente das declarações, as convenções são tratados de direitos humanos que, 

sendo ratificadas pelos países, “implica seu compromisso formal de aceitar o que está 

                                                 
135 [...] si no fueran capaces de hacer eso, la vida de los adultos (padres, maestros, trabajadores sociales, policías, 

etc.) sería más fácil y más tranquila. 
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enunciado em seu conteúdo, assumindo ainda os deveres e obrigações que o novo instrumento 

lhes impõe.” (COSTA, 1994, p. 20). Então, foi justamente para criar obrigações jurídicas por 

parte dos Estados de efetivar os direitos da criança é que surgiu a Convenção Internacional 

dos Direitos da Criança de 1989 (CIDC/1989). 

Até então a Doutrina da Proteção Integral era prevista em documentos específicos 

(como as Diretrizes de Riade) e em dispositivos difusos em diplomas internacionais (como na 

Declaração dos Direitos Humanos de 1948), todos sem carga impositiva. Para Helen Sanches 

e Josiane Veronese (2016), a CIDC/1989 representa o ápice de um processo de afirmação e 

reafirmação dos direitos humanos que iniciou com a Declaração do Direitos da Criança de 

1959 e passou por diversos outros documentos internacionais. Ela não só organizou os 

princípios e regras de proteção da criança expressadas em mais de oitenta documentos 

internacionais (BARATTA, 2013), como deu imperatividade a essas normas. Assiste, então, 

razão Garcia Méndez quando ele afirma que a CIDC/1989 é “o instrumento mais importante 

na medida em que proporciona o marco geral de interpretação” (GARCIA MÉNDEZ, 2004c, 

p. 71) de toda proteção integral.  

Para o mesmo autor,  

 

[O] os méritos centrais da Convenção são constituídos por dois aspectos de 

naturezas diferentes. Por um lado, no que se refere ao seu conteúdo, oferece 

elementos preciosos para toda mudança de caráter legislativo que pretenda 

considerar a infanto-adolescência (sic) como sujeito de direito e, nunca mais, como 

objeto de compaixão (poderia afirmar-se que, praticamente, todas as "legislações de 

menores" da América Latina são colocadas senão na ilegalidade, pelo menos, na 

ilegitimidade pela Convenção). 

Por outro lado, são fundamentais seus efeitos no plano da sensibilização, não só da 

opinião pública como também dos movimentos sociais que começam agora a se 

ocupar seriamente da dimensão jurídico-institucional da condição da infanto-

adolescência (sic). (GARCIA MÉNDEZ, 2004a, p. 41).  

 

O segundo aspecto apontado por Garcia Méndez não é de menos importância, uma vez 

que a CIDC/1989 impulsionou ou deu visibilidade aos movimentos sociais e às organizações 

da sociedade civil que se organizaram para buscar efetivar os direitos infantojuvenis. Um dos 

resultados mais palpáveis dessa atuação na América Latina foi a apresentação de uma emenda 

popular, a assembleia nacional constituinte brasileira, que deu origem ao art. 227 da 

CRFB/1988, considerado uma “uma síntese admirável da futura Convenção, que na época 

circulava na forma de um anteprojeto entre os movimentos que lutavam pelos direitos da 

infância.” (GARCIA MÉNDEZ, 2013). 

Já quanto ao primeiro ponto enfatizado por Garcia Méndez, de fato, a CIDC/1989 foi 

responsável por dar juridicidade à Doutrina da Proteção Integral com todo o seu conteúdo, 
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como já exposto no tópico 3.2 deste trabalho. Isso obrigaria, em tese, os Estados partes a 

revisar suas legislações nacionais para adequá-las ao novo panorama legal ou ainda incorporar 

a CIDC/1989 “ao ordenamento jurídico interno em forma direta, de maneira que os tribunais 

nacionais velem pelo seu cumprimento.” (O’ DONNELL, s.d.).136 Com isso, toda disposição 

do Direito interno dos países signatários que restringisse a aplicação da referida convenção 

deveria “ser justificada levando em consideração tanto as realidades sociais do país em 

questão como os princípios fundamentais que inspiram a Convenção e os princípios gerais do 

Direito internacional sobre os direitos humanos.” (O’ DONNELL, s.d.). 

Após a ratificação da CIDC/1989, diversos país, especialmente os latino-americanos, 

passaram a ter uma contradição jurídica no tratamento da criança e do adolescente, uma vez 

que as legislações vigentes não foram alteradas e eram incompatíveis com o texto 

convencional. (BARATTA, 2013). Essa situação de esquizofrenia legislativa, como 

denominou Garcia Méndez, aliada à inércia política-cultural e estatal, levaram a uma 

sobrevida da Doutrina da Situação Irregular, já que, especialmente, no plano judicial, se 

manteve “a aplicação maciça e rotineira das velhas leis de menores, enquanto a aplicação da 

Convenção se transformava em um fato excepcional e fragmentado.” (GARCIA MÉNDEZ, 

2013).137 

Entretanto, convém destacar que, de acordo com o art. 27 da Convenção de Viena de 

1969, um Estado não pode invocar normas do seu Direito interno para não dar efetividade a 

um tratado por ele assinado. Tal vedação é reforçada pelo art. 46 da mesma convenção, que 

proíbe o Estado de alegar que o consentimento para se obrigar a tratado foi dado em clara 

violação de normas internas para conclusão de acordos internacional, salvo se fosse a clara 

violação de disposição interna de fundamental importância. 

Não podendo, portanto, um Estado deixar de cumprir os documentos internacionais 

que ratifica, Bastos Júnior e Campos (2011) asseveram que esses países devem adotar 

                                                 
136 Não são só as legislações nacionais que deverão se adequar a Proteção Integral. Todo um sistema de 

garantias dos direitos infantojuvenis deveria também ser criado e as políticas públicas desenvolvidas com o 

“objetivo priorizar os interesses das novas gerações: pois a infância passa a ser concebida não mais como 

objeto de ‘medida tuteladoras’, o que implica em reconhecer a criança sob a perspectiva de sujeito de direitos.” 

(VERONESE, 1997, p. 13). 
137 Garcia Méndez (1994) aponta uma grande resistência dos juízes de menores em aplicar as disposições da 

CIDC/1989. “Alguns juízes de menores colocaram o problema da inaplicabilidade da Convenção — de forma 

totalmente errônea, segundo meu ponto de vista — alegando o caráter programático e não operativo da 

Convenção. Mesmo assim, e salvo honrosas exceções, a corporação judicial não desenvolveu qualquer esforço 

para alterar a velha lei e torná-la operativa. Enfim, esta discussão sobre o caráter operativo ou programático da 

Convenção poderia ser juridicamente pertinente, mas torna-se politicamente irrelevante. A inexistência de 

casos concretos de aplicação da Convenção Internacional por parte dos juízes de menores reafirma a 

necessidade imperiosa de empreender a tarefa árdua e difícil da reforma legislativa.” (GARCIA MÉNDEZ, 

1994, p. 31). 
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medidas executivas, legislativas e judiciais para a efetivação das garantias existentes nesses 

diplomas e que, nesse contexto, os tribunais locais devem desempenhar um importante papel.  

A Corte Interamericana dos Direitos Humanos consolidou entendimento que cabe ao 

Poder Judiciário de cada Estado zelar pelo cumprimento dos acordos internacionais, 

realizando uma adaptação da legislação interna, quando necessário. 

 

Quando um Estado ratifica um tratado internacional como a Convenção Americana, 

seus juízes também estão submetidos a ela, o que os obriga a velar para que o efeito 

útil da Convenção não se veja diminuído ou anulado pela aplicação de leis contrárias 

a suas disposições, objeto e fim. Em outras palavras, os órgãos do Poder Judiciário 

devem exercer não só um controle de constitucionalidade, senão também “de 

convencionalidade” ex officio entre as normas internas e a Convenção Americana, 

evidentemente no âmbito de suas respectivas competências e das regulações 

processuais correspondentes. Esta função não deve ser limitada exclusivamente 

pelas manifestações ou atos dos requerentes em cada caso concreto, embora 

tampouco implica que esse controle deva exercer-se sempre, sem considerar outros 

pressupostos formais e materiais de admissibilidade e procedência deste tipo de 

ações. (CORTE INTERAMERICANA DOS DIREITOS HUMANOS, 2006, 

tradução nossa).138 
 

O controle de convencionalidade é o instrumento correto para promover acesso, por 

via judicial, aos direitos e garantias previstos quando o Direito interno ainda não foi adequado 

ao previsto no Direito internacional. (BASTOS JÚNIOR; CAMPOS, 2011). Ele é, portanto, 

“um mecanismo de tutela da força normativa dos Tratados Internacional de Direitos Humanos, 

quando devidamente incorporados ao Direito Positivo Brasileiro” (HUSEK, 2015, p. 106), 

que também objetiva a construção de um ius commune, especialmente quando se trata de 

direitos humanos. (SAGÜÉS, 2010).139 

Logo, o Poder Judiciário140 deve realizar um duplo controle das normas internas, isto 

é, além do tradicional controle da constitucionalidade, deve ser realizado o controle de 

                                                 
138 Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también 

están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o 

anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos 

del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” 

ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada 

exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco 

implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de 

admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones. 
139 A prática do controle de convencionalidade abordada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos foi 

construída usando como base o Pacto de San José da Costa Rica, o que é perfeitamente compreensível, uma 

vez que somente questionamentos sobre Direito interno contra o referido pacto foram analisados. Contudo, 

todos tratados sobre direitos humanos devem ser utilizados nesse processo, uma vez que o que se almeja é a 

criação de um direito comum de proteção a tais direitos.  
140 Sagüés (2010) e Bastos Júnior e Campos (2011) afirmam que os mesmos juízes que fazem o controle de 

constitucionalidade devem fazer o controle de convencionalidade. Com isso, se o Estado adota o controle 

difuso de constitucionalidade, todos os magistrados deverão analisar a convencionalidade das normas, 
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convencionalidade (HUSEK, 2015; SAGÜÉS, 2010), já que, como adverte Nestor Sagüés 

(2010), caso a norma em questão falhe em qualquer um desses controles, ela não deve ser 

aplicada. Havendo mais de uma interpretação para o dispositivo contestado, deve sempre ser 

privilegiada aquela que se mostra compatível com o texto constitucional e com os pactos 

internacionais, com o intuito de se manter a aplicabilidade de todas as normas. (SAGÜÉS, 

2010). Porém, quando o dispositivo infraconstitucional se mostrar incompatível, seja este 

anterior ou posterior à adesão ao diploma internacional, ele não produzirá efeitos, sendo esta a 

eficácia paralisante do controle de convencionalidade. (BASTOS JÚNIOR; CAMPOS, 2011; 

PIOVESAN, 2014).141   

No Direito latino-americano, a CIDC/1989 costuma ter status de norma constitucional 

(Argentina, Peru, Nicarágua, etc.) ou de norma supralegal (Guatemala, Colômbia, Bolívia, 

entre outros). Mas, ainda hoje, após mais de vinte e nove anos desde a promulgação da 

CIDC/1989, o controle de convencionalidade ainda é necessário tanto em razão de omissões 

como das modificações legislativas que violam as disposições convencionais.  

Esse quadro ocorre no Brasil, onde, embora dê aos tratados sobre direitos humanos 

status de norma supralegal, 142  ainda se vê juízes desconsiderando as normativas 

                                                                                                                                                         
enquanto nos países que possuem somente o controle concentrado, a convencionalidade deveria ser examinada 

apenas pelos tribunais constitucionais. Como o Brasil adota o sistema misto de controle de constitucionalidade, 

tanto o STF quanto os demais juízes brasileiros deveriam, em tese, realizar o controle de convencionalidade. 

Sagüés (2010) leciona ainda que esse controle não é feito somente a partir da letra fria das convenções, 

devendo também englobar as interpretações convencionais dadas pela corte interamericana, seja aqueles 

transformadas em sentenças, seja aquelas expressas nas opiniões consultivas. Bastos Júnior e Campos (2011) 

ainda pontuam que a Corte Interamericana dos Direitos Humanos poderia, em caráter subsidiário, fazer o 

mesmo controle nos casos a ela submetidos. Embora os autores falem sempre da Corte Interamericana dos 

Direitos Humanos e do Pacto de San José da Costa Rica, nada impede que esse entendimento seja estendido às 

demais convenções e cortes internacionais. Especialmente, quando se trabalha o Direito Internacional da 

Criança e do Adolescente, diversas são as opiniões consultivas feitas pelo Comitê da ONU para os direitos 

infantojuvenis que são essenciais para se interpretar a CIDC/1989. 
141 No Brasil, o dever da realização do controle de convencionalidade foi refirmado no julgamento do HC 

87.585-5/TO. Para o ministro Celso de Mello “[É] é dever dos órgãos do Poder Público - e notadamente dos 

juízes e Tribunais - respeitar e promover a efetivação dos direitos garantidos pelas Constituições dos Estados 

nacionais e assegurados pelas declarações internacionais, em ordem a permitir a prática de um 

constitucionalismo democrático aberto ao processo de crescente internacionalização dos direitos básicos da 

pessoa humana.” (BRASIL, 2008).  
142 O status de supralegalidade dos tratados sobre direitos humanos foi reiterado em 2015, no julgamento da ADI 

5.40/SP. No acórdão foi expresso que “[E] esse caráter supralegal do tratado devidamente ratificado e 

internalizado na ordem jurídica brasileira - porém não submetido ao processo legislativo estipulado pelo artigo 

5º, § 3º, da Constituição Federal - foi reafirmado pela edição da Súmula Vinculante 25, segundo a qual 'é ilícita 

a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito'. Tal verbete sumular 

consolidou o entendimento deste tribunal de que o artigo 7º, item 7, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos teria ingressado no sistema jurídico nacional com status supralegal, inferior à Constituição Federal, 

mas superior à legislação interna, a qual não mais produziria qualquer efeito naquilo que conflitasse com a sua 

disposição de vedar a prisão civil do depositário infiel. Tratados e convenções internacionais com conteúdo de 

direitos humanos, uma vez ratificados e internalizados, ao mesmo passo em que criam diretamente direitos 

para os indivíduos, operam a supressão de efeitos de outros atos estatais infraconstitucionais que se 

contrapõem à sua plena efetivação.” (BRASIL, 2015). 
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internacionais e aplicando normas infraconstitucionais incompatíveis com as primeiras, 

especialmente às relativas ao Direito infantojuvenil. 

Todos os direitos previstos na CIDC/1989 devem, então, ser assegurados pelo Direito 

interno, ainda que não tenha sido feita a adequação legislativa necessária via controle de 

convencionalidade. Tais direitos podem ser sintetizados em três “Ps”: os de prestação, aqueles 

“relativos à satisfação das suas necessidades básicas e de desenvolvimento”; os de proteção, 

os referentes “à prevenção e reparação da violação dos seus direitos”; e os de participação, os 

que concernem “à expressão e valorização da sua opinião em todas as decisões que lhe digam 

respeito”. (MONTEIRO, 2010, p. 40).   

Esses direitos humanos e fundamentais infantojuvenis são o núcleo da proteção 

integral e devem ser efetivados, como já abordado anteriormente, por meio das políticas 

públicas. (MACHADO, 2013). Como leciona Martha Machado (2013), essas devem se 

centrar nas políticas sociais básicas, mantendo políticas assistenciais aos mais vulneráveis 

para criar uma verdadeira rede de proteção social.143 Tais políticas não possuem papel apenas 

de proteção às ameaças ou às violações de direito (reativas), mas também tem devem criar 

condições favoráveis para o desenvolvimento infantojuvenil (proativas). (ZERMATTEN, 

2003).144 

Não só essas políticas públicas, mas toda atuação estatal focada na proteção integral, 

têm como base e limite os direitos consagrados na CIDC/1989. Dentre esses direitos, quatro 

deles foram escolhidos, pela própria Organização das Nações Unidas, como princípios gerais 

da CIDC que orientam os Estados a criarem os seus próprios programas para a implementação 

da CIDC. (OFICINA DO ALTO COMISSARIADO PARA OS DIREITOS HUMANOS, 

2015). O princípio da não discriminação ao lado dos princípios do melhor interesse da criança; 

do respeito ao direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento; e da participação 

(respeito pelas opiniões das crianças) são os “princípios ético-filosóficos e jurídicos em 

relação aos quais deve-se ler toda a Convenção.” (ARANTES, 2012, p. 46). Em que pese a 

                                                 
143 O próprio Estado brasileiro reconhece o papel essencial da CIDC/1989 no ordenamento jurídico pátrio “e no 

embasamento de processos de reforma administrativa, de implantação e implementação de políticas, 

programas, serviços e ações públicas.” (BRASIL, 2006). 
144 Esther Arantes (2012) leciona que, após a CIDC/1989, criou-se uma forte corrente, especialmente na França, 

que defendia que os direitos da criança deveriam se restringir aos direitos de proteção. A autora explica que 

“[P] para esta corrente, não se pode desconstruir a infância como menoridade jurídica, tratando-se apenas de 

assegurar a ela uma melhor e mais eficaz proteção e não de outorgar-lhe novos direitos. Neste sentido, a 

menoridade jurídica não confina a criança ao não-direito, apenas permite-lhe não ser submetida aos deveres 

dos adultos.” Arantes ainda pontua que os defensores desse entendimento, como Irene Théry, defendem a 

manutenção da incapacidade jurídica, uma vez que esta seria “o direito à irresponsabilidade, isto é o direito a 

não ser submetido aos deveres que a capacidade implica.” (ARANTES, 2012, p. 48-49). Nota-se, assim, a 

manutenção de uma visão totalizante da infância como um período homogêneo para todas as crianças e como 

se este não possuísse diversas fases de desenvolvimento. 
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importância de todos eles, o melhor interesse da criança e a participação, pela relação que 

possuem com o objeto deste trabalho, merecem um olhar aprofundado. Pelo mesmo motivo, o 

princípio da autonomia progressiva, entendido por Cillero Bruñol (2011) como vital para a 

compreensão do panorama da proteção integral, também será abordado.   

 

3.3.1 Princípio da participação (art. 12 da CIDC/1989) 

 

O princípio da participação infantojuvenil é apontado por Shier (2001) como a mais 

radical modificação constante na CIDC/1989, uma vez que ela atinge mais aspectos da vida 

infantojuvenil. O mesmo autor também afirma que esta é a disposição convencional mais 

desrespeitada em todo mundo. Ele sintetiza a mudança de mentalidade proposta pela 

CIDC/1989, na qual a criança deixa de ser vista como aquele ser inocente ou irracional,145 

que tinha um papel secundário nas próprias vidas para ser seu o principal ator. (MATOS, 

2013). A inovação trazida pelo texto convencional de 1989 é o reconhecimento de “que a 

criança é um ser completo e que tem algo a dizer, sua palavra nos interessa e não é 

insignificante”, porque “[A] a CIDC/1989 lhe deu a palavra e nos obriga a escutá-la”. 

(ZERMATTEN, s.d., tradução nossa).146 Na mesma linha, Milène Zimermann (2006) enfatiza 

que criança merece ser protegida, mas tem também que participar, que ser escutada. Na 

verdade, a participação tem que ser encarada como parte do eixo central do sistema protetivo 

desenhado no Direito infantojuvenil.  

Esse direito à participação foi delineado pelo art. 12 da CIDC/1989, o qual prevê que 

 

Art. 12 
1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus 

próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os 

assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração essas 

opiniões, em função da idade e maturidade da criança. 
2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de 

ser ouvida em todo processo judicial ou administrativo que afete a mesma, quer 

diretamente quer por intermédio de um representante ou órgão apropriado, em 

conformidade com as regras processuais da legislação nacional. (BRASIL, 2009b). 
 

Analisando o dispositivo citado, nota-se que esse direito/princípio é formado por três 

aspectos diferentes (formular juízos, expressar opiniões e ter essa opinião ouvida e 

                                                 
145 Essa irracionalidade das crianças é descrita por Aristóteles (2003), para quem as crianças eram governadas 

pelo desejo de prazer insaciável e, portanto, deveriam ser preparadas para serem obedientes e submetidas ao 

princípio racional.  
146 […] reconocer que el niño es un ser a parte entera y que tiene algo que decir; su palabra nos interesa y no es 

insignificante. […] La CDE le ha dado la palabra y nos obliga a escucharle. 



111 

 

considerada), que se entremeiam com tal intensidade que formam uma indissolúvel 

independência. (MORAL FERRER, 2007). Nota-se, na verdade, que cada aspecto é uma 

etapa desse direito maior, isto é, para que a opinião seja considerada, é necessário que antes se 

garanta que a criança possa dizer o que pensa e que, para que sua opinião possa ser 

expressada, deve-se também assegurar que este juízo seja formulado.147  

O primeiro desses aspectos, formular juízos ou opiniões, é um processo pessoal e 

introspectivo de cada um e a base de todos os demais. Ele não possui “nenhuma limitação de 

conteúdo, em verdade, se refere a total posição da criança frente ao mundo”. (BARATTA, 

2001, p. 53, tradução nossa).148 Moral Ferrer (2007) aponta que a formação de juízos deve ser 

precedida da garantia de informações gerais, bem como de informações sobre consequências, 

opções e outras circunstâncias que envolvem o tema, por meio de um assessoramento 

adequado à idade e ao desenvolvimento de cada um e permita à criança e ao adolescente a 

elaboração de um posicionamento informado sobre o assunto. No mesmo sentido, Gustavo 

Mônaco (2005) defende que crianças e adolescentes possuem liberdade de pensar e de 

formular de juízos que devem ser precedidos pelo dever da família e da sociedade de fornecer 

as informações necessárias para o exercício dessa liberdade. Esse direito à informação deve 

ser garantido independentemente da idade e com o acesso às informações e aos materiais 

correspondentes de várias fontes, nos mesmos moldes do art. 17 da CIDC/1989. Destaque-se 

ainda que, como ressalta Arantes, o Comitê dos Direitos da Criança da ONU entende “que não 

é necessário que a criança tenha uma compreensão de todos os aspectos da matéria que a afeta, 

bastando ter suficiente compreensão para formar, de maneira apropriada, seus pontos de 

vista.” (ARANTES, 2012, p. 51). 

O segundo aspecto do direito de participação, expressar opiniões, seria a 

exteriorização do juízo formulado anteriormente. (MONACO, 2005). Essa manifestação de 

opinião deve ser livre de qualquer pressão ou manipulação, devendo ser expresso o que a 

criança ou o adolescente deseja, e não o que outros querem que ela deseja (LÓPEZ-

CONTRERAS, 2015), “pois a própria essência do direito é oferecer à criança a possibilidade 

                                                 
147 Moral Ferrer assevera que “[A] ausência de um [aspecto] atenta contra o efetivo exercício, configurando-se 

uma situação violadora, pois que sentido teria que solicitar sua opinião, se a mesma não fosse escutada, e o 

entendimento que muitas vezes se ouve e não se escuta; ainda que pareça um jogo de palavras escutar supõe 

ouvir com atenção; ou que o escutássemos, mas a opinião dele não foi levada em conta e, no pior dos casos, 

lhe foi negada a possibilidade de se expressar.” (MORAL FERRER, 2007, p. 77-78, tradução nossa). La 

ausencia de uno atenta contra su ejercicio efectivo, configurándose una situación violatoria, pues qué sentido 

tendría solicitar su opinión pero que la misma no fuese escuchada, en el entendido que muchas veces se oye y 

no se escucha; aunque parezca un juego de palabras escuchar supone oír con atención; o que lo escuchásemos 

pero su opinión no fuese tomada en cuenta y en el peor de los casos se le negase la posibilidad de expresarse. 
148 [...] ninguna limitación de contenido, en verdad se refiere a la total posición del niño frente al mundo. 
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de escolha se você pensa ou não”. (MORAL FERRER, 2007, p. 79, tradução nossa).149 

Assim, como bem aponta Moral Ferrer (2007), dentro do direito à participação é também 

assegurada a faculdade de não participar ou expressar seu juízo. Além do silêncio, Couso 

Salas (2006) lembra também que a expressão desses juízos pode ser dar por formas não 

verbais de comunicação. Ou seja, quando a criança quer se expressar, deve ser assegurada a 

ela a possibilidade de externar seu juízo de todas as formas possíveis de comunicação e, 

quando ela não deseja tornar público o que pensa, tal fato deve igualmente gozar de proteção 

jurídica. 

O terceiro e último aspecto, ter a opinião ouvida e considerada, será decomposto, para 

fins meramente didáticos, em dois deveres que são impostos a todos aqueles que se 

relacionam com a população infantojuvenil independentemente do motivo. Assim, pais, 

dentistas, médicos, professores, familiares, gestores públicos, etc. têm tanto o dever de ouvir 

como o dever de necessariamente considerar opiniões de crianças e de adolescentes. 

Roger Hart (1992) afirma que não existe consenso sobre se crianças devem ter ou não 

voz, pois há tanto aqueles que defendem que a participação infantojuvenil é boa para a 

sociedade como aqueles que asseveram que crianças devem ter uma infância despreocupada, 

ou seja, elas têm que ser protegidas de qualquer envolvimento ou responsabilidade com os 

problemas sociais. A existência desses posicionamentos apresentados por Hart evidencia que 

o debate entre proteção integral e situação irregular ou entre sujeito de direito e objeto de 

intervenção ainda vive. No entanto, dentro do paradigma da proteção integral, que concebe 

crianças e adolescentes como cidadãos do presente e do futuro, ouvi-las é um sinal de respeito 

(ABREU, 2012), respeito este devido a todos indivíduos independentemente da idade.  

O direito de formar e expressar os próprios juízos leva, portanto, ao simétrico dever de 

todos adultos de os escutar. (BARATTA, 2001). Esse respeito se dá quando o adulto ouve e 

escuta o interlocutor, isto é, quando o receptor busca ativamente entender todo o conteúdo da 

mensagem passada pelo emissor.150 Isso exige que esse mesmo receptor se esforce para 

                                                 
149 [...] pues se desvirtuaria la esencia misma del derecho que es ofrecer al niño la posibilidad de elegir si opina 

o no. 
150 Como apontado anteriormente, Moral Ferrer traça a diferença entre ouvir e escutar, afirmando “[...] que 

muitas vezes você se ouve e não se escuta; ainda que pareça um jogo de palavras, escutar supõe ouvir com 

atenção”. (MORAL FERRER, 2007, p. 77-78, tradução nossa). Para a autora, esse dever impõe uma obrigação 

ativa de compreensão a todos que tratam com crianças e adolescentes, exigindo dos adultos uma nova forma 

de atuar junto ao público infantojuvenil. Essa escuta qualificada exige também que todos aqueles que se 

relacionam com crianças e adolescentes dediquem tempo e possuam capacidade e uma atitude respeitosa com 

aqueles que serão ouvidos. Paulo Freire vai um pouco além, afirmando que escutar “significa a disponibilidade 

permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do 

outro”. (FREIRE, 2001, p. 117). [...] que muchas veces se oye y no se escucha; aunque parezca un juego de 

palabras escuchar supone oír con atención.  
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compreender todos os outros aspectos da manifestação de vontade a ele apresentados, 

incluindo a visão de mundo, bem como seu lugar de fala do emissor. Assim, o dever de ouvir 

a criança 

 

[...] não pode ser reduzido à pura liberdade da criança de expressar sua experiência a 

outras crianças e adultos, mas significa, em particular, o dever do adulto de aprender 

com as crianças, isto é, de penetrar o máximo possível na criança. Dentro da 

perspectiva das crianças, medir através dela a validade de suas próprias opiniões e 

atitudes (do adulto) e estar disposto a modificá-las. (BARATA, 2001, tradução 

nossa).151 

 

Como adverte Gallego-Henao (2015), é importante também destacar que não há uma 

idade mínima para o exercício desse direito, ou seja, quem se relaciona com as crianças desde 

tenra idade terá sempre o dever de buscar compreendê-las. Com isso, pode-se afirmar que 

esse direito requer também igual reconhecimento e respeito “às formas não-verbais de 

comunicação, incluindo brincadeiras, linguagem corporal, expressão facial, desenhos e 

pinturas, nas quais as crianças muito pequenas demonstram compreensão, escolhas e 

preferências.” (ARANTES, 2012, p. 51). É por meio dessas outras formas de comunicação 

que se promove a participação de crianças mais novas nos processos decisórios.  

Harry Shier (2001) aponta que considerar a visão das crianças não significa que a 

decisão deve ser necessariamente aquela a ser tomada. De fato, o próprio art. 12 da 

CIDC/1989 faz expressa referência à idade e maturidade. Calderón (2009) critica a existência 

desse critério etário, afirmando que a idade esconde a convicção de que os adultos 

abstratamente possuem sobre as competências que crianças e adolescentes possuem como 

pessoas e como cidadãos. A idade é um parâmetro abstrato e homogenizante, que, como já 

visto no capítulo anterior, obstaculiza o aspecto promocional do Direito e despreza as 

peculiaridades do caso. O critério maturidade é mais relevante, porque não é generalizante 

como o critério idade, e sim individualizador, indo ao encontro da proposta inclusiva tanto do 

Direito Civil atual como do Direito Infantojuvenil.  

A maturidade que se busca seria a maturidade moral e ética, que “deve medir-se pela 

capacidade que se terá para julgar e avaliar situações e não, propriamente, pelo conteúdo ou 

pelos valores que se assumem.” (MATOS, 2013, p. 67). Para Moral Ferrer (2007), é com a 

maturidade que se atinge o discernimento, entendido pela mesma autora como a aptidão de se 

                                                 
151 [...] no se puede reducir a la pura libertad del niño a expresar su experiencia a los otros niños y a los adultos, 

sino que significa en concreto, el deber del adulto de aprender de los niños, es decir, de penetrar cuanto sea 

posible al interior de la perspectiva de los niños, medir a través de ello la validez de sus propias (del adulto) 

opiniones y actitudes y estar dispuesto a modificarlas. 
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distinguir o certo do errado e valorar todos os aspectos envolvidos em uma questão, inclusive 

considerando as consequências e opções.152 Embora incontestável que a maturidade seja 

adquirida com o desenvolvimento da criança, sendo, a priori, natural que um adolescente seja 

mais maduro que uma criança, a idade não pode ser um muro que impeça que opinião 

infantojuvenil seja considerada, mas exige que o adulto esteja preparado para compreender as 

outras formas de comunicação (MORAL FERRER, 2007), como anteriormente mencionado. 

Alessandro Baratta (2001) adverte que, pela literalidade do art. 12 da CIDC/1989, a 

faculdade de expressar os juízos estaria limitada aos assuntos referentes às crianças e aos 

adolescentes, o que, segundo ele, poderia levar o intérprete a repetir o velho paternalismo 

injustificado. Embora consagrado pelo Comitê dos Direito Humanos da ONU como princípio 

de respeito pelas opiniões das crianças, a nomenclatura se mostra bem aquém do que propõe a 

CIDC/1989, sendo necessário pensar essa possibilidade de influenciar as decisões que afetem 

a própria criança como uma forma de efetiva e maior participação. 

A extensão desse direito é motivo de dúvidas, girando o debate sobre o tema em torno 

da definição da expressão “todos os assuntos relacionados com a criança” prevista no art. 12.1 

da CIDC/1989. Alessandro Baratta (2001) questiona se tais assuntos seriam apenas aqueles 

institucionais, ou seja, somente os procedimentos administrativos e judiciais, mas, 

posteriormente, conclui que a mencionada expressão deve englobar os assuntos que afetam 

direta e imediatamente à população infantojuvenil e, também, aqueles cujos efeitos acabam se 

dando indiretamente. Em uma sociedade integrada como a atual, na qual secas ou chuvas em 

um lugar repercutem no extremo do mundo, é difícil dizer qual decisão sobre políticas 

públicas ou econômicas não afetaria toda uma comunidade. Assim, essa perspectiva mais 

ampla, como dito, se mostra mais adequada.  

A participação, então, não pode ser encarada com a velha visão cristã, pela qual 

crianças deveriam ser obedientes e não podiam questionar, mas sim contextualizada no 

Direito Infantojuvenil como um direito universal e não discriminatório que é aberto para o 

exercício de todos, reconhecendo as habilidades e vulnerabilidades de cada um. (GALLEGO-

HENAO, 2015). Ela também não pode ser entendida como consulta ocasional de opiniões, 

dando algumas alternativas para o interessado escolher, mas deve, sim, possibilitar a efetiva 

participação na construção de uma decisão. (COUSO SALAS, 2006).  

Hart (1992) propôs um modelo, denominado escada de participação, no qual ele 

sugere um escalonamento em oito degraus, que vão da não participação até participação total. 

                                                 
152 O conceito apresentado por Moral Ferrer é bem semelhante ao defendido por Gustavo Ribeiro (2013), citado 

no ponto 2.6.4 deste trabalho.  
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Para ele, os três primeiros patamares de sua escada (manipulação, decoração e “tokenism”153) 

não são verdadeiramente participação. Dentro dos degraus que o autor entende como 

participação, nos três primeiros a criança trabalha em projetos idealizados por adultos, sendo 

que, no primeiro deles, a criança participa voluntariamente do projeto e tem sua visão 

respeitada. No segundo, ela tem total conhecimento do projeto que é dirigido pelos adultos, e 

suas opiniões têm peso nas decisões referentes a ele. No terceiro patamar, as crianças 

participam de todas as etapas de planejamento e implementação, além das decisões de um 

projeto originado a partir uma ideia dos adultos. Já no quarto nível, a criança cria a ideia e 

conduz todo o projeto. Por fim, no último patamar, além de criar e conduzir o projeto, 

convidam os adultos para participar tanto do projeto quanto da tomada de decisões. (HART, 

1992).  

Influenciado por Hart, Shier (2001) propõe outro modelo com cinco níveis de 

participação que parte de um nível da oitiva da criança, passa para outro no qual se auxilia a 

criança a se expressar, para um patamar no qual a visão da criança é levada em consideração, 

posteriormente, para outro nível no qual a criança é envolvida no processo decisório para, 

então, atingir um degrau no qual divide com o adulto o poder e a responsabilidade da decisão. 

O mesmo autor afirma que a CIDC/1989 colocou o terceiro patamar como o mínimo a ser 

garantido pelos países signatários. 

Calderón aponta a necessidade de se ampliar a concepção de participação de mera 

opinião para uma noção “de participação como um exercício que transforma as relações 

intergeracionais em áreas cotidianas e públicas de crianças e adolescentes para a construção 

da cidadania e igualdade.” (CALDERÓN, 2009, tradução nossa).154155 A relação entre o 

direito à participação e cidadania evidenciada pelo autor é ressaltada pela própria proteção 

integral, que reforça o papel da criança na família e na sociedade. Lousie Chawla, por sua vez, 

apresenta um conceito ainda mais completo de participação no qual entende que esta  

 

[...] é um processo no qual crianças e adolescentes se envolvem com outras pessoas 

em torno de questões que afetam suas condições individuais e coletivas de vida. Os 

                                                 
153 A expressão “tokenism” foi mantida em inglês por falta de uma expressão correspondente em língua 

portuguesa. Ele ocorreria quando a criança, sem nenhuma ou com pouca escolha de como vai se expressar ou o 

objetivo das ideias a serem expressadas por ela, é indagada sobre o que ela pensa sobre determinado assunto. 
154 [...] de participación como un ejercicio que transforma las relaciones intergeneracionales en los ámbitos 

cotidianos y públicos de los niños, las niñas y los adolescentes para la construcción de ciudadanía e igualdad.   
155 Na mesma linha, Sauri e Marquéz ensinam que a participação é inerente à vida humana porque tem a ver, 

sobretudo, com a capacidade de atuar em um entorno determinado e de transformá-lo e ser também 

transformado por este. (SAURI; MARQUÉZ, 2005, p. 116, tradução nossa). [...] inherente de la vida humana 

porque tiene que ver, sobre todo, con la capacidad de actuar en un entorno determinado y de transformarlo a la 

vez que ser transformado por éste.   
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participantes interagem de maneira a respeitar a dignidade do outro, com a intenção 

de alcançar um objetivo comum. Durante o processo, a criança reconhece que 

desempenha um papel útil no seio de sua comunidade. Os processos formais de 

participação criam deliberadamente estruturas para que as crianças se comprometam 

na construção de significados e na tomada compartilhada de decisões. (CHAWLA, 

2001, p. 9, tradução nossa).156 157 

 

A participação deve, então, ser encarada como uma ferramenta tanto de educação, 

como de desenvolvimento pessoal e social, importante tanto para a criança como para a 

sociedade. (SAURI; MARQUÉZ, 2005). Esse processo tem evidente caráter dialógico e 

transformador e se enquadra dentro do viés individual, desenvolvimento da personalidade e 

das aptidões pessoais de cada um, como no viés social da educação, incutir o respeito pelos 

direitos humanos e pelos pais, valores culturais e nacionais e preparar a criança para a vida 

social responsável, como determina o art. 29 da CIDC/1989.  

A oitiva da criança é a melhor forma de fomentar a participação infantil, sendo uma 

importante abertura para se conhecer o mundo daquela criança, bem como integrá-la ao 

processo decisório. (MARTINS, 2008). Gustavo Ribeiro e Luciana Berlini (2017) defendem 

que a participação possibilita que a população infantojuvenil se envolva na solução dos 

problemas que afetem os vários aspectos da sua vida. Essa participação tem um papel 

importante no desenvolvimento da autoestima, de novas habilidades nas crianças, bem como 

as auxilia a criar novas redes sociais, sentimentos de tolerância, justiça, sensibilidade a outras 

perspectivas, além de prepará-las para participarem de outros processos semelhantes ao longo 

da vida. (CHAWLA, 2001).  

A participação tem, então, que ser compreendida como um direito e, também, como 

um princípio que permite ao seu titular acessar bens e exercer outros direitos para que 

construa sua vida digna. (CALDERÓN, 2009). Ela é, portanto, o reconhecimento de que a 

população infantojuvenil é capaz de propor e de participar de mudanças no seu entorno social 

(GALLEGO-HENAO, 2015), devendo a participação deles ser significativa para eles mesmos 

e para a comunidade (CHAWLA, 2001). Como assevera Gallego-Henao (2015), essa 

participação se liga à ideia de protagonismo infantil158  na medida em que reafirma a 

                                                 
156 [...] is a process in which children and youth engage with other people around issues that concern their 

individual and collective life conditions. Participants interact in ways that respect each other’s dignity, with the 

intention of achieving a shared goal. In the process, the child experiences itself as playing a useful role in the 

community. Formal processes of participation deliberately create structures for children’s engagement in 

constructing meaning and sharing decision making. 
157 Se dentro da sistemática da CIDC/1989 o entendimento que prestigia a relação participação-cidadania se 

mostra mais compatível, no Direito brasileiro ele é inquestionável, já que o texto constitucional expressamente 

consagra o direito à convivência familiar e comunitária. 
158 O protagonismo infantojuvenil é tema que assusta muitas pessoas, que parecem ter medo do que crianças e 

adolescentes podem querer ou fazer. O “protagonismo infantil refere-se a um grupo de pessoas que se agrupa 
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capacidade de crianças e adolescentes de fazerem parte de decisões diárias, como 

contribuírem para a sociedade em que fazem parte, incluindo família, escola, etc. Além do 

estímulo à cidadania, como pontua Orsini, Souza e Silva (2017), a participação da criança e 

do adolescente em decisões garante que estas serão melhores e mais legítimas. Ou seja, a 

pessoa que participa se sente parte daquele todo e, com isso, tende a respeitar não só a própria 

decisão como também passa a pensar mais no bem comum.  

Gonzalo Contreras e Javier Pérez (2011) afirmam que ainda falta reconhecimento 

social desse direito, o que enseja grande resistência em aceitar que crianças e adolescentes são 

sujeitos ativos que devem participar da vida na sociedade. Para os autores, as instituições dão 

pouco espaço para a participação infantojuvenil, reproduzindo o modelo adultocêntrico e 

perdendo a oportunidade de aprender com as crianças e com os adolescentes o que eles 

também podem ensinar. Não é só uma questão de não aprender. É preciso deixar claro que 

quando não há o correto fomento ao exercício desse direito, ocorre uma inegável violação de 

um direito infantojuvenil, “um ato de extrema violência: a violenta experiência de que sua 

vida é decidida por pessoas que o conhecem e não demonstram ter interesse em considerar o 

que acontece com ele”. (COUSO SALAS, 2016, p. 154, tradução nossa).159160 

Por fim, é preciso que se fomente a participação desde a terna idade, uma vez que a 

criança precisa também ser ensinada a participar. É participando que vai se adquirindo o 

hábito de contribuir e de respeitar a contribuição de outros. Ela também ajuda a criança a 

aprender a ter responsabilidades. (HART, 1992).  

Como salienta Moral Ferrer (2007), é na família que todos os direitos devem ser 

primeiramente garantidos, e com a participação não deve ser diferente, sendo o local no qual 

todas as formas de expressão devem ser consideradas para as decisões familiares. Foi nesse 

sentido que foi modificado o Código Civil português que previu, em seu art. 1878º, o dever 

                                                                                                                                                         
com o objetivo de expressar livremente seus pensamentos, sentimentos e emoções, e de se apropriar dos 

diferentes espaços públicos nos quais desejam assumir riscos, pensar, intervir e exercer sua cidadania.” 

(GALLEGO-HENAO, 2015, p. 157, tradução nossa). Porém, esse protagonismo deve ser visto como o 

desenvolvimento natural da criação de cidadãos mais conscientes e participativos. Como adverte Hart (1992), 

é irrealista acreditar que alguém se torna cidadão apenas por atingir a maioridade. […] protagonismo infantil 

hace referencia a un conjunto de personas que se agrupan con el objetivo de manifestar libremente sus 

pensamientos, sus sentimientos y sus emociones, y de apropiarse de los diferentes escenarios públicos en los 

que ellas desean arriesgarse a opinar, a intervenir, y a ejercer su ciudadanía. 
159 [...] un acto de extrema violencia: la violenta experiencia de que su vida se decida por personas que lo 

conocen y que no demuestran tener interés en tomar en cuenta lo que le pasa. 
160 A forma de violação mais comum desse direito e que ocorre todos os dias nos mais variados locais no mundo 

se dá quando os adultos, sejam os familiares ou os profissionais de qualquer área, “falam no lugar das crianças 

e adolescentes como se eles não pudessem dizer por si próprios o que pensam e o que sentem a respeito das 

experiências e situações”. (BERNARDI, 2005, p. 50). Ainda é muito comum um adulto abordar diretamente 

outro adulto para saber de dados que poderiam ser informados pelas próprias crianças, desconsiderando a 

presença delas no local. É sobre essa forma de violência a que Couso Salas se refere.  
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dos pais de considerar a opinião da prole nos assuntos familiares mais importantes, trazendo 

para a legislação civil o que já era determinado pela CIDC/1989. 

A participação infantojuvenil, como aqui destacada, mostra-se especialmente adequada 

ao ordenamento jurídico brasileiro, no qual a cidadania e a dignidade fundamentam a 

república, e que um dos seus objetivos é a construção de uma sociedade justa e solidária. 

Apesar de ter intensa relação com outro direito previsto na CIDC/1989, o direito/princípio à 

participação não se confunde com a autonomia progressiva.  

 

3.3.2 Princípio da autonomia progressiva (art. 5º da CIDC/1989) 

 

Apesar de não ter sido reconhecido pela ONU como um dos princípios diretores da 

CIDC/1989, o princípio da autonomia progressiva possui grande importância para a 

efetivação dos direitos infantojuvenis previstos no texto convencional (CILLERO BRUÑOL, 

2011). Esse princípio é fundamental para proteção e promoção do processo de 

desenvolvimento infantojuvenil, desconectando-a de uma proteção somente etária. Para Orsini, 

Souza e Silva, ele é o reconhecimento de “que a infância, a adolescência e a transição para a 

fase adulta são um processo não abrupto, que conjuga o amadurecimento biológico ao seu 

entorno familiar e social.” (ORSINI; SOUZA; SILVA, 2017, p. 91). A CIDC/1989 reconhece 

esse processo de desenvolvimento e lhe dá proteção jurídica, como se depreende do texto 

convencional abaixo: 

  

Art. 5 
Os Estados Partes respeitarão as responsabilidades, os direitos e os deveres dos pais 

ou, onde for o caso, dos membros da família ampliada ou da comunidade, conforme 

determinem os costumes locais, dos tutores ou de outras pessoas legalmente 

responsáveis, de proporcionar à criança instrução e orientação adequadas e acordes 

com a evolução de sua capacidade no exercício dos direitos reconhecidos na 

presente convenção. (BRASIL 1990b). 
 

 O dispositivo citado provoca uma necessária releitura dos ordenamentos jurídicos dos 

países signatários que atrelam o exercício de direitos a critérios unicamente etários.161 Marisa 

Herrera (2009) assevera que o art. 5º da CIDC/1989 é uma norma supralegal, que, juntamente 

com outras disposições, desconstrói e reconstrói o sistema de capacidades vigente em diversos 

                                                 
161 As críticas à vinculação do exercício de direitos à idade são muitas. Paulo Freire (2011) aponta que a 

autonomia é um processo que não comporta data marcada. Com o mesmo entendimento, Edgard Marx Neto 

ensina que “atingir a maioridade não mais se configura como um rito de passagem, como se por mágica a 

autonomia e a efetiva capacidade de gestão pessoal estivessem sob o travesseiro do jovem que acorda aos 

dezoito anos.” (MARX NETO, 2008, p. 31). 
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países do mundo, uma vez que ele exige a abertura do referido sistema às ideias de 

compreensão, de desenvolvimento intelectual, de discernimento e de maturidade, ideias estas 

existentes no sistema de proteção de direitos humanos.162  

 Analisando o mencionado art. 5º da CIDC/1989, Daniel O’Donnel destaca que, 

contraditoriamente, de um lado, o “papel natural dos pais na criação e educação das crianças” 

é reafirmado, enquanto, de outro, confirma-se “que são as crianças mesmas que exercem seus 

direitos”. (O’DONNEL, s.d.). O mesmo autor ressalta um terceiro e importante aspecto que é, 

justamente, a introdução da ideia de que as crianças progressivamente desenvolvem a 

competência de exercer seus direitos à medida que adquirem autonomia para tanto, sendo essa 

autonomia progressiva, o que possibilita a superação da contradição aparente entre os dois 

primeiros traços sublinhados pelo autor. (O’DONNEL, s.d.). 

 Entendimento semelhante é exposto por Cillero Bruñol (2011), que evidencia a 

situação paradoxal que foi criada pela CIDC/1989, a qual reconhece a população 

infantojuvenil como titular de direitos e com capacidade para exercê-los, ao mesmo tempo 

que o próprio ordenamento não lhes assegura a plena autonomia, seja por questões de fato, 

como a falta de maturidade, seja por uma questão jurídica, a tradicional visão que crianças e 

adolescentes são dependentes dos adultos, especialmente dos pais. Para o autor, o referido art. 

5º busca resolver essas questões dando um novo papel para os pais, de orientação e direção 

aos filhos para que eles possam exercer seus direitos, reforçando o dever do Estado de se 

abster de atuar arbitrariamente na vida familiar. Cillero Bruñol conclui que a família e, 

subsidiariamente, o Estado devem zelar pelo desenvolvimento da autonomia progressiva no 

exercício de direitos e que a defesa dessa autonomia progressiva é “a chave para interpretar a 

função do Estado e da família na promoção do desenvolvimento integral da criança”. 

(CILLERO BRUÑOL, 2011, tradução nossa).163  

 Lovera Parmo (2009) assevera que a CIDC/1989 propõe uma nova visão dos direitos 

infantojuvenis, na qual, além da titularidade, lhes é atribuído o exercício de direitos, já que 

atribuir a titularidade sem exercício é exatamente o que se fazia antes da referida convenção. 

Com entendimento semelhante, Galvis Ortiz (2009) aponta que assegurar titularidade 

universal de direitos não coaduna com o regime de incapacidades. Para ela, não se pode falar 

                                                 
162 A mesma autora é ainda mais incisiva e afirma que a autonomia progressiva traz “a obrigação de rever 

conceitos tradicionais e bem enraizados no Direito Civil, a fim de sair do rígido binômio integrado pelas 

noções de capacidade/incapacidade e, com ele, de representação legal.” (HERRERA, 2009, p. 122, tradução 

nossa). [...] la obligación de revisar conceptos tradicionales y bien arraigados en el derecho civil con la 

finalidad de salir del rígido binomio integrado por las nociones de capacidad/incapacidad y consigo, el de 

representación legal. 
163 […] la clave para interpretar la función del Estado y la familia en la promoción del desarrollo integral del 

niño. 
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no exercício de direitos de acordo com o projeto individual de vida se estes têm que ser 

exercidos por terceiros.164 Para Thaís Sêco (2013) a incapacidade, tal como consta no 

CCB/2002, elimina a autonomia, sendo um obstáculo ao exercício de direitos, especialmente 

aos direitos personalíssimos, como os direitos fundamentais e da personalidade.165  

 De fato, o sistema de capacidades, especialmente aqueles que apenas possuem duas ou 

três divisões como o brasileiro, somente de forma muito distante, quando muito, é capaz de 

reconhecer e promover algum aspecto da autonomia progressiva. Na maioria das vezes, esse 

sistema ignora a forma como se dá o desenvolvimento infantojuvenil. 

Jean Piaget, um dos pedagogos mais influentes no mundo e profundo estudioso do 

desenvolvimento humano, entendia esse desenvolvimento como um processo universal, “que 

pode sofrer variações em função de conteúdos culturais do meio em que o indivíduo está 

inserido.” (TERRA, s.d.). Isso porque, como ensina Márcia Terra (s.d.), Piaget defendia que 

esse desenvolvimento é ocasionado por um elemento biológico (estruturas neurológicas e 

sensoriais que nascem com o homem e o acompanharão por toda vida) e por um elemento 

relacional construído por meio de um processo interativo entre homem e ambiente. 

 Piaget ainda visualizou a existência de seis fases diferentes desse desenvolvimento, 

as quais ele dividiu em quatro faixas etárias diferentes e que se desenvolveriam de forma 

sucessiva e que refletem tanto a organização mental da criança/adolescente como a forma que 

eles se relacionam com o mundo ao seu redor. Por meio de sua teoria cognitiva, Piaget (1969) 

concluiu que o desenvolvimento biológico é comparável ao psíquico, sendo alcançado o 

equilíbro dos processos de desenvolvimento na idade adulta. Esse autor definia o 

desenvolvimento como sendo a passagem de um estado de equilíbrio menor para um estado 

de equilíbrio maior e afirmava que a evolução mental consistia 

 

[...] na construção das estruturas lógicas. Estas, no pensamento da criança são muito 

primitivas. Encontram-se indiferenciadas e contêm apenas relações muito 

elementares. Por isso mesmo são de muito pouco alcance e não guardam em si 

nenhuma ou poucas relações claras. A evolução mental também consistirá nisso: os 

elementos constituídos em estágios evolutivos primitivos serão reorganizados e 

purificados em novos sistemas mais nítidos, diferenciados e amplos. Toda evolução 

mental poderia muito bem representar uma sequência de agrupamentos sucessivos 

(de operações lógicas), escreve Piaget num importante trabalho teórico de que mais 

adiante nos iremos valer muitas vezes. O processo que conduz dos agrupamentos 

                                                 
164  González Contró (2006) lembra que existem direitos que são exercíveis desde o nascimento e que 

independem de qualquer capacidade para serem exercidos, como o direito de não ser torturado ou submetido à 

escravidão.  
165 A autora é incisiva nessa questão. Para ela “[N] não faz sentido afastar-se a realização dos interesses mais 

imediatamente ligados à realização da dignidade por causa de um ‘expediente técnico’ que deixou de ser 

revisto e restou esquecido pelo tempo. Nem faz sentido que as incapacidades se valham como barreira à 

realização dos direitos mais fundamentais do ser humano.” (SÊCO, 2013, p. 48).  
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mais elementares aos mais desenvolvidos é de progressiva construção e nova 

coordenação [...]. (AEBLI, 1975, p. 18-19) 

 

 Os três primeiros estágios são desenvolvidos no período de lactância (de zero a dois 

anos), também chamado de período sensório-motor, e representam a fase na qual a criança 

começa a desenvolver suas primeiras habilidades. O período dos reflexos, a primeira fase 

desse período sensório-motor, seria aquele no qual as funções mentais corresponderiam às 

primeiras emoções e aos reflexos inatos. Assim, “[P] progressivamente, a criança vai 

aperfeiçoando tais movimentos reflexos e adquirindo habilidades e chega ao final do período 

sensório-motor já se concebendo dentro de um cosmo.” (TERRA, s.d.). No estágio posterior, 

período dos primeiros hábitos e percepções, essas mencionadas emoções e reflexos são 

praticados e incorporados, tornando-se cada vez mais intricados e servindo como início para 

outras condutas. (PIAGET, 1993). A última fase desse período Piaget (1993) denomina como 

período da inteligência intuitiva, entendendo que nessa etapa a criança melhora a coordenação 

motora e passa a entender a relação entre seus atos e um objetivo a ser atingido.  

No segundo período, também chamado de período da inteligência intuitiva ou pré-

operatório, em geral, entre dois a sete ou oito anos, é marcado pelo egocentrismo, em que a 

criança concebe o mundo como somente aquilo que ela faz parte. É nesse mesmo período que 

começa e se desenvolver a linguagem. Para Talfner (s.d.), esse também é o período que a 

criança inicia a questionar a razão de tudo e a pensar em hipóteses. Piaget ensina que 

 

[...] [A] até cerca de sete anos a criança permanece pré-logica e suplementa a lógica 

pelo mecanismo da intuição; é uma simples interiorização das percepções e dos 

movimentos sob a forma de imagens representativas e de experiências mentais que 

prolongam, assim, os esquemas senso-motores sem coordenação propriamente 

racional. (PIAGET, 1969, p. 35). 

 

No período de operações concretas, de crianças de oito a onze ou doze anos, o 

egocentrismo que marcou a fase anterior diminui e a criança começa a assimilar outros pontos 

de vista, tendo um maior entendimento de grupo. (NERY, 2004). Desenvolve-se também a 

noção de “reversibilidade, ou seja, a capacidade da representação de uma ação no sentido 

inverso de uma anterior, anulando a transformação observada.” (TALFNER, s.d.).  

No último período, de operações formais, a partir de onze ou doze anos, a criança “já 

consegue raciocinar sobre hipóteses na medida em que ela é capaz de formar esquemas 

conceituais abstratos e através deles executar operações mentais dentro de princípios da lógica 

formal”. (TERRA, s.d.). Ou seja, ela se mostra capaz de formar seus próprios juízos críticos e 

adquire o patamar mais avançado de desenvolvimento. (TALFNER, s.d.).  Para Piaget 
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Só depois que esse pensamento formal começa, por volta dos 11 a 12 anos, é que se 

torna possível a construção dos sistemas que caracteriza a adolescência. As 

operações formais fornecem ao pensamento um novo poder, que consiste em 

destacá-lo e libertá-lo do real, permitindo-lhe, assim, construir a seu modo as 

reflexões e teorias. A inteligência formal marca, então, a libertação do pensamento e 

não é de admirar que este use e abuse, no começo, do poder imprevisto que lhe é 

conferido. Esta é uma das novidades essenciais que opõe a adolescência à infância: a 

livre atividade da reflexão espontânea. (PIAGET, 1969, p. 64). 

 

É importante destacar que as idades são apenas referenciais, uma vez que o 

desenvolvimento real depende dos estímulos exteriores, como já dito anteriormente.   

  Concomitante com o desenvolvimento biopsíquico, Piaget (1994) identificou que 

além desse desenvolvimento biológico-psíquico, há também o desenvolvimento moral, que 

reflete o relacionamento da criança com a aceitação de normas. Ele dividiu o 

desenvolvimento moral em três etapas diferentes.  

Na primeira delas, a etapa de anomia, geralmente iniciada em crianças com até cinco 

anos, a noção de normas é inexistente, havendo apenas hábitos que são praticados 

automaticamente, sem qualquer juízo crítico. Na etapa posterior, a da heteronomia, 

identificada entre crianças de cinco a nove ou dez anos, a compreensão das normas existe e há 

um completo apego a elas, sendo inconcebível para a criança qualquer modificação, uma vez 

que isso é compreendido como violação dessas normas. (PIAGET, 1994). Já a última etapa, 

período comum em crianças a partir dos dez anos, a etapa da autonomia, se entende que a 

norma não se baseia mais em uma imposição, devendo ela ser derivada do respeito de todas e 

provir do consenso dos envolvidos. (PIAGET, 1994). 

Conjugando os estudos de Piaget, nota-se que, em tese, por volta dos doze anos a 

criança possui completos o desenvolvimento biopiscológico, já que as estruturas biológicas já 

não mais se modificarão, e o desenvolvimento moral, uma vez que também estará formado o 

senso crítico e a consciência de respeito mútuo. Como se vê, as teorias do desenvolvimento 

não amparam a aquisição abrupta de capacidade como desenhado pelo sistema de capacidades 

(RIBEIRO, 2010). Dessa forma, é necessário reconhecer que crianças e adolescentes 

adquirem autonomia à medida que se desenvolvem. 

 Ao reconhecer autonomia, a CIDC/1989 lança um novo olhar sobre crianças e 

adolescentes como pessoas que possuem sentimentos, pensamentos e opiniões como os 

adultos (SOTTOMAYOR, 2014). Para Freeman (2006), defender a autonomia é dizer que a 

autonomia de uma pessoa tem moralmente a mesma importância de qualquer outra e 

“respeitar a autonomia de uma criança é trata-la como uma pessoa e como um sujeito de 
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direitos.” (FREEMAN, 2006, p. 270, tradução nossa).166 Convém destacar que a autonomia é 

“uma condição da cidadania” (ROMAN, 1999, p. 137) e que sem ela não há nem dignidade e 

nem pluralismo. (SÊCO, 2013).  

 A CIDC/1989 rechaça a visão de crianças e adolescentes como incapazes e destituídos 

de qualquer autonomia para abraçar uma concepção real de que “as habilidades vão surgindo 

ao longo do desenvolvimento e para isso é necessário que ela [a criança] seja autorizada a 

exercer autonomia, deixando-a escolher nos assuntos para os quais ela tem capacidade”. 

(GONZÁLEZ CONTRÓ, 2006, p. 103-104, tradução nossa).167. Como ensina Paulo Freire 

(2011a), é preciso ter em mente que ninguém se torna primeiramente autônomo e a partir daí 

começa a decidir, mas que esse processo de aquisição de autonomia é construído na 

experiência de diversas decisões que são tomadas ao longo da infância e da adolescência. Da 

mesma forma que só se torna participativo participando, como apontado no tópico anterior, só 

se aprende a tomar decisões decidindo. É por isso, que a população infantojuvenil deve ser 

ensinada “a autodeterminar-se, a sopesar custos e benefícios, apelando a todas competências, 

promovendo a consciência da importância da sua liberdade num momento de escolha tão 

decisivo.” (MATOS, 2013, p. 55). 

Como aponta Matos (2013), é necessário que se garanta espaços para que crianças e 

adolescentes exerçam sua capacidade de autodeterminação, espaços que devem aumentar à 

medida que adquirem maturidade. Isso porque “para a formação da autonomia adulta é 

necessário exercitar a liberdade presente que responde à condição atual da criança.” 

(GONZÁLES CONTRÓ, 2006, p. 127, tradução nossa).168. Ou seja, ainda que não seja 

garantida total autonomia, deve ser “respeitada a sua atual fase de desenvolvimento, lhe seja 

concedida toda autonomia possível” (FERREIRA, VIEIRA, 2016, p. 210). Michael Freeman 

(2006) defende que a autonomia progressiva significa tanto reconhecer e promover a 

autonomia atual da criança ou do adolescente como proteger sua autonomia futura. É a partir 

do nível de autonomia que se tem é que se edificará a autonomia plena que virá com o tempo. 

Contudo, a aquisição de autonomia é um processo individual que varia de acordo com 

fatores e circunstâncias particulares, como capacidade de compreensão, idade, maturidade, 

educação, etc., sendo certo que a autonomia pode surgir para alguns atos e para outros não, ou 

                                                 
166 Respetar la autonomía de un niño es tratarlo como a una persona y como a un ostentador de derechos. 
167 [...] las habilidades van surgiendo a lo largo del desarrollo y para ello es necesario que se le vaya permitiendo 

el ejercicio de la autonomía dejándole elegir en los asuntos para los cuales tiene capacidad. 
168 [...] para la formación de la autonomía adulta es necesario el ejercicio de la libertad presente que responde a 

la condición actual del niño. 
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para determinados aspectos da vida.169 O fomento à autonomia deve começar nas pequenas 

coisas do cotidiano, estimulando a criança a escolher a própria roupa ou com o que quer 

brincar e, posteriormente, indo para decisões mais complexas à medida que vai adquirindo 

maturidade.  

A maturidade, como apontado no tópico anterior, é um critério mais individualizante, 

que fornece ao adulto uma melhor medida da atual fase de desenvolvimento da criança e do 

adolescente. Embora, presumivelmente, quanto mais velha, mais experiências a pessoa 

acumulou e mais madura ela seria, o processo de aquisição da maturidade também é gradual e 

influenciado por vários fatores, sendo certo que também é individual e não abrupto (RIBEIRO, 

2010; ABREU, 2012). Maturidade remete a desenvolvimento, que por sua vez se relaciona 

com maior participação e com autonomia progressiva. Para Montejo Rivero (2012), à medida 

que as faculdades cognitivas da criança evoluem, aumentando sua capacidade de entender a 

extensão de seus atos e desejos, aumenta também a sua autonomia para exercer seus direitos, 

isto é, o desenvolvimento cognitivo é diretamente proporcional à autonomia progressiva. 

Como pontuado no tópico 2.6.4 e no tópico anterior, com a maturidade vem o discernimento 

necessário para a prática de atos autônomos.  

A análise desse discernimento é especialmente difícil e deve ser feita com base nas 

particularidades do caso concreto, sob pena de se tornar tão generalizante quanto o sistema de 

capacidades, desconsiderando o processo individual de maturação e as exigências do Direito 

atual da busca da justiça do caso concreto. Nesse contexto, deve-se exaltar a lição de Mafalda 

Matos, para quem 

 

[...] quando falamos em menores, não podemos, jamais, generalizar. Cremos que aí 

se encerra o tratamento especial que os menores devem ter por parte do direito. É 

que cada menor – ser em construção e desenvolvimento contínuo –, 

independentemente da idade, terá de ser analisado de modo individual, devendo esta 

análise ser tanto mais cuidadosa quanto mais importante seja a decisão em causa.  

Os menores não podem ser pensados como um grupo etário. Há que contextualizar 

cada criança, cada adolescente e, principalmente, cada decisão. Este contexto não 

pode deixar de ter em conta a sua idade, é certo, mas acima de tudo não pode não 

focar aquilo que, grosso modo, é essencial: a maturidade do menor, a sua capacidade 

de entendimento perante a situação concreta e o âmbito social e cultural onde vive, 

onde desenvolve e constrói a sua própria vida. (MATOS, 2013, p. 68-69). 

 

                                                 
169 Galvis Ortiz (2009) rechaça a possibilidade do exercício escalonado de direitos como se existissem direitos 

maiores e direitos menores ou que os direitos infantojuvenis são expectativas de direitos. Para a autora, a 

titularidade universal foi consagrada pela CIDC/1989 e todos os direitos, e não mera expectativa, possuem 

igual natureza, devendo eles ser exercidos “de acordo com seu mundo, sua linguagem, suas possibilidades de 

expressão e o que precisam para seu desenvolvimento harmonioso.” (GALVIS ORTIZ, 2009, p. 604, tradução 

nossa). [...] de acuerdo con su mundo, su lenguaje, sus posibilidades de expresión y lo que necesitan para su 

desarrollo armónico. 
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Para examinar o discernimento no caso concreto, o adulto (pais, juízes, médicos, etc.) 

deve buscar a visão de mundo da criança e do adolescente, seus valores e seus interesses, e 

não partir da visão do próprio adulto. Thaís Sêco (2013) ressalta que para essa análise deve-se 

dar voz à pessoa que se avalia, devendo se considerar a avaliação que o próprio titular faz do 

seu discernimento, para evitar que seja sempre um outro que avalia o discernimento daquele 

que procura agir. Deve-se, portanto, garantir o direito à participação independentemente da 

idade, nem que seja só para avaliar a existência ou não de discernimento no caso.  

Aquele que examina o discernimento deve, também, buscar auxílio em outros saberes, 

como a pedagogia, a psicologia, a medicina, etc. O julgador, especialmente se for o 

magistrado, deve reconhecer que, na maioria das vezes, existem aspectos sobre os quais eles 

não possuem conhecimento técnico ou que há repercussões que não foram por eles 

imaginadas e que a intervenção de outros profissionais pode agregar mais qualidade em suas 

decisões. A natureza do ato a ser praticado, bem como as repercussões que ele pode ter, 

devem ser consideradas e indicam qual saber pode auxiliar melhor o julgador a examinar o 

discernimento naquele caso. 

Moral Ferrer afirma que o progressivo aumento da capacidade de exercer diretamente 

direitos faz com que crianças e adolescentes assumam também maiores deveres e 

responsabilidades, “estimulando assim a formação de adultos úteis, participativos e integrados 

à sociedade, mas sobretudo um indivíduo capaz de tomar suas próprias decisões de forma 

consciente e responsável”. (MORAL FERRER, 2007, p. 77, tradução nossa)170. Cillero 

Bruñol (2011) também destaca que o aumento progressivo da autonomia é proporcional ao 

aumento das responsabilidades. O mesmo entendimento é defendido por Lovera Parmo 

(2009), que assevera que deve-se abrir espaço para as decisões de crianças e adolescentes e 

que eles devem ser responsáveis por elas, incluindo os erros que delas decorrerem.171 

Michael Freeman (2006) vai além e afirma que ter direitos significa assumir riscos e fazer 

escolhas, sendo que erros são cometidos também pelos adultos, mas que em relação a eles há 

certa reticência em interferir na decisão, o que não ocorre com crianças e adolescentes.  

Quando um adulto intervém em uma decisão de uma criança ou adolescente que já tem 

autonomia para aquela questão, ainda que seja para evitar o que ele acredita ser equívoco, ele 

                                                 
170 [...] estimulando así la formación de adultos útiles, participativos e integrados a la sociedad pero por sobre 

todas las cosas un individuo capaz de tomar sus propias decisiones en forma conciente y responsable. 
171 Sobre a possibilidade de responderem civilmente pelos atos ilícitos cometidos, Thaís Sêco (2013) propõe 

uma releitura do art. 932, I do CCB/2002 e sugere a aplicação analógica da responsabilidade subjetiva-objetiva 

utilizada em relação aos hospitais no caso de erro médico. Assim, apreciaria a culpa de crianças e adolescentes 

na conduta causadora do dano e, verificada essa culpa, os pais seriam objetivamente responsáveis. Como o 

presente trabalho tem como foco as relações não patrimoniais, aquelas que os reflexos ocorrem mais no 

próprio agente, a questão não será abordada. Todavia, a solução proposta parece adequada.  
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não só viola o direito à autonomia progressiva como atrapalha o livre desenvolvimento do 

agente, privando-o de aprender com sua própria decisão. O erro deve ser ressignificado 

deixando de ser visto como algo negativo, que deve ser apagado ou não cometido, para ser 

tratado com algo positivo, como um propulsor de um processo de construção de saberes. 

(BARBOSA; BULCÃO, 2004). Joyceane de Menezes (2015) assevera que a autonomia se 

centra na integridade e não no bem-estar, cabendo o controle da própria vida ao agente, ainda 

que ele decida contra o que sabe que é melhor para si próprio.172 Com isso, o que para uns é 

um erro, para outros é uma decisão legítima e ambas devem ser respeitadas. A intervenção só 

será legítima se a decisão tomada for uma decisão irracional, tema que será aprofundado no 

próximo capítulo.  

O reconhecimento da capacidade de exercer direitos e da autonomia progressiva exige 

uma mudança na relação da família com a criança, especialmente dos pais, como apontou 

Daniel O’Donnel e mencionado no início do presente tópico.  

Quanto maior for o desenvolvimento do filho e, como consequência, maior for a 

autonomia, menos intensa será a participação dos pais. (HERRERA, 2009; ABREU, 2012; 

MONTEJO RIVERO, 2012). Assim, evidencia-se o aspecto elástico do poder familiar, que é 

mais vigoroso no início da vida da prole e reduz até desaparecer à medida que os filhos se 

desenvolvem. (STANZIONE, 2013). Utilizando a ideia de elasticidade, a analogia que se 

pode fazer com o poder familiar é com um elástico de borracha, que no início é maleável e 

abrangente, mas, quando os anos passam, ele perde seu viço, sendo usado somente para 

algumas coisas e acaba se tornando duro e quebradiço, até que, por fim, ele acaba. 

Mas a modificação do poder familiar não é só quanto a sua abrangência, é também de 

conteúdo e forma de exercício. A função de representação do poder familiar, que lhe permitia 

substituir a vontade dos filhos, deve ser encarada sob outro prisma, porque o art. 5º da 

CIDC/1989 enfatiza o papel dos pais na instrução e orientação dos filhos.  

Os pais têm um compromisso moral de estimular o processo de desenvolvimento, 

devendo realizar o “constante exercício de procurar contar com a vontade da criança para 

pequenas decisões, consoante o seu estádio (sic) evolutivo, com o objetivo de gerar uma 

responsabilidade, também ela evolutiva e crescente.” (MATOS, 2013, p. 63-64). É na duração 

do poder familiar que, em regra, crianças e adolescentes devem começar a expressar seus 

pensamentos e desejos, a participar das decisões da vida familiar e a experimentar a decidir de 

                                                 
172 O exemplo dado pela autora é o do fumante, que mesmo sabendo dos males do tabaco insiste em fumar. 

(MENEZES, 2015). Claro que o exemplo dado deve ser interpretado como sendo o fumante eventual ou 

aquele que começa a fumar, já que o usuário contumaz é considerado dependente químico e, como tal, o uso 

deixa de ser uma opção para ser uma necessidade até que o vício seja tratado.  
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forma autônoma. Cabe aos pais aferir se o filho possui ou não autonomia para tomar 

determinada decisão, devendo essa aferição se realizar na troca de opiniões, nas respostas 

dadas quando as crianças e adolescentes são questionados, etc., e, caso possua, devem 

estimular a decisão tomada. (ZIMERMANN, 2006). Isso porque os genitores também têm o 

dever de respeitar os espaços de liberdade dos filhos (MACHADO, 2013), sendo que é a 

própria personalidade da criança ou do adolescente que delimita esses espaços e, por 

conseguinte, a extensão do poder familiar. (STANZIONE, 2013). 

É importante aqui diferenciar a participação trabalhada no tópico anterior da 

autonomia progressiva, embora seja inegável que elas se relacionem. Catarina Abreu (2012) 

afirma que a participação é a fase inicial que desenvolve o pensamento e o expressa, sendo 

mais abrangente e não se limitando somente àqueles que demonstrem competência, enquanto 

a autonomia progressiva se liga ao fim do processo de maturação na qual a criança ou 

adolescente se torna competente para decidir. 

Partindo das ideias da autora, mas propondo uma distinção diferente, pode-se afirmar 

que a participação é um direito que independe da idade, devendo sempre ser garantida à 

criança e ao adolescente na decisão, enquanto a autonomia progressiva é o reconhecimento ao 

direito a decidir sempre quando verificado que o titular possui o discernimento necessário no 

caso concreto. A autonomia privada “se dirige a evitar que, em nome dos direitos da criança, 

os prive da possibilidade de intervir efetivamente na configuração da sua vida.” (COUSO 

SALAS, 2006, p. 151, tradução nossa).173 

Alguns países alteraram seus códigos civis com o intuito de efetivar a autonomia 

progressiva. O art. 1878º do Código Civil português prevê que os pais devem respeitar a 

autonomia dos filhos. Já o Código Civil argentino, promulgado em 2015, fixou a menoridade 

civil em dezoito anos, mas previu a possibilidade do exercício autônomo dos atos permitidos 

pelo ordenamento argentino por crianças e adolescentes, contanto que eles tenham a idade e a 

maturidade necessária (art. 26). O mesmo código previu um sistema específico para o 

exercício do direito sobre o próprio corpo, tendo sido a capacidade civil plena fixada em 

dezesseis anos, mas também assegurou a possibilidade de adolescentes com idade entre treze 

e dezesseis anos decidirem autonomamente sobre tratamentos não invasivos ou que não 

possuem risco de morte. 

Tanto a participação quanto a autonomia progressiva influem na verificação in 

concreto do mais famoso princípio do direito infantojuvenil, o melhor interesse da criança.   

                                                 
173 […] se dirige a evitar que en el nombre de los derechos de los niños se les prive de la posibilidad de 

intervenir efectivamente en la configuración de sus vidas. 
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3.3.3 Princípio do melhor interesse da criança (art. 4º da CIDC/1989) 

 

O princípio do melhor interesse da criança174 é, inegavelmente, o mais conhecido e 

utilizado princípio do Direito da Criança e do Adolescente, sendo ele tratado de formas 

diferentes nas legislações nacionais de todo mundo.  

O princípio, que tem suas origens no Direito anglo-saxão, foi reformulado no Direito 

estadunidense, acabando com a presunção de preferência de manutenção da criança com a 

mãe no caso de separação conjugal e passou a ser tratado “como um padrão considerando, 

sobretudo, as necessidades da criança em detrimento dos interesses de seus pais, devendo 

realizar-se sempre uma análise do caso concreto.” (PEREIRA, 2000, p. 3). Ele passou, então, 

a ser utilizado como o principal padrão para a resolução de conflitos familiares, ou seja, 

dentro das relações privadas. (LÓPEZ-CONTRERAS, 2015). Couso Salas aponta que, na 

prática, o melhor interesse da criança representava “a faculdade paternalista dos tribunais que 

tomavam decisões que afetavam as crianças” (COUSO SALAS, 2006, p. 147, tradução 

nossa),175 já que este melhor interesse era considerado apenas na visão do que o próprio 

julgador entendia que era o melhor para a criança.  

Na Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, o melhor interesse da 

criança foi previsto em dois dispositivos diferentes, tanto no direito ao desenvolvimento 

saudável (princípio II) quanto no direito à educação gratuita e ao lazer infantil (princípio 

VII).176 O primeiro deles preocupou-se com as relações de Direito Público, prevendo que 

“[A] ao promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a que se atenderá será o 

interesse superior da criança”. Já no segundo, a preocupação foi com as relações de cunho 

                                                 
174 Apesar de reconhecido mundialmente, é importante notar não há consenso quanto à nomenclatura do 

princípio chamado melhor interesse (“best” nos países de língua inglesa) ou superior interesse (nos países de 

língua espanhola ou francesa). (ZERMATTEN, 2003). Também no país não há uma denominação única do 

princípio, sendo ora utilizadas expressões como maior e melhor interesse, ambas na tradução oficial da 

CIDC/1989 no Brasil, e ora, superior interesse, nas Leis n. 12.509/2009 e 13.257/2016. Tânia Pereira (2000) 

defende que a utilização “melhor interesse” é a mais adequada por denotar um tratamento qualitativo, 

enquanto maior representaria um critério quantitativo. Em que pese o entendimento da autora, a expressão 

melhor abre a margem para a discricionariedade do intérprete, ou seja, para que utilize seus valores pessoais 

(ou sua moral própria) para definir o que seria melhor no caso concreto. Jean Zermatten (2003), por sua vez, 

afirma que tanto melhor quanto superior não podem ser interpretados de forma literal, uma vez que daria a 

impressão de que sempre que tiver uma criança envolvida seus interesses se sobreporiam aos dos demais, 

tendo a criança sempre razão. O autor adverte que o que a CIDC/1989 determina é que sempre seja 

considerado, e não que seja determinante. 
175 [...] a una facultad paternalista de los tribunales que tomaban decisiones que afectaban a los niños […] 
176 A Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959 possuía dez dispositivos, sendo cada um deles 

chamado de princípio, que tratava de um ou mais direitos. Ou seja, a palavra princípio não era utilizada como 

princípio jurídico em sentido técnico, como debatido no capítulo anterior, e sim, no sentido leigo da palavra 

como valor, uma vez que, como já trabalhado, as declarações não possuíam caráter obrigatório para os 

Estados-partes. 
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privado, constando que o “interesse superior da criança deverá ser o interesse diretor daqueles 

que têm a responsabilidade por sua educação e orientação; tal responsabilidade incumbe, em 

primeira instância, a seus pais.” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1959).  

Esse tratamento dual dado ao melhor interesse foi modificado na CIDC/1989 que, em 

seu art. 3º previu que 

 

Art. 3 

1. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou 

privadas de bem estar (sic) social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos 

legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança. 

2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e o cuidado 

que sejam necessários para seu bem-estar, levando em consideração os direitos e 

deveres de seus pais, tutores ou outras pessoas responsáveis por ela perante a lei e, 

com essa finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e administrativas 

adequadas. 

3. Os Estados Partes se certificarão de que as instituições, os serviços e os 

estabelecimentos encarregados do cuidado ou da proteção das crianças cumpram 

com os padrões estabelecidos pelas autoridades competentes, especialmente no que 

diz respeito à segurança e à saúde das crianças, ao número e à competência de seu 

pessoal e à existência de supervisão adequada. (BRASIL, 2009b). 

 

 Analisando o tratamento nos diplomas internacionais, Daniel O’Donnell (s.d.) enfatiza 

que há uma ampliação do melhor interesse, uma vez que ele deixa de apenas influenciar a 

promulgação de leis, passando a ser considerado pelas instituições públicas e privadas e pelos 

poderes Executivo e Judiciário.  

Desde antes da promulgação da CIDC/1989, nota-se que há superdimensionamento 

desse princípio (VIEIRA, 2016), que é chamado por Gustavo Monaco (2005) de a aplicação 

do princípio da dignidade humana às crianças.177 De fato, há uma ênfase desmedida no 

melhor interesse, “em detrimento da devida meditação sobre os demais princípios do texto 

internacional”. (ZIMERMANN, 2006). Aguilar Cavallo (2008) lembra que o princípio do 

melhor interesse é um dos princípios do Direito Internacional da Criança e do Adolescente, o 

que deve ser interpretado como não sendo nem o único e nem o mais importante deles.  

Freedman (s.d.) e Zermatten (2005) apontam que o melhor interesse da criança é um 

conceito vago e impreciso. Na mesma linha, Bartolomé Cenzano (2012) e Rosa Martins (2008) 

o identifica como um conceito jurídico indeterminado, que possui um componente axiológico. 

                                                 
177 Esse posicionamento de Monaco deve ser visto com reservas, uma vez que pode dar a errônea impressão de 

que o princípio da dignidade da pessoa não seria plenamente aplicável à população infantojuvenil. Ademais, 

como já tratado no ponto 2.3.1 deste trabalho, a dignidade da pessoa humana como fundamento jurídico de 

decisões tem sido banalizada e, frequentemente, utilizada como mero recurso retórico. Nessa perspectiva, essa 

analogia feita por Monaco somente pode ser compreendida como se o autor quisesse afirmar que no Direito 

infantojuvenil o melhor interesse tem sido tão desvirtuado como a dignidade da pessoa humana é em todo 

Direito, o que, obviamente, não foi a intenção do autor. 
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É a defesa desse fator valorativo aliada à imprecisão do termo que abre margem para a 

discricionariedade do intérprete, que, partindo de sua visão de mundo, coloca suas percepções 

morais para decidir o caso concreto, configurando um paternalismo injustificado. (COUSO 

SALAS, 2006). Essa abertura da discricionariedade é criticada por Freedman (2005), que, em 

razão dela, afirma que o princípio do melhor interesse da criança pode ser o cavalo de Troia 

do menorismo. Isso porque, em nome do bem-estar da criança e do adolescente, os juristas 

continuam a praticar arbitrariedades, legitimando os mesmos atropelos e impondo medidas, 

muitas delas por tempo indeterminado, que violam os direitos infantojuvenis, nos mesmos 

moldes das práticas existentes no sistema tutelar próprio da Doutrina da Situação Irregular. 

(FREEDMAN, 2005).178 

O melhor interesse é um dever moral que foi elevado à categoria de norma jurídica 

(BAEZA CONCHA, 2001) se tornando um princípio jurídico. Ele necessariamente goza de 

uma fluidez que é inerente a todos os princípios jurídicos. (MONTEIRO, 2010). Zermatten 

(2003) afirma que a amplitude e a flexibilidade desse princípio é que permite que ele se 

adapte ao tempo, ao espaço e às diferentes culturas,179 realidades e sistemas jurídicos. É essa 

maleabilidade que também possibilita que o princípio do melhor interesse seja utilizado em 

situações completamente díspares dentro do Direito infantojuvenil (como nortear uma decisão 

que define a guarda de uma criança ou fundamentar a alocação de recursos públicos em uma 

determinada política pública e não em outra) sem perder sua integridade.  

Após a CIDC/1989, “o melhor interesse deixa de ser um objetivo social desejável – 

realizado por uma autoridade progressista ou benevolente – e passa a ser um princípio jurídico 

que obriga a autoridade”. (CILLERO BRUÑOL, 2009, p. 55, tradução nossa).180 Ele é 

                                                 
178 O Código de Menores de 1979, em seu art. 5º, já trazia o princípio do melhor interesse ao prever que, na 

aplicação daquele código, “a proteção aos interesses do menor sobrelevará qualquer outro bem ou interesse 

juridicamente tutelado.” (BRASIL, 1979). Costa Saraiva advertia que com base no “sempre invocado princípio 

do superior interesse do menor, diante da incapacidade destes, competia ao adulto, ‘imbuído do espírito do 

bem’, determinar qual seria o melhor para a criança, sem expressas referências limitadoras deste poder 

discricionário, sob o sempre invocado argumento de amor à infância.” (SARAIVA, 2003, p. 27). O mesmo 

autor (2003) aponta que em nome do amor e da “proteção” as maiores injustiças têm sido perpetradas. Para 

ele, “por conta da manutenção de conceitos de incapacidade em detrimento ao de sujeito de direito, o chamado 

princípio do superior interesse da criança acaba sendo operado no atual sistema como um verdadeiro Cavalo 

de Tróia da doutrina tutelar, servindo para fundamentar decisões à margem dos direitos expressamente 

reconhecidos pela Convenção, adotados por adultos que sabem o que é o melhor para a criança, desprezando 

totalmente a vontade do principal interessado.” (SARAIVA, 2003, p. 28).    
179 Criticando a influência das relações culturais, Cillero Bruñol (2009) afirma que o princípio do melhor 

interesse se identifica com os direitos consagrados pela CIDC/1989 e que a proteção de tais direitos sobrepõe 

qualquer consideração cultural ou cálculo de benefício coletivo que possam afetá-los. Assim, esse princípio 

“não pode ser uma via para introduzir o debate sobre o relativismo cultural que tem pretendido afetar a 

expansão da proteção universal dos direitos humanos” (CILLERO BRUÑOL, 2009, p. 49, tradução nossa). 

[...] no puede ser una vía para introducir el debate sobre el relativismo cultural que ha pretendido afectar la 

expansión de la protección universal de los derechos humanos. 
180 [...] el interés superior del niño deja de ser un objetivo social deseable - realizado por una autoridad 
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necessariamente garantista porque possui o intuito de garantir todos direitos assegurados na 

mencionada convenção (FREEDMAN, 2005)181, isto é, “[O] o melhor interesse só tem 

sentido porquanto as autoridades são limitadas por ele e por todos os demais direitos 

garantidos às pessoas em desenvolvimento.” (VIEIRA; FERREIRA, 2013, p. 248). Nessa 

mesma linha, Cillero Bruñol assevera que antes da CIDC/1989 não havia um rol de direitos da 

criança, o que permitia pensar que o melhor interesse fosse algo que estivesse além do Direito, 

mas “uma vez reconhecido um amplo catálogo de direitos das crianças não é possível seguir 

sustentando uma noção vaga do superior interesse da criança”. (CILLERO BRUÑOL, 2009, p. 

55, tradução nossa).182 Com isso, ocorre um duplo efeito: de um lado, ela impõe a obrigação 

de efetivar os referidos direitos e, de outro, há uma redução da discricionariedade do 

intérprete/aplicador (FREEDMAN, s.d.). 

Embora a primeira parte do art. 3º da CIDC/1989, anteriormente colacionado, 

mencione que o melhor interesse deverá ser primordialmente considerado pelas autoridades 

administrativas ou órgãos legislativos, além dos tribunais e das instituições públicas ou 

privadas de bem-estar social em todas as decisões que afetem o público infantojuvenil, o 

princípio também deve ser aplicado em todas as relações privadas referentes ao mesmo 

público. Aguilar Cavallo (2008) defende que o princípio do melhor interesse é aplicável 

também à família. A mesma posição foi adotada por Zermatten (2003), que aduz que 

logicamente o melhor interesse alcança as situações domésticas, uma vez que, sendo um 

princípio geral, ele também cobre situações particulares.  

A importância do princípio do melhor interesse dentro do Direito infantojuvenil e, 

como consequência, da sua definição, foi ressaltada por Buaiz Valera, para quem 

 

[E] este princípio transcende a simples consideração da inspiração para a tomada de 

decisão de pessoas públicas ou privadas, uma vez que é mais uma limitação do 

poder discricional dessas entidades, mas principalmente porque constitui um 

princípio de vínculo normativo para a estimativa, aplicação e respeito de todos os 

direitos humanos das crianças, adquire particular relevância sua precisão e 

determinação como garantia fundamental de prevenção-proteção. (BUAIZ VALERA, 

s.d., tradução nossa).183 

                                                                                                                                                         
progresista o benevolente- y pasa a ser un principio jurídico garantista que obliga a la autoridad. 

181 Diego Freedman (s.d.) afirma que a CIDC/1989 possui um núcleo duro de direitos que não podem ser 

limitados e que necessariamente se sobrepõem aos direitos coletivos e de terceiros (direito à vida, à 

nacionalidade, à saúde, à educação, etc.), sendo esses direitos limites à atividade estatal. Como trabalhado no 

capítulo 2, tal entendimento não possui respaldo jurídico, uma vez que ele se importa em necessariamente 

hierarquizar direito, sendo aplicáveis as mesmas críticas feitas anteriormente. 
182 [...] una vez reconocido un amplio catálogo de derechos de los niños no es posible seguir sosteniendo una 

noción vaga del interés superior del niño. 
183 Este principio trasciende la simple consideración de inspiración para la toma de decisiones de las personas 

públicas o privadas, al erigirse más bien como limitación de la potestad discrecional de estos entes, pero 

principalmente al constituir un principio de vínculo normativo para la estimación, aplicación y respeto de 
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 Bartolomé Cenzano (2012) pontua que o ideal seria que houvesse a determinação 

exata do que seria o melhor interesse, já que  isso proporcionaria maior segurança jurídica, 

mas reconhece que a flexibilidade é necessária para que o princípio consiga abarcar as 

peculiaridades dos casos concretos. Rodrigo da Cunha Pereira também ressalta a dificuldade 

em definir o princípio do melhor interesse da criança e enfatiza que “a definição de mérito só 

pode ser feita no caso concreto, ou seja, naquela situação real, com determinados contornos 

predefinidos, o que é o melhor” (PEREIRA, 2004, p. 91) para a criança e/ou adolescente 

naquele contexto. 

 Apesar de a concretização do princípio só ser possível diante da análise das 

particularidades da situação fática, isso não significa que o melhor interesse não tenha um 

núcleo duro que sirva de base para qualquer interpretação desse princípio, afinal “todo 

princípio jurídico tem pelo menos um conteúdo mínimo, o que lhe dá consistência sem que 

ele perca sua maleabilidade.” (VIEIRA, 2016, p. 67). A definição desse núcleo duro deve 

“resultar de uma interpretação holística da Convenção e do substrato ético em que ela se 

assenta e que tem como base a consideração de crianças como sujeitos de direito e de 

direitos”. (MORAL FERRER, 2007, p. 92, tradução nossa).184 Monteiro inicia sua reflexão 

sobre o princípio do melhor interesse afirmando que ele 

 
[...] está em ser respeitada como ser humano que já é e como criança que ainda é, ou 

seja, reconhecendo a sua igualdade ético-jurídica, mas tendo em conta a sua 

diferença físico-psicológica, isto é, a sua fragilidade, necessidade, virtualidades, bem 

como a profunda ressonância da infância no devir de cada ser humano, de todas as 

sociedades e da própria espécie humana. (MONTEIRO, 2010, p. 89).  

 

Dessa reflexão de Monteiro extrai-se dois importantes componentes do melhor 

interesse: o infantocentrismo e a preocupação com o desenvolvimento infantojuvenil.  

O infantocentrismo significa que o “melhor interesse deve ser lido a partir da 

titularidade pela própria criança, e não como um favor ou escolha dos representantes sobre 

ela”. (MARX NETO, 2008, p. 64). Assim, como adverte López-Contreras (2015), a análise do 

melhor interesse pelos tribunais, pelos legisladores, pelos administradores públicos deve 

observar somente os fatores relativos ao bem-estar da criança e/ou do adolescente, excluindo 

caprichos, desejos, sentimentos ou vantagens de quaisquer outras pessoas, ainda que sejam 

seus pais. Nesse contexto, é “determinante a própria visão da criança, como titular de direitos, 

                                                                                                                                                         
todos los derechos humanos de los niños, adquiere particular relevancia su precisión y determinación como 

garantía fundamental de protección-prevención. 
184 [...] que su contenido debe resultar de la interpretación holística de la Convención y del substrato ético sobre 

el cual ella descansa y que tiene como base fundamental la consideración del niño como sujeto de derecho y de 

derechos. 
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sobre quais são seus interesses, ou sobre como e quando quer exercer seus direitos.” (COUSO 

SALAS, 2006, p. 148, tradução nossa). 185. Nota-se aqui uma nítida inter-relação do princípio 

do melhor interesse com o princípio da participação (AGUILAR CAVALLO, 2008; 

MARTINS, 2008; ORSINI, SOUZA, SILVA; 2017); com os princípios da participação e da 

não discriminação (ZERMATTEN, 2003); e com o princípio da autonomia progressiva 

(COUSO SALAS, 2006), uma vez que só se compreenderá qual seria a visão da criança e/ou 

do adolescente, bem como suas motivações, quando se oportuniza que o principal interessado 

tenha voz.   

O infantocentrismo se liga ao segundo componente, a preocupação com o 

desenvolvimento infantojuvenil, que pode ser identificada como o objetivo desse princípio. 

Rodrigo da Cunha Pereira (2004) afirma que o melhor interesse busca zelar pela formação 

moral, psíquica e social de crianças e adolescentes. Já Gloria Baeza Concha define o melhor 

interesse como “o conjunto de bens necessários para o desenvolvimento integral e proteção da 

pessoa do menor de idade e, em geral, de seus direitos, que buscam seu maior bem-estar” e 

afirma que esse “conceito abarca a obrigação de eleger as alternativas que permitam o 

desenvolvimento moral e intelectual da criança dentro da sociedade”. (BAEZA CONCHA, 

2011, p. 356, tradução nossa).186 Para Aguilar Cavallo, o principio em tela “exige que se tome 

em especial consideração o pleno e harmonioso desenvolvimento de sua personalidade com o 

fim de alentar na criança e adolescente um projeto de vida que deve ser cuidado e 

fomentado.” (AGUILAR CAVALLO, 2008, p. 243, tradução nossa).187 A necessidade de 

propiciar o desenvolvimento de crianças e adolescente e o pleno aproveitamento das 

potencialidades de cada um também como parte do melhor interesse foi reconhecido pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos na opinião consultiva n. 17. (CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS, 2002).188  

                                                 
185 [...] determinante la propia visión del niño, como titular de los derechos, sobre cuáles son sus intereses, o 

sobre cómo y cuándo quiere ejercer sus derechos. 
186 [...] el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del menor de 

edad y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor bienestar. […] o concepto abarca además la 

obligación de elegir las alternativas que permitan el desarrollo moral e intelectual del niño dentro de la 

sociedad. 
187  [...] el principio del interés superior del niño exige que se tome en especial consideración el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad con el fin de alentar en el niño, niña y adolescente un proyecto de 

vida que debe ser cuidado y fomentado. 
188  A Corte Interamericana dos Direito Humanos se pronunciou sobre o tema afirmando que o melhor interesse 

“se funda na dignidade da pessoa humana, nas características próprias das crianças e na necessidade de 

propiciar o desenvolvimento deles, com o pleno aproveitamento de suas potencialidades assim como na 

natureza e alcances da Convenção sobre os Direitos da Criança”. (CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS, 2002, p. 61, tradução nossa). [...] se funda em la dignidad misma del ser humano, en las 

características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los 
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Interessante contribuição brasileira para a definição do melhor interesse da criança já 

dentro do Direito Civil constitucional foi dada por Ana Carolina Teixeira, Ana Amélia Sales e 

Maria Aparecida de Souza. Para as autoras, esse melhor interesse deve permitir que a criança 

e/ou o adolescente desenvolvam sua personalidade a partir de suas concepções, oportunizando 

que eles caminhem sozinhos, contanto com conselhos e orientações para os aspectos que 

ainda não conseguem desempenhar sozinhos. (TEIXEIRA; SALES; SOUZA, 2007). 

Partindo de todas as considerações feitas até agora, o conceito apresentado por 

Zermatten (2003) resume esse conteúdo mínimo do princípio do melhor interesse. Para o 

autor, 

 

[O] o melhor interesse da criança é um instrumento jurídico que tende a garantir o 

bem-estar da criança no plano físico, mental e social. Estabelece uma obrigação para 

os órgãos públicos e privados e organizações para examinar se este critério é 

cumprido no momento em que uma decisão deve ser tomada em relação a uma 

criança e que representa uma garantia para a criança que seu interesse a longo prazo 

será tomado em consideração. (ZERMATTEN, 2003, tradução nossa).189 

 

O mesmo Zermatten (2003) ensina que o princípio do melhor interesse da criança 

possui duas funções que são clássicas: uma de controle, que zela para que os direitos e 

obrigações sejam efetuadas, e uma de solução, que deve intervir para auxiliar na tomada de 

decisões que afetem os direitos infantojuvenis. Couso Salas (2006) destaca essa segunda 

função do princípio na sua atuação na solução de conflitos como a principal desenvolvida 

pelo Poder Judiciário. Aqui, é necessário ressaltar a impossibilidade da criação de critérios 

únicos para aferição judicial do melhor interesse, em razão da diversidade de situações em 

que este deve se manifestar. No entanto, seria possível pensar a fixação de parâmetros para 

cada um dos direitos reconhecidos na CIDC/1989, no Direito brasileiro e também no Estatuto 

da Criança e do Adolescente, como por exemplo para as lides envolvendo o direito à 

convivência familiar (guarda, tutela, adoção, visitação, etc.).190 Mas além de estabelecer 

diretrizes para solucionar conflitos, o princípio do melhor interesse implica, também, na 

“busca de mecanismos eficazes para fazer valer, na prática, essas mesmas soluções.” 

(LAURIA, 2003, p. 37). 

                                                                                                                                                         
Derechos del Niño. 

189 El interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el 

plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o 

privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada 

con respecto a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo serán 

tenidos en cuenta. (grifos do autor). 
190 Alguns países possuem parâmetros fixados legalmente para os casos de litígio familiar, como a Inglaterra no 

Children’s Act de 1989, e no Canadá, em leis específicas de cada província. 
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A determinação do melhor interesse no caso concreto é um ônus imposto a todos 

aqueles que trabalham com crianças e adolescentes. Isso porque, como leciona Zermatten 

(2003), a noção de melhor interesse está interligada com essa previsibilidade, já que deve-se 

tanto considerar o momento que a decisão deve ser tomada como avaliar os reflexos futuros 

de uma decisão. Ou seja, aquele que decide deve projetar as possíveis repercussões de cada 

possibilidade para, então, encontrar aquela mais adequada ao caso, buscando, assim, aquela 

que melhor proporcione o desenvolvimento da personalidade da criança no presente e no 

futuro. (LÓPEZ-CONTRERAS, 2015).191 Especialmente para os magistrados que lidam com 

casos mais individualizados, a concretização desse princípio é especialmente difícil.  

Diante da dificuldade da definição desse melhor interesse in concreto, a contribuição 

de outros saberes, como a psicologia, o serviço social, a pedagogia, a medicina, a 

criminologia, etc. (LAURIA, 2003; BARTOLOMÉ CENZANO, 2012; KREUZ, 2012; 

LÓPEZ-CONTRERAS, 2015) é essencial para analisar as especificidades fáticas, bem como 

os reflexos futuros. Essas disciplinas auxiliares não só enriquecem a discussão do caso, como 

auxiliam a se ter a real compreensão de todas as faces do problema e promovem a 

transdisciplinaridade tão cara ao Direito Infantojuvenil. 

 Se o tópico 3.2 procurou dimensionar a extensão da integralidade da Doutrina da 

Proteção Integral, a partir do tópico 3.3 e seus subtópicos fica mais claro definir o que se deve 

entender por “proteção”, da expressão da Doutrina da Proteção Integral.  

 

3.4 “Proteção”? Sim. Paternalismo? Depende 

 

O tratamento diferenciado dado à população infantojuvenil sempre foi justificado pela 

sua necessidade de proteção. Porém, por tudo já dito, fica patente que a “proteção” 

proporcionada pela Doutrina da Situação Irregular não é a mesma proteção almejada pela 

Doutrina da Proteção Integral. Afirmar que a situação irregular era paternalista, enquanto a 

proteção integral é emancipatória, é diminuir essa diferença de forma enganosa. 

O termo paternalismo teve seu significado ordinariamente associado a uma ideia ruim 

ou incorreta, mas é, na verdade, uma palavra neutra, sendo “frequentemente praticada em 

qualquer área de responsabilidade pública que esteja diretamente relacionada ao bem-estar 

                                                 
191 Rosa Martins enfatiza que o interesse da criança ou do adolescente “é um conceito prospectivo, ou seja, um 

conceito referido ao futuro do próprio menor, razão pela qual o direito ao desenvolvimento da personalidade e 

os chamados “developmental rights” desempenham aí um papel fundamental. (MARTINS, 2008, p. 234). 
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individual.” (ALEMANY, 2005, p. 266, tradução nossa).192 Ou seja, não se pode falar de 

paternalismo bom ou ruim, até porque debater o que é bom ou ruim leva à discussão de 

aspectos valorativos e subjetivos. O paternalismo pode ser justificável ou injustificável 

dependendo de como ele é utilizado. 

Não há consenso sobre a definição de paternalismo entre os autores que trabalham o 

tema, cada um deles acentua uma determinada característica reduzindo ou ampliando sua 

extensão. O paternalismo é “a intervenção coativa no comportamento de uma pessoa a fim de 

evitar que ela cause danos a si mesma” (GARZÓN VALDEZ, 1988, p, 155, tradução nossa)193 

ou com a finalidade de evitar que ela cause danos a terceiros. (RAMIRO AVILÉS, 2006). 

Victoria Camps (1988) defende que o paternalismo é restrição da liberdade negativa de uma 

pessoa, entendida como suas liberdades civis, para proporcionar um bem, buscando assim 

educar a liberdade positiva da mesma pessoa, compreendida como capacidade desta de se 

autogovernar.194 Já Manuel Atienza (1988) defende que a conduta paternalista é aquela ação 

com a finalidade de ter um bem para uma pessoa ou grupo de pessoas, sem contar com o 

consentimento dos envolvidos. González Contró (2006), por sua vez, entende que a conduta 

evitada tem que ser aquela que cause danos a própria pessoa ou que favoreça seus interesses. 

Considerando todos os conceitos de paternalismo expostos, para fins deste trabalho, 

paternalismo será entendido como toda interferência na esfera jurídica de uma pessoa com a 

justificativa de evitar um dano a si mesmo ou a terceiros.195  

Macario Alemany (2005) enfatiza que a expressão danos deve ser compreendida como 

físicos, psíquicos e econômicos, e não ser benevolente. Para o autor, 

 

[O] o termo "beneficiar" ou a expressão "poder benevolente" são usados em um 

sentido genérico que engloba ações que tentam "evitar danos", mas também é usado 

em um sentido específico de "beneficiar" que se opõe à ideia de "evitar danos". Este 

sentido específico de "benefício" seria o usado quando, por exemplo, se considera 

que uma cirurgia estética voltada para embelezar é um "benefício", enquanto uma 

operação cirúrgica para remover um tumor maligno é "evitar danos". Um maneira de 

fazer sentido desta distinção é por meio da delimitação de alguns "interesses sociais" 

ou "necessidades básicas" dos seres humanos. O impacto negativo a um interesse 

social ou a insatisfação de um necessidade básica significa colocar o indivíduo 

                                                 
192 [...] con frecuencia practicada en cualquier ámbito de responsabilidad pública que se relacione directamente 

con el bienestar individual. 
193 La intervención coactiva en el comportamiento de una persona a fin de evitar que se dañe a sí misma […]. 
194 Entendimento similar é expressado por Pérez González (2005), para quem a atitude paternalista visa 

salvaguardar os interesses do sujeito, cuja liberdade é limitada por ato de terceiro, ou busca evitar que se cause 

danos a outrem. 
195 Também para fins deste trabalho, paternalismo jurídico seria a intervenção estatal por meio de normas legais 

ou políticas públicas que aconselham, desestimulam, obstaculizam, vedam ou criminalizam determinados 

comportamentos dos cidadãos (RAMIRO AVILÉS, 2006), podendo, para tanto, outorgar poderes jurídicos para 

alguns agentes para que estes atuem na esfera jurídica de terceiros para evitar que estes causem danos. 

(ALEMANY, 2005). 
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debaixo de um limite mínimo do bem-estar, a partir do qual todos seus demais 

interesses declinam irremediavelmente. Assim, "evitar danos" a um indivíduo é tanto 

para elevar o grau de satisfação dos seus interesses acima do grau mínimo como 

evitar que caiam abaixo desse limite. Nesta concepção objetivista dos interesses 

envolvidos nas noções de "interesse de bem-estar" ou de "necessidade básica" se 

constroem a maioria das políticas públicas de bem-estar que, frequentemente, têm 

sido descritos como paternalistas: saúde educação pública, obrigatória, segurança 

social em geral, etc. 

Além dos interesses sociais, os indivíduos têm interesses ulteriores que dependem de 

suas próprias crenças e desejos, com relação a que é plausível conceber ações 

paternalistas. (ALEMANY, 2005, p. 271, tradução nossa).196 

 

O dano é, portanto, objetivo, não havendo espaço para o dano moral, não entendido 

como dano à dignidade humana (MORAES, 2003), lesão a direitos da personalidade ou 

sofrimento psíquico, mas sim como danos à moralidade pública ou simplesmente moralismo, 

uma vez que este seria o chamado paternalismo moralista ou moralismo paternalista. 

(ALEMANY, 2005). Também de viés moralista (ALEMANY, 2005; GONZÁLEZ CONTRÓ, 

2006), mas não referente à moralidade pública é o perfeccionismo. Ele estaria ligado a 

beneficiar e não a evitar danos, isto é, busca elevar o padrão de bem-estar além das 

necessidades básicas ou interesses sociais que a pessoa entende como seu, abrindo espaço 

para aquele que age em nome do outro impor seus valores pessoais àquele que seria 

“protegido” pela ação paternalista.197  

                                                 
196 El término “beneficiar” o la expresión “poder benevolente” se usan en un sentido genérico que engloba a las 

acciones que tratan de “evitar daños”, pero se usa también en un sentido específico de “beneficiar” que se 

opone a la idea de “evitar daños”. Este sentido específico de “beneficiar” sería el utilizado cuando, por 

ejemplo, se considera que una operación de cirugía estética orientada a embellecer es un “beneficio”, mientras 

que una operación quirúrgica para extraer un tumor maligno es “evitar un daño”. Una forma de dar sentido a 

esta distinción es por medio de la delimitación de unos “intereses del bienestar” o “necesidades básicas” de los 

seres humanos. La afectación negativa a un interés del bienestar o la insatisfacción de una necesidad básica 

supone situar al individuo por debajo de un umbral mínimo de bienestar a partir del cual todos sus demás 

intereses declinan irremediablemente. De ahí que “evitar daños” a un individuo sea tanto llevar el grado de 

satisfacción de sus intereses por encima de dicho umbral mínimo como evitar que caigan por debajo de este 

umbral. Sobre esta concepción objetivista de los intereses implicada en las nociones de “interés del bienestar” 

o de “necesidad básica” se construyen la mayorías de las políticas públicas de bienestar que, con frecuencia, 

han sido calificadas de paternalistas: sanidad pública, educación obligatoria, seguridad social en general, etc. 

Más allá de los intereses de bienestar los individuos tienen intereses ulteriores que dependen de sus propias 

creencias y deseos, con respecto a los cuales es plausible concebir acciones paternalistas. 
197 “O perfeccionismo mostra uma dupla dimensão, maximizador (de benefícios) e moralista, o que o distingue 

do paternalismo, minimizador (danos) e orientado para o bem-estar. Para ilustrar esse ponto, alguns exemplos 

de exercícios de poder paternalista e perfeccionista podem ser propostos: tornar a educação básica geral 

compulsória seria paternalista, ao mesmo tempo em que impor uma educação cuidadosa, por exemplo, nas 

artes plásticas seria perfeccionista; impor uma reabilitação para curar uma lesão física seria paternalista ao 

mesmo tempo em que tornar a prática do esporte obrigatória poderia ser considerada um perfeccionista; proibir 

o consumo de drogas para evitar danos à saúde do consumidor seria paternalista, ao fazê-lo porque a vida com 

drogas é considerada, independentemente dos danos à saúde que isso implica, inferiores à vida sem drogas 

seria perfeccionista. (ALEMANY, 2005, p. 271-272, tradução nossa). El perfeccionismo muestra una doble 

dimensión, maximizadora (de beneficios) y moralista, que le distingue del paternalismo, minimizadora (de 

daños) y orientado al bienestar. Para ilustrar este punto se pueden proponer algunos ejemplos de ejercicios de 

poder paternalista y perfeccionista: hacer obligatoria la educación general básica sería paternalista mientras 

que imponer una educación esmerada en, por ejemplo, bellas artes sería perfeccionista; imponer una 
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Ideia afeta ao paternalismo e desenvolvida por diversos autores é a de competência. A 

competência seria “a aptidão de lidar racionalmente ou com alta probabilidade de êxito aos 

desafios ou problemas que enfrenta.” (GARZÓN VALDEZ, 1988, p, 155, tradução nossa).198199 

Assim, para González Contró (2006), ao sujeito competente, mesmo quando exista um risco, 

é assegurado o poder de tomar suas decisões e que estas produzam seus efeitos jurídicos. Já a 

pessoa incompetente é aquela que precisa de auxílio total ou parcial para atender as suas 

necessidades básicas, bens primários, ou nem sequer sabe quais seriam suas próprias 

necessidades. (CAMPS, 1988).  

Garzón Valdez (1988) ensina que como os desafios e problemas da vida são muitos, a 

competência ou incompetência deve ser sempre analisada dentro do contexto em que a pessoa 

está, ou seja, devendo ela ser analisada a partir dos elementos fáticos. Autores como Ramiro 

Avilés (2006), González Contró (2006) entre outros, dentre os incompetentes identificam os 

incompetentes básicos. Para Ramiro Avílés 

 

[...] se considera como incompetente básico aquela pessoa que não avalia 

suficientemente os riscos da atividade em que está imerso, ou que é incapaz de 

salvaguardar os bens que considera valiosos, ou que não seja capaz de saber o que é 

mais conveniente para ele, atendendo a seus próprios interesses. (RAMIRO AVILÉS, 

2006, p. 227, tradução nossa).200 

 

 González Contró (2006) afirma que a aceitabilidade do paternalismo depende de uma 

situação de uma incompetência básica. Já Victoria Camps (1988) defende que o paternalismo 

só é justificável quando ele realiza a distribuição de bens primários, não se justificando 

quando envolvem outros bens, cuja opção é dependente de escolhas pessoais e não 

generalizáveis. Unindo as definições das duas autoras e acrescentando um terceiro elemento, 

Manuel Atienza afirma que “uma medida paternalista só se justifica eticamente se promove 

bens do tipo primário, se aplica aos incompetentes básicos e se pode presumir racionalmente 

sua aceitabilidade”. (ATIENZA, 1988, p. 213, tradução nossa).201 

                                                                                                                                                         
rehabilitación para curar una lesión física sería paternalista mientras que hacer obligatoria la práctica del 

deporte podría ser considerado perfeccionista; prohibir el consumo de drogas para evitar daños a la salud del 

consumidor sería  paternalista, mientras que hacerlo porque la vida con drogas se considera, con 

independencia de los daños a la salud que implique, inferior a la vida sin drogas sería perfeccionista. 
198 […] indica la capacidad de una persona para hacer frente racionalmente o con una alta probabilidad de éxito 

a los desafíos o problemas con los que se enfrenta. 
199 O conceito de competência aqui apresentado tem grande similaridade com a definição de competência 

utilizada na bioética, sendo que este será aprofundado no próximo capítulo. 
200 […] se considera como incompetente básico a aquella persona que no evalúa suficientemente los riesgos de 

la actividad en la que está inmersa, o que es incapaz de salvaguardar aquellos bienes que considera valiosos, o 

que no es capaz de saber qué es lo que más le conviene atendiendo a sus propios intereses.  
201 […] una medida paternalista sólo se justifica éticamente si promueve bienes de tipo primario, se aplica a 

incompetentes básicos y puede presumirse racionalmente su aceptabilidad […] 
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 Embora não fale em distribuição de bens, mas em evitar os danos ou o aumento de 

risco de dano a si mesmo, Macario Alemany (2006) concorda com o outro requisito colocado 

por Atienza e faz duas observações. Para o autor, para a justificação ética de uma medida 

paternalista deve haver uma relação entre a causa ou risco de causar o dano e a incompetência 

básica do “não agente”202 e que não haja uma atuação não paternalista de custos razoáveis que 

possam evitar o dano ou o risco. (ALEMANY, 2005). Esse é o diferencial do conceito de 

Alemany e que reforça a excepcionalidade do paternalismo. 

 Garzón Valdez (1988) defende que o fundamento ético do paternalismo justificável é a 

superação de uma desigualdade. Essa poderia ser justamente a incompetência básica 

identificada no caso concreto. Para o autor, quando uma medida “promove ou defende sua 

autonomia ou aspira a superar um déficit de igualdade, pode-se falar em paternalismo 

eticamente justificado.” (GARZÓN VALDEZ, 1988, p, 155, tradução nossa).203 

Quando se analisa o Direito Infantojuvenil, nota-se que o paternalismo é muito 

presente. Em um primeiro momento, tende-se a identificar a infância com a incompetência 

básica, uma relação direta com a ideia de incapacidade do Direito Civil tradicional. Com isso, 

em tese, todo paternalismo seria justificado (SÊCO, 2013). No entanto, o fato de ser criança, 

por si só, não justifica todas as ações paternalistas (ALEMANY, 2005), uma vez que entender 

todas as crianças e adolescentes como incompetentes seria compreendê-los como carentes de 

vontade e incapazes de qualquer autonomia. (GONZÁLEZ CONTRÓ, 2006). Limitar a noção 

de criança a sua vulnerabilidade seria dizer que toda ação dos pais ou de terceiros que atuem 

com a população infantojuvenil é justificável, o que remete à fundamentação do tratamento 

dado pela Doutrina da Situação Irregular. 

Analisando o Direito Internacional Infantojuvenil, Manfred Liebel (2007) vislumbra 

duas formas de paternalismo denominado por ele de paternalismo tradicional e paternalismo 

moderno. Para o autor, 

 

[O]o paternalismo tradicional consiste na subordinação absoluta da criança. Segundo 

ele, os adultos são os únicos que decidem o que é bom e o que as crianças devem 

fazer. Todas as regras são estabelecidas e não são "discutíveis". As crianças não 

recebem "um domínio próprio". 

Ao contrário do paternalismo tradicional, o paternalismo moderno dá às crianças um 

"mundo próprio" governado por suas próprias "leis"; nele se oferece às crianças a 

possibilidade de se desenvolverem como pessoas responsáveis e maduras. Isso deve 

ser garantido principalmente por meio de proteção e assistência. As crianças se 

                                                 
202 A expressão “não agente” foi utilizada porque o paternalismo permite que uma pessoa atue em nome de outro, 

que, como pontua Pérez González (2006), não participa do ato, sendo o mero receptor dos resultados da ação.  
203 […] promueve o defiende su autonomía o aspira a la superación de un déficit de igualdad puede hablarse 

paternalismo éticamente justificado. 
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reservam determinadas áreas, nas quais ainda não impera "a seriedade da vida" e na 

qual elas podem manifestar, até certo ponto, uma vida e dignidade próprias. 

(LIEBEL, 2007, p. 155, tradução nossa).204 

  

Pode-se identificar o paternalismo tradicional com a Doutrina da Situação Irregular e o 

paternalismo moderno com a Doutrina da Proteção Integral. A visão paternalista tradicional 

ligada à incapacidade e ao assistencialismo deve ser substituída por esse paternalismo 

moderno, que trata as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos e que participam do 

processo decisório que os afetam, já que em última análise serão eles sentirão os efeitos dessa 

decisão. (AGUILAR CAVALLO, 2008). 

Como já trabalhado, a proteção integral, especialmente a CIDC/1989, não concebe a 

infância como um período uno e homogêneo, mas como um período dinâmico de 

amadurecimento e aquisição de habilidades, sendo impossível acreditar que uma criança de 

três anos, outra de nove e um adolescente de dezesseis anos devam ser considerados 

igualmente incompetentes. De fato, como bem assinala González Contró (2006), nos 

primeiros anos de vida, nota-se uma vulnerabilidade natural, mas à medida que a criança se 

desenvolve e vai passando para e pela adolescência seu tratamento deve mudar. Nesse 

contexto, a justificação do paternalismo jurídico deve ser distinta em cada etapa da infância e 

da adolescência, devendo corresponder a capacidade e a autonomia de cada um. 

(GONZÁLEZ CONTRÓ, 2006).205 Assim, à medida que a criança se desenvolve, as atuações 

paternalistas devem diminuir e abrir espaço para o exercício da autonomia possível naquele 

momento, isto é, aquele que age paternalisticamente tem a obrigação de fomentar a autonomia 

e de sempre promover a participação da criança e/ou do adolescente nas intervenções que se 

fizerem necessárias.  

González Contró (2006) pontua que a justificação ética no paternalismo infantojuvenil 

não deve ser a incompetência in abstrato, e sim por não conseguir satisfazer autonomamente 

as necessidades básicas, seja por não saber identificá-las, seja por não possuir as aptidões 

                                                 
204 [E] el paternalismo tradicional consiste en la subordinación absoluta del niño. De acuerdo con él los adultos 

son los únicos que deciden qué es bueno y qué deben hacer los niños. Todas las normas están establecidas y no 

son "discutibles". No se les concede a los niños "un ámbito propio". 

A diferencia del paternalismo tradicional, el paternalismo moderno cede a los niños un "mundo propio" regido 

por "leyes" propias; en él se les ofrece a los niños la posibilidad de desarrollarse como personas responsables y 

maduras. Esta debe garantizarse fundamentalmente mediante la protección y la asistencia. A los niños se les 

reservan determinadas zonas, en las cuales todavía no impera "la seriedad de la vida", y en las cuales pueden 

manifestar, hasta cierto grado, una vida y una dignidad propias. 
205 Mónica González Contró (2006) explica que, na mesma fase de vida, uma criança pode ser competente para 

prática de um ato e não ser para outros. Ela exemplifica que uma “criança pode ser incompetente para viajar 

livremente ou dar seu consentimento para adquirir um imóvel, mas não para eleger quem serão seus amigos ou 

o que quer fazer em seus momentos de lazer.” (GONZÁLEZ CONTRÓ, 2006, p. 116, tradução nossa). […] 

niño puede ser incompetente para viajar libremente o dar su consentimiento para adquirir un bien inmueble, 

pero no para elegir quiénes han de ser sus amigos o para decidir a qué quiere jugar en sus ratos de ocio.  
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necessárias para satisfazê-las. Ainda nessas situações, as crianças e os adolescentes devem ser 

chamados para participar do processo decisório, devendo suas opiniões serem devidamente 

consideradas. Havendo autonomia, ela deve ser respeitada. Quando há autonomia, a criança 

ou o adolescente não apresenta um déficit de igualdade, tornando esse paternalismo 

injustificado. Assiste total razão Thaís Sêco (2013) quando afirma que a autonomia 

prepondera, tendo o paternalismo um papel subsidiário.  

Por tudo que foi trabalhado até aqui, a palavra “proteção” da expressão “proteção 

integral” deve ser compreendida de forma muito diferente da “proteção” almejada pelo 

sistema de capacidades. Dentro da proteção integral, há espaço para o paternalismo, que é 

parte essencial do Direito da Criança e do Adolescente. Todavia, como defendido por Garzón 

Valdez (2006) e anteriormente exposto, ele só é justificável quando defende ou promove a 

autonomia infantojuvenil ou quando atua para reequilibrar qualquer déficit de igualdade. 

González Contró aponta que 

 

[...] os princípios de autonomia, dignidade e igualdade também cumprem uma 

função legitimadora, pois devem constituir a base de qualquer intervenção 

paternalista: autonomia em seu duplo papel de autonomia como necessidade 

presente que deve ser exercida e autonomia futura que deve ser salvaguardada; 

dignidade como garantia de não sacrificar a criança como futura adulta ou como 

membro da comunidade; e igualdade como fundamento da homogeneização da 

medida paternalista. (GONZÁLEZ CONTRÓ, 2006, p. 132, tradução nossa).206 

 

Esse paternalismo moderno no Direito da Criança e do Adolescente é inegavelmente 

limitado pelos direitos e, especialmente, pelos princípios reconhecidos na CIDC/1989. 

(CILLERO BRUÑOL, 2009). Assim como o Direito Infantojuvenil, ele tem caráter protetivo 

e promocional, devendo sua justificação ética passar pela análise e exposição da motivação 

desses aspectos jurídicos. 

Nota-se que o tratamento dado às crianças e aos adolescentes no plano internacional 

possui diversos pontos de confluência com o que foi chamado no capítulo 2 de novo Direito 

Civil, uma vez que se afasta da abstração jurídica e procura respostas adequadas às situações 

reais. Da mesma forma, a legislação infantojuvenil infraconstitucional reforça alguns pontos 

da CIDC/1989 e traz outros elementos que devem ser abordados neste trabalho. 

 

                                                 
206 [...] los principios de autonomía, dignidad e igualdad cumplen también una función legitimadora, pues deben 

constituir la base de cualquier intervención paternalista: la autonomía en su doble papel de autonomía como 

necesidad presente que debe ser ejercida y autonomía futura que debe ser resguardada; dignidad como garantía 

de no sacrificio del niño como futuro adulto o miembro de la comunidad; e igualdad como homogeneización 

fundamentadora de la medida paternalista. 
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3.5 Doutrina da Proteção Integral no Direito brasileiro: Estatuto da criança e do 

adolescente e o direito à liberdade e ao respeito 

 

A Doutrina da Proteção Integral ingressa no Direito nacional por meio do art. 227 da 

CRFB/1988, ou seja, antes mesmo do advento da CIDC/1989, o diploma responsável por dar 

a referida doutrina seu caráter imperativo. O mencionado dispositivo, em sua redação original 

preconizava que  

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

(BRASIL, 1988).207 
    

 

Analisando esse dispositivo, nota-se a presença de elementos básicos da Doutrina da 

Proteção Integral que seriam reforçados na CIDC/1989, como o reconhecimento de crianças e 

adolescentes como sujeitos de direitos especiais, além daqueles previstos nos arts. 5º ao 13 do 

texto constitucional, e a atribuição de responsabilidades à família, à sociedade e ao Estado em 

efetivar esses direitos. Também os parágrafos do referido art. 227 e o art. 228 da CRFB/1988 

trazem outros elementos da proteção integral para o Direito Constitucional brasileiro.  

O Código de Menores de 1979 mostrou-se incompatível com o texto constitucional 

(GARCIA MÉNDEZ, 2013; ROMÃO, 2016), mas continuou a ser aplicado de outubro de 

1988 a julho de 1990 ainda que de forma inconstitucional. Tal situação só foi remediada com 

a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069/1990, que foi 

responsável por criar um sistema destinado a proteger e promover os direitos infantojuvenis e 

a trabalhar cada um dos direitos trazidos no caput do art. 227 da CRFB/1988. (VIEIRA, 2016).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no parágrafo único do seu art. 4º, especificou 

a garantia da prioridade absoluta definida no art. 227 da CRFB/1988 com a primazia na 

proteção e socorro, com a precedência no atendimento dos serviços públicos, com a 

preferência na formulação e execução de políticas sociais e com a destinação de recursos 

privilegiada. Essa prioridade, que visa assegurar a eficácia plena de todas as normativas do 

Direito Infantojuvenil deriva do reconhecimento da condição especial de pessoa em 

                                                 
207 A Emenda Constitucional n. 65/2010 acrescentou ao caput do art. 227 a expressão “jovem” estendendo esses 

direitos às pessoas com idade entre quinze a vinte e nove anos. Deve-se apontar que “[E] esta é uma categoria 

sem identificação histórica e cujos interesses se distanciam dos interesses de grande parte dos adolescentes e 

de todas crianças”. (VIEIRA, 2016, p. 36). Na verdade, trata-se de uma faixa etária tão heterogênea com 

interesses, vivências e dificuldades tão díspares que é difícil imaginar políticas e ações capazes de atender à 

juventude como um todo. 



143 

 

desenvolvimento, uma vez que tais direitos “devem ser validados com a presteza necessária 

para que sirvam, no tempo certo, como alicerces do desenvolvimento pessoal e garantias da 

integralidade.” (FACHINETTO, 2009, p. 55).  

Merece destaque também o art. 6º da Lei n. 8.069/1990, que determina que, para a 

interpretação da mesma lei, o hermeneuta deve se guiar pelos “fins sociais a que ela se dirige, 

as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição 

peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.” (BRASIL, 

1990a).208 Sobre esse dispositivo e sua relação com a proteção integral, Naves e Gazoni 

pontuam que 

 

[S] Se, na interpretação do Estatuto, o sentido final a ser aplicado deve ser 

convergente com a finalidade social que a lei postula – a de proteção integral dos 

mais jovens visando ao seu máximo desenvolvimento –, pode-se afirmar que o ECA 

não tem como propósito apenas a proteção, mas também a transformação da 

sociedade, que se desenvolve e aperfeiçoa motivada pela meta de prover o 

atendimento das necessidades das crianças e dos adolescentes. Um círculo virtuoso 

no qual, ao priorizar a formação dos futuros cidadãos, todos já começam a ganhar – 

no momento presente – graças ao aumento da conscientização e da mobilização 

cívicas. (NAVES; GAZONI, 2010, p. 37). 

 

Embora compatível com a CIDC/1989, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

procurou dar efetividade aos direitos elencados no art. 227 do texto constitucional (VIEIRA, 

2016). Os direitos e os princípios da Convenção Internacional dos Direitos da Criança foram 

trabalhados como aspectos desses direitos fundamentais e não de forma específica e 

sistemática como na CIDC/1989. Essa forma diferente de apresentar os direitos trazidos no 

texto convencional, não os tratando de forma específica, acabou por fazer com que parte deles 

acabasse tendo tratamento somente lateral, quando muito, pelos juristas nacionais.  Mesmo 

os onze direitos previstos na CRFB/1988 e trabalhados na Lei n. 8.069/1990 não ganharam 

uma atenção específica dos estudiosos, e alguns deles, como os direitos à liberdade e ao 

respeito (arts. 16 e 17) são, muitas vezes, desprezados pelos aplicadores do Direito. Mas como 

ambos são relevantes para a discussão do próximo capítulo, serão aqui abordados. 

 

 

 

                                                 
208 Embora, ao Estatuto da Criança e do Adolescente seja frequentemente acusado de ser uma utopia, Garcia 

Méndez rebate tais críticas afirmando que “[N] não existe nada nela que não tenha sido ensaiado, com êxito, 

em algum momento, em algum lugar deste vasto Brasil. Pelo contrário, não há nada que não tenha sido 

deixado de lado sem a prévia demonstração do concreto fracasso. Está claro que o caráter das transformações 

incluiu a mudança nos parâmetros utilizados para se decidir o fracasso ou o êxito das políticas e dos 

programas.” (GARCIA MÉNDEZ, 2004b, p. 57).  
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3.5.1 Direito à liberdade de crianças e adolescentes no Direito nacional 

 

A liberdade é um eterno anseio humano e é consagrado em documentos normativos ou 

declarações de direitos desde a Declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789. Essa 

aspiração de liberdade é comum em todas as fases da vida, ou seja, também crianças e 

adolescentes almejam a liberdade.  

Sempre houve muito receio da maioria dos adultos em dar liberdade para crianças e 

adolescentes, muito porque havia o medo de que elas se entregassem aos seus desejos, como 

afirmava Aristóteles (2003), já citado anteriormente, e muito porque havia o receio de que 

elas pudessem se machucar. Entretanto, liberdade nem para os adultos significa fazer o que 

quiser sem nenhum limite, e com crianças e adolescentes não é diferente.  

Valtér Ishida (2015) resume o direito à liberdade a faculdade de fazer ou não fazer algo, 

envolvendo sempre a possibilidade de escolher entre duas ou mais opções de acordo com a 

sua vontade. Mesmo sem discutir aspectos ontológicos e metafísicos, pode-se afirmar que a 

liberdade vai além disso, representando o direito de viver de acordo com o projeto de vida 

eleito pela própria pessoa e respeitando os projetos de vida de outras pessoas também. Toda 

liberdade tem limites, devendo a criança ser educada desde cedo para não exorbitar os limites 

que possam ofender a liberdade de outras pessoas.209 Tânia Pereira pontua que ensinar 

liberdade não significa incentivar a criança ou o adolescente “a romper os limites que a 

própria vida e os adultos lhe impõem, mas é conscientizá-lo das razões desses limites e dar-

lhe alternativas de opções conscientes diante deles.” (PEREIRA, 2008, p. 140). Essa forma de 

se ensinar e exercer a liberdade permite que crianças e adolescentes façam até um juízo crítico 

sobre esses limites ou de seus próprios desejos. 

O direito à liberdade é garantido a todos brasileiros pelo art. 5º, IX do texto 

constitucional, tendo sido reforçada a titularidade deste direito à população infantojuvenil no 

art. 227 da CRFB/1988. Visando dar maior consistência prática, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu art. 16, previu que esse direito abrange a liberdade de ir e vir, de crença e 

culto religioso, ao lazer e de buscar refúgio, auxílio e orientação, além da liberdade de opinião 

e expressão e de participar da vida familiar e comunitária e da vida política. Para fins deste 

trabalho, somente a liberdade de opinião e expressão e de participação na vida familiar e 

                                                 
209 Especialmente hoje em dia, na era digital, essa tarefa é especialmente difícil. Muitos dos pais não estão 

preparados para lidar com as invenções tecnológicas, com o excesso de informação, com o uso das redes 

sociais e até com a rotina diária mais corrida. Com isso tem se ampliado os casos de danos a direitos da 

personalidade ocasionados por crianças e adolescentes em redes sociais. 
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social (comunitária e política) que serão abordados, uma vez que são os que mais se 

relacionam com a temática proposta.  

A liberdade de opinião e expressão foi trabalhada com profundidade quando se tratou 

do princípio da participação, sendo suficiente relembrar a relação entre formar juízos (opinião) 

e tornar público o juízo formado ou se abster de externá-lo (expressar). Convém destacar que, 

segundo disposto no art. 12 da CIDC/1989, tais direitos são complementados pelo dever de 

serem considerados por qualquer pessoa que se relacionem com crianças e adolescentes. 

Destaque-se ainda que para o seu exercício, os adultos têm o dever de prover informações 

para que esses juízos210 sejam formados de maneira mais abalizada. (AMIN, 2010b). 

Já a liberdade de participação na vida familiar marca que a criança e o adolescente têm 

um papel de destaque dentro do núcleo familiar, sendo eles importantes interlocutores na atual 

família. (VILLELA, 1980). É a família que tem o papel inicial de estimular a liberdade e a 

participação de crianças nos destinos da própria família e de plantar as bases para que a 

mesma participação seja exercida em outras instâncias. 

A participação na vida comunitária e política é uma questão polêmica. Nucci (2014) e 

Amin (2010b) resumem a participação política ao direito de voto assegurado aos adolescentes 

com dezesseis anos completos. Ishida (2015), por sua vez, afirma que, além do direito ao voto, 

na participação política também se incluí a participação de crianças e adolescentes nas 

associações estudantis. Tânia Pereira vai além e defende que essa liberdade engloba o voto, o 

direito de participar de entidades estudantis e, também, a faculdade “de estar presente em de 

manifestações políticas de apoio e de protesto”. (PEREIRA, 2008, p. 164).  

A participação deve ser a mais ampla possível. Ela deve ser assegurada não só em 

entidades estudantis, mas também em organizações comunitárias, grupos religiosos e em 

todas as demais entidades que podem auxiliar na formação cidadã. Amin destaca que “[P] 

participar, opinar, discutir sobre a vida comunitária e sobre a direção do país é mais uma etapa 

no desenvolvimento e crescimento pessoal”. (AMIN, 2010b, p. 47).  

                                                 
210 A sociedade brasileira ainda demonstra certo receio em aceitar e considerar que crianças e adolescentes são 

capazes de formar um juízo crítico e expressá-lo de forma igualmente crítica. Quando isso ocorre é comum 

menosprezar a fala ou imputá-las a manipulação de terceiros, especialmente dos pais. Em 2016, uma estudante 

paranaense se manifestou de forma muito clara e crítica sobre as ocupações nas escolas estaduais perante a 

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Ao invés de ouvirem o que a jovem queria dizer sobre a sua 

realidade, muitos tentaram desqualificar sua fala a atribuindo aos pais ou a um determinado partido político. 

(REDE TVT, 2016). Esse foi apenas um exemplo, mas como ele há outros casos, inclusive alguns deles com 

finais trágicos, como o caso do menino Bernardo, no qual o sistema de justiça não deu a devida consideração 

às denúncias de maus-tratos feitas pelo próprio Bernardo em relação ao pai e à madrasta. A criança foi 

entregue aos denunciados e foi morta por eles. O caso foi tão emblemático que inspirou a Lei n. 13.010/2014, 

que veda a utilização de castigos físicos e tratamento cruel na educação de crianças e adolescente. A mesma lei 

também é conhecida como Lei da Palmada ou Lei menino Bernardo.  
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Simone Eberle destaca que  

 

O art. 16, II, V e VI ao consagrar à criança e ao adolescente o direito à liberdade de 

“opinião e expressão”, de participação “da vida familiar e comunitária, sem 

discriminação” e da “vida política, na forma da lei”, inquestionavelmente se remeteu 

à capacidade natural do menor, valorizando sua compreensão acerca dos fatos e 

acontecimentos que o circundam. (EBERLE, 2006, p. 154-155). 

 

Partindo do apontamento de Eberle, nota-se que esses dispositivos tornam o direito à 

participação previsto no art. 12 da CIDC/1989 mais abrangente. Isso porque eles dão maior 

amplitude à expressão “todos os assuntos relacionados com a criança” no referido artigo 

convencional. Assim, deve-se entender que a vida familiar, comunitária e até política do país 

deve estar contida nessa expressão. Fomentar a participação em todos esses níveis é auxiliar 

no desenvolvimento do cidadão participativo e consciente. É, também, efetivar a dignidade e 

a cidadania, contribuindo para uma sociedade livre, justa e, especialmente solidária. 

 

3.5.2 Direito ao respeito de crianças e adolescentes no Brasil 

 

O direito ao respeito é um dos direitos previstos no art. 227 da CRFB/1988, 

consagrados para a população infantojuvenil, que, como destaca Nucci (2014), não foram 

assegurados aos adultos. Isso se deve ao fato de que historicamente crianças e adolescentes 

foram reiteradamente desrespeitados como pessoas nos mais diferentes aspectos. (KORCZAK, 

1986). Tal fato enfatiza não só a necessidade do reconhecimento desse direito como seu forte 

caráter simbólico. O direito ao respeito reforça o que preconiza a Doutrina da Proteção 

Integral, que a criança não é um projeto de pessoa, ela “já é uma pessoa e por essa razão 

merecedora do respeito que é devido exatamente na mesma medida a todas as pessoas”. 

(DALLARI, 1986, p. 21).  

Como disposto no art. 17 da Lei n. 8.069/1990, esse direito ao respeito consistiria na 

garantia à “inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 

abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e 

crenças, dos espaços e objetos pessoais.” (BRASIL,1990a). 

Trata-se de uma previsão abrangente que demonstra uma concepção muita ampla de 

integridade. Nucci critica a tamanha amplitude, afirmando que foram inseridos “vários 

elementos que nem mesmo guardam sintonia entre si, além de alguns serem completamente 

vagos”. (NUCCI, 2014, p. 49). De fato, o dispositivo ostenta uma variedade de elementos tão 

díspares que dificulta que todos eles sejam vistos e trabalhados como um único direito. A 
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reunião desses vários aspectos importantes e diferentes faz com que alguns deles chamem 

mais atenção do que outros, e a autonomia, como sempre foi trabalhada no Direito Privado, 

acabou ficando invisível. Também a forma como o art. 17 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente coloca essa autonomia transformou essa prescrição em letra morta. Isso porque a 

referida prescrição só menciona a autonomia, não explicitando sua abrangência ou os meios 

como ela deve ser protegida ou fomentada, como feito com a liberdade ou com a dignidade 

(arts. 16 e 18 da Lei n. 8.069/1990).  

Analisando a literatura jurídica sobre o Direito Infantojuvenil, verifica-se que os 

estudiosos, que deveriam discutir os contornos desse direito, pouco escreveram sobre ele. 

Quando se encontra, o que normalmente ocorre em comentários à legislação, os autores 

enfocam o desrespeito à integridade física, à identidade ou à imagem. Obviamente, todos 

esses direitos, que são direitos fundamentais e da personalidade, são importantes e merecem 

também ser abordados, mas quando se procura algo sobre o direito ao respeito à autonomia, 

foco da presente pesquisa, autores como Andréa Amin (2010), Guilherme Nucci (2014), Tânia 

Pereira (2008), Válter Ishida (2015) e Wilson Liberati (2008) não escrevem sequer uma linha.  

Essa omissão diz muito sobre como os juristas brasileiros tratam a autonomia de 

crianças e adolescentes. Isso ressalta também o apego desses juristas ao sistema das 

capacidades. Mesmo os autores que questionam esse sistema, geralmente, baseiam suas 

críticas no Direito Civil, buscando sua releitura por meio de princípios constitucionais, 

especialmente a dignidade da pessoa humana, ignorando o Direito Infantojuvenil e o direito 

ao respeito à autonomia. 

A autonomia a que se refere o Estatuto da Criança e do Adolescente é a mesma 

autonomia privada trabalhada no Direito Privado e que foi abordada no tópico 2.6.3 desta 

pesquisa e que, no Direito infantojuvenil, é adquirida de forma progressiva nos moldes no art. 

5º da CIDC/1989 como já tratado no tópico 3.3.2. 

O direito ao respeito a essa autonomia se insere na lógica de valorização da vontade de 

crianças e adolescentes, especialmente nas relações extrapatrimoniais, como consequência da 

valorização destes enquanto pessoas que também buscam desenvolver suas próprias 

personalidades, ainda que com ajuda dos pais. (TEIXEIRA, 2009). Essa valorização se insere 

tanto na tônica do Direito Infantojuvenil como do Direito Civil atual. O respeito à autonomia 

é o respeito ao livre desenvolvimento da pessoa, o que significa a possibilidade na 

participação da vida jurídica e social, quando a criança ou o adolescente tiver 

maturidade/discernimento para tanto. Nesse contexto, Thaís Sêco observa que 
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[J] já o respeito à autonomia significa assumir uma postura moral em que são aceitos 

os riscos das incertezas sobre as escolhas que são feitas, mas admitindo-se que o 

indivíduo que arcará com os custos de uma má decisão e com os bônus de uma boa 

decisão deve ter seu desejo respeitado como parte do pressuposto de não 

instrumentalização do outro e do imperativo de tomar a cada um como um fim em si 

mesmo. Autonomia não tem a ver com responsabilidade mais do que tem a ver com 

liberdade. (SÊCO, 2013, p. 61).  

 

Importante ressaltar que a definição de uma boa ou má escolha tem sempre que partir 

do ponto de vista da criança e do adolescente autônomo que faz a referida opção e das 

repercussões que existirão para ele e não pela visão de mundo de um terceiro. Como 

trabalhado anteriormente, se até o erro deve ser respeitado, até porque ele tem uma função 

pedagógica, a escolha que é diferente ou não convencional também deve ser.  

Nesse contexto, o respeito reforça a ideia de aceitação do outro e de tolerância com 

projetos de vida completamente diferentes. Respeito e tolerância possuem uma inerente 

reciprocidade e devem necessariamente se ligar à autonomia devendo todos eles serem 

reafirmados em uma sociedade que objetiva ser plural. (SÊCO, 2013). Nessa sociedade plural, 

como pretende ser a brasileira, a pluralidade deve abarcar também a população infantojuvenil, 

isto é, as diferentes idades e visões de mundo aumentam essa diversidade e tornam a 

sociedade ainda mais plural. Se, como visto no tópico 3.3.1, a participação de crianças e 

adolescentes é boa para eles e boa para a comunidade que os cercam, o estímulo ao 

desenvolvimento da autonomia também é, pois forma cidadãos mais conscientes e mais 

tolerantes, sendo também benefício para elas e para comunidade. 

Deve-se aqui fazer a mesma advertência feita quando trabalhado o princípio da 

autonomia progressiva: se o respeito à autonomia é bom para todos, o seu desrespeito é 

nefasto para crianças e adolescentes, podendo causar danos sérios ao desenvolvimento moral 

e psíquico. Especialmente quando aqueles que violam esse direito são os pais ou pessoas 

próximas, crianças e adolescentes podem desenvolver baixa autoestima, insegurança, etc. e 

dificilmente se tornaram participativas.   

O respeito liga-se ao desenvolvimento, mas também à dignidade e à liberdade, sendo 

essencial dentro do panorama do Direito Civil brasileiro. Ele é mais um aspecto que deve ser 

analisado quando se fala em exercício de direitos. 

Após a análise do panorama legal exposto até aqui, a utilização do sistema das 

capacidades para as relações extrapatrimoniais não se mostra adequada nem sob o viés do 

Direito Civil atual e nem sob à luz do Direito infantojuvenil. Contudo, ainda há uma questão a 

ser resolvida, como lidar com a existência do referido regime, norma válida e vigente no 
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Direito nacional, e com as disposições existentes em outras normas igualmente válidas e 

vigentes?  
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4 UMA LEITURA SISTEMÁTICA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE: PENSANDO O EXERCÍCIO DE DIREITOS NAS RELAÇÕES 

EXTRAPATRIMONIAIS 

 

Em sua origem, as codificações representaram a expressão máxima da mais moderna 

ciência jurídica de uma época. Seus ideais de completude e perpetuidade significavam a 

proteção, a segurança jurídica e a facilidade de acesso à lei que a sociedade europeia aspirava, 

o que fez com que esse modelo pensado na França fosse exportado para diversos países e até 

para outras áreas do Direito, como o Direito Penal, Processual, etc. Por muitas décadas, os 

códigos reinaram absolutos como centro dos ordenamentos jurídicos europeus, período 

conhecido como a era das codificações. 

 O desenvolvimento social e tecnológico fez emergir novos conflitos e novas situações 

para as quais essas legislações não eram capazes de dar respostas satisfatórias, o que exigiu a 

criação de novas leis. Aos poucos, as codificações começaram a compartilhar o espaço de 

regulador da vida social com diversas legislações e acordos internacionais, tendo o sistema 

completo e hermético começado a ruir. Iniciou-se uma fase de descodificações, e outras 

formas de se pensar o Direito ganharam destaque. Surgiram, então, os microssistemas. 

Posteriormente, os códigos foram reinventados de forma a se tornarem mais adequados às 

exigências do Direito moderno e a relação entre eles e os microssistemas, até então baseada 

na aplicação da lei especial, teve que ser pensada. 

 Em uma análise superficial, esse contexto não parece trazer grandes questionamentos, 

mas quando se examina os pontos específicos de tudo que foi acima narrado, dúvidas 

começam a aparecer. Restando clara a importância dos códigos atuais no ordenamento 

jurídico nacional, deve-se discutir como eles se relacionam com as outras leis e a partir daí 

discutir como se operacionalizar um sistema de exercício dos direitos extrapatrimoniais de 

crianças e adolescentes. 

 

4.1 Notas sobre a codificação, descodificação e recodificação 

 

No início da história contemporânea, a Revolução Francesa, ocorrida em 1789, 

marcou o início de intensas transformações nos países europeus, que em sua maioria eram até 

então absolutistas e com a sociedade dividida em estamentos. Tais alterações refletiram 

também nas ordens políticas e, consequentemente, nas ordens jurídicas desses estados.  
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A primeira grande modificação foi a criação do Estado de Direito, caracterizado pela 

submissão do soberano à lei e divisão dos poderes estatais. Além da reorganização política e 

da limitação do poder real, os ideais revolucionários de liberdade e igualdade forçaram o fim, 

em teoria, dos privilégios dados ao clero e à nobreza, permitindo um maior desenvolvimento 

das relações privadas. Dois anos depois foi promulgada a constituição francesa, a qual 

reforçou os valores que inspiraram a revolução e explicitou normas que regulavam as 

liberdades públicas, ou seja, restringiam a atuação estatal na vida do cidadão.  

Somente quinze anos após a revolução e com grande participação do imperador 

Napoleão Bonaparte foi promulgada a lei destinada a regulamentar as liberdades privadas: o 

Código Civil francês.211 Fruto do racionalismo científico da época, que no plano jurídico 

acabou por se refletir no positivismo jurídico,212 mostrou uma nova maneira de legislar, a 

qual deveria resolver três questões fundamentais: unificar as fontes do direito, construir um 

sistema racional e adaptar os institutos jurídicos a novas realidades. (CORDEIRO, 1989). 

Para Francisco Amaral (1998), o Código de Napoleão traduziu o processo histórico cultural 

que substituiu o particularismo jurídico de até então por um sistema ordenado e sistematizado 

em uma única lei que regulava uma certa área do Direito, simplificando o estudo da ciência 

jurídica e tornando-a mais acessível à população. A codificação francesa foi uma inovação 

positiva na medida em que solucionou os principais problemas legais da época. Ela ao mesmo 

tempo se transformou em uma fonte legislativa única das relações privadas e deu tratamento 

sistematizado para essa área do Direito, organizando e modernizando regras e institutos que 

existiam em leis esparsas. 

Essa nova forma de legislação partia da ideia de um sistema caracterizado pela 

ordenação (que se expressa por um estado de coisas racionalmente apreensível na realidade 

fática e que deveria ser geral para evitar restrições precipitadas) e unidade (que exprime em 

não permitir a dispersão em diversas singularidades). (CANARIS, 1989).  

Para Lorenzetti (2003), o código era autossuficiente, no sentido de ser capaz de dar 

respostas para todos os conflitos possíveis, e imutável, tendendo-se a se perpetuar, já que, 

além de não precisar de outras leis para solucionar as querelas sociais, não se poderia alterá-lo 

sem modificar o todo. O ideal de autossuficiência ou completude vinculava-se à já referida 

                                                 
211 Embora não tenha sido o primeiro dos códigos europeus, já que no fim do século XVIII estados alemães, 

como a Baviera e a Prússia, já tinham suas codificações, o Código de Napoleão foi sem dúvida um dos mais 

influentes, tendo a partir dele iniciado a primeira onda das grandes codificações. (QUINTELLA, 2017). 
212 Uma consequência do positivismo jurídico foi que o direito passou a ser concebido como um sistema social 

especializado, que pouco dialogava com as outras ciências (TIMM, 2015), fato que levou à 

desresponsabilização política dos juristas, “no sentido de que essa atividade era técnico-cognoscitiva e não 

prático-valorativa, o que acelerava a tecnização da profissão jurídica”. (AMARAL, 1998, p. 113). 



153 

 

ideia de unidade caracterizada pela conexão das normas e pela ausência de contradições no 

interior desse sistema. (CANARIS, 1989). Ligada às ideias de autossuficiência e 

imutabilidade, há ainda a segurança jurídica, entendida por Canaris (1989) como a 

previsibilidade das decisões e a estabilidade e continuidade das leis.  

Analisando essas características das codificações, pode-se afirmar, então, que os 

códigos reforçam a ideia de que o ordenamento jurídico é de um sistema fechado a influências 

externas e que algumas de suas áreas são subsistemas que também pouco dialogam com as 

outras áreas do mesmo sistema jurídico.  

Por ser uma expressão do cientificismo, marca do iluminismo que tentava tirar a 

Europa da Idade das Trevas, as codificações eram vistas como a mais avançada forma de 

legislar e que tentavam transplantar para o meio jurídico a mesma certeza e exatidão das 

ciências naturais. Por representar esse ideal de progresso e modernidade, essa forma de 

legislar espalhou-se em outros países europeus213 e também foi utilizada em outras áreas do 

Direito (Penal, Processual Penal, Processual Civil, etc.).214  

No Brasil império foram editadas as primeiras codificações brasileiras: o Código 

Criminal do Império de 1830 e o longevo Código Comercial de 1850215. Já no período 

republicano, promulgou-se o Código Penal de 1890, e apenas em 1916 o país teve seu 

primeiro Código Civil. Ele foi um “produto de sua época e das forças sociais imperantes no 

meio em que surgiu. Feito por homens identificados com a ideologia dominante, traduz o 

sistema normativo de um regime capitalista colonial.” (AMARAL, 1998, p.17).  

Com influência do código francês, a codificação brasileira era marcada pelo 

individualismo, em todas suas expressões, inclusive na sua vertente econômica: o liberalismo, 

como foi abordado no capítulo 2 desta pesquisa. Isso se refletiu na ênfase dada pela lei civil às 

questões patrimoniais, isto é, na proteção do contrato, da propriedade, e da circulação de 

riquezas. Para César Fiuza (2003), o código brasileiro nasceu defendendo um Estado liberal 

que já não representava o momento que o país vivia na época, vez que a sociedade brasileira 

                                                 
213 A dicotomia criada pela regulação das relações públicas por uma constituição e das relações privadas por um 

Código Civil criou uma ordem jurídica dividida entre o Direito Público e o Direito Privado, cujos efeitos 

foram prejudiciais ao Direito brasileiro. Na prática ocorreu uma fragmentação da ordem jurídica nacional em 

dois grandes sistemas que pouco se comunicavam. De um lado ficou o Direito Privado, que, segundo Franco 

Montoro (2014), seriam o Direito Civil, Empresarial, do Trabalho, etc., e de outro, o Direito Público, que para 

o mesmo autor compreenderia o Direito Constitucional, Administrativo, Penal, Tributário, entre outros.  
214 Tal situação contribuiu também para que o Direito Público e o Direito Privado também se fragmentassem em 

subáreas (Direito Penal, Direito Tributário, etc.) que se fecharam em sistemas próprios.  
215 O Código Comercial de 1850 vigorou por mais de 150 anos, tendo sido revogado somente pelo Código Civil 

brasileiro de 2002, sendo, assim, a codificação brasileira que sobreviveu mais tempo. 
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passava por transformações, tornando-se mais complexa em decorrência do florescimento do 

Estado Social no país.  

As codificações, enquanto esse sistema completo, imutável e fechado de normas, 

mostraram-se incapazes de dar respostas aos novos interesses e conflitos que surgiram em 

razão dessa complexificação social. A subsunção, principal forma de interpretação do direito 

codificado, dependia da existência de lei para ser utilizada e se resumia à identificação se a 

premissa menor (fato) se enquadrava na premissa maior (lei) e, caso positivo, os efeitos 

previstos na legislação deveriam ocorrer. Com isso, tanto em razão da característica de 

imutabilidade dos códigos como do seu principal método hermenêutico utilizado, era exigida 

a constante promulgação de novos códigos, já que as alterações pontuais frequentemente 

atrapalham a sistematicidade. O constante advento de codificações também se mostrava 

impraticável, já que a promulgação de um código demandava um processo legislativo lento, o 

que é incompatível com a necessidade de rapidez no advento de leis capazes de atender novos 

conflitos. Tal dificuldade de adaptação aliada à especialização do Direito fez com que a 

ciência jurídica se voltasse cada vez mais para questões abstratas, fenômeno chamado de 

irrealismo metodológico (CORDEIRO, 1989), afastando o Direito da realidade social.  

 O modelo das codificações como concebido mostrou-se inábil para dar respostas 

satisfatórias à sociedade por não conseguir acompanhar as mudanças sociais e por trazer 

conceitos e normas, para Rodrigo Leonardo (2016), abstratas e ingenuamente totalizantes.216 

Tais abstrações mostram-se inadequadas “para captar a unidade de sentido, sempre concreta, 

do Direito e tornam-se totalmente inutilizáveis para esse escopo”. (CANARIS, 1989, p. 57). 

Todas essas características aliadas à metodologia lógico-formalista dificultavam ou impediam 

a análise das peculiaridades de cada caso concreto, tanto quando a questão examinada se 

referia a hipóteses previstas em lei, como quando a situação conflituosa não possuía 

tratamento legal, o que gerava respostas inadequadas que não satisfaziam ninguém, ou seja, 

havia uma prestação jurisdicional mais formal do que material.  

 Todas essas dificuldades evidenciaram que o Código Civil brasileiro era, na verdade, 

incompleto e lacunoso, razão que levou à promulgação de leis especiais destinadas a 

completar as lacunas legislativas deixadas pelo próprio código, resultando na desagregação do 

                                                 
216 Criticando os sistemas de puros conceitos fundamentais, como o defendido por Kelsen, Canaris afirma que 

esse “carácter (sic) puramente formal e a generalidade destes conceitos e categorias deixam suficientemente 

claros os limites do seu valor para a elaboração científica do Direito, que existe sempre, apenas, numa 

determinada individualidade histórica.” (CANARIS, 1989, p. 27). Giordano Roberto Soares resumiu a crítica 

dos juristas brasileiros à abstração conceitual do Código Civil de 1916 afirmando que a referida lei tinha como 

característica uma “maior preocupação com a correção da linguagem e dos conceitos do que com as 

possibilidades de aplicação prática dos dispositivos”. (SOARES, 2011, p. 69). 
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sistema juscivilístico de sua principal lei. (AMARAL, 2008). Para Francisco Amaral (2008), 

essa proliferação de leis específicas fez com que o Direito Civil ganhasse novas fontes 

jurídicas, fragmentando o sistema unitário centrado na codificação, reduzindo a importância 

do código dentro do sistema civil.  

 O grande aumento da produção legislativa que acelerou o processo de descodificação 

do Direito Civil brasileiro se intensificou ainda no período militar, sendo certo que essa 

pluralidade de fontes demandou modificações na forma como o ordenamento privado 

nacional era interpretado. Até então, essa interpretação restringia-se a uma única lei, o Código 

Civil. Mas a partir do momento que esse código convive com outras fontes normativas, o 

jurista passou, necessariamente, a ter que trabalhar com todas essas fontes, exigindo de si uma 

postura mais ativa e criativa que a mera subsunção típica da metodologia lógico-formal.217 

 O Código Civil de 1916 já se mostrava claudicante em responder satisfatoriamente os 

novos conflitos que se apresentavam, e a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 (CRFB/1988) cuidou de o deixar em situação ainda mais delicada.  

Como exposto no capítulo 2, a CRFB/1988 inovou a ordem jurídica nacional, 

instaurando a democracia no país, o que por si só já alterou profundamente a relação entre o 

Direito e a sociedade. O texto constitucional expressamente elencou entre fundamentos e 

objetivos da república brasileira a cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º II e III) e 

a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária comprometida com a erradicação da 

pobreza e a promoção do bem-estar dos cidadãos (art. 3º I, III e IV), o que também exigiu a 

reinterpretação do ordenamento jurídico pátrio à luz dos direitos fundamentais e obrigou que 

os institutos jurídicos passassem a se dirigir a uma finalidade social. (VIEIRA, 2015). O 

Direito Privado, que tradicionalmente possuía uma ótica patrimonialista, voltou seu foco para 

a pessoa, isto é, passou a dedicar-se à proteção e à promoção da pessoa, objetivo bem 

diferente da maioria das normas da codificação civilista. Além disso, a CRFB/1988 também 

trouxe para o texto constitucional matérias que até então somente eram tratadas na legislação 

civil.  

A nova conexão entre Direito Público e Direito Privado promovida pelo texto 

constitucional, abordada anteriormente, bem como a necessidade de se efetivar os direitos 

fundamentais, de regular novas situações jurídicas e de rever outras tantas normatizações, 

                                                 
217 Além de alterar o quadro de fonte do Direito, esse fenômeno proporcionou uma “abertura do pensamento 

jurídico aos valores e princípios ético-políticos, de importância crescente” (AMARAL, 2008, p. 131) e o 

questionamento da metodologia lógico-formal da ciência jurídica de até então, o que contribuiu para o 

desenvolvimento de um novo Direito Civil. 
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exigiu a promulgação de uma grande quantidade de leis, 218  um verdadeiro big bang 

legislativo (LORENZETTI, 1998). Esse aumento do número de leis, somado à introdução de 

muitos tratados, convenções e pactos internacionais no Direito interno, além da expedição de 

uma enormidade de atos administrativos pela Administração Pública (direta e indireta de cada 

um dos entes federativos), gerou uma “explosão” de normatividade ampliando o ordenamento 

jurídico nacional. Tepedino (2001) afirma que o aumento sem precedentes da produção 

legislativa somada aos avanços tecnológicos e a complexificação da realidade econômica 

demandaram novos mecanismos de regulação legal. Nesse contexto, o Código Civil cada vez 

mais deixou de ser a única lei do sistema juscivilístico, tendo que dividir seu espaço com 

outras normas mais novas e mais adequadas.  

 Foram as características mais emblemáticas dos códigos tradicionais (completude e 

autossuficiência) que os conduziram a sua crise.219 É bem verdade que as críticas não eram 

dirigidas às codificações em si, mas a visão de sistemas herméticos e autossuficientes que 

estas representavam. Logo, quem estava verdadeiramente em crise era o pensamento jurídico, 

já que as críticas eram dirigidas “as teorias jurídicas formais e racionalistas do pensamento 

sistemático” (AMARAL, 2008, p. 131), que não conseguiam responder satisfatoriamente nem 

aos velhos problemas e nem aos novos conflitos de acordo com as exigências sociais 

contemporâneas.  

 Dessa forma, o que deveria ser superado não era o conceito de sistema em si, mas sim 

a ideia de que os códigos devem representar um sistema fechado. (FIUZA, 2003, p. 34-35).220 

Esse entendimento permitiu enxergar o real problema e a partir dele ir além do modelo 

fechado e completo, chegando a um sistema que fosse aberto e dialogal, capaz de 

proporcionar uma decisão mais apropriada a cada caso, uma decisão que também tenha 

contribuições ativas de outras áreas do Direito. Dessa forma, o tradicional modelo dedutivo é 

substituído por um modelo mais adequado ao mundo de hoje, isto é, um sistema aberto, 

                                                 
218 Desde a promulgação da CRFB/1988, 05 de outubro de 1988, até 15 de julho de 2018, foram promulgadas 

6.020 leis ordinárias no país. Ainda que muitas delas sejam leis apenas em sentido formal; uma vez que não 

inovam a ordem jurídica, se prestando a homenagear pessoas, nomear ruas e rodovias, etc., com certeza houve 

um significativo aumento do ordenamento jurídico brasileiro. É importante lembrar que, no Brasil, muitas 

vezes, o número de projetos de lei apresentados ou de leis aprovadas é usado, especialmente em campanhas 

políticas, para se avaliar a produtividade de parlamentares, ao invés de se falar na qualidade dessa produção 

legislativa. Muitas dessas legislações já foram revogadas ou declaradas total ou parcialmente inconstitucionais.  
219 César Fiuza (2003) assevera que a palavra crise possui vários sentidos, vez que pode significar uma situação 

difícil, bem como ter um sentido positivo ligado à superação dessas mesmas situações complicadas. A crise das 

codificações deve ser entendida nesse segundo significado, já que, ao invés de levar ao fim dos códigos, o que 

houve foi a revitalização destes, uma mudança de panorama.  
220 Convém aqui relembrar que Miguel Reale, organizador do CCB/2002, não concebeu a codificação a partir da 

completude. Ele pensou o CCB/2002 com a lei básica do sistema juscivilístico e não como uma legislação 

totalizante, como bem expressou na exposição de motivos do código. 
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dialético e pragmático, destinado a lidar com questões concretas da atualidade. 

(LORENZETTI, 1998). 

 Resumindo a alteração da própria ideia de codificação, Amaral assevera que os 

aspectos que fundaram os códigos do século XIX e início do século XX devem ser 

 

[...] relativizados, como a própria idéia (sic) de sistema que hoje se avalia 

diversamente da que fundamentou a construção jurídica da época moderna, marcada 

pela unidade, plenitude e coerência, como produtos de puras conexões lógicas 

decorrentes de princípios fundamentais dispostos de modo estático e fechado, 

próprio do jusracionalismo inicial. A concepção atualmente dominante no 

pensamento jurídico é a do sistema como conjunto aberto e dinâmico que 

continuamente se enriquece e reconstitui, sendo que, para alguns cultores da teoria 

pós-moderna é pós-positivista do direito, o sistema não se apresentaria mais como 

uma estrutura lógico-dedutiva, mas como uma estrutura em rede (the neetwork 

model) (sic), em que o movimento do sistema não seria ascendente ou descendente, 

mas circular, pressupondo não mais a relação de conseqüência (sic), de causa e 

efeito, mas a interrelação entre os seus elementos, caracterizando o chamado sistema 

hermenêutico. (AMARAL, 1998, p. 112).   

  

 Claus-Wilhelm Canaris (1989) destaca que dentro do pensamento jurídico atual a 

concepção de sistema tem como qualidades a abertura e a mobilidade. Segundo o mesmo 

autor, a noção de abertura engloba tanto a ideia de incompletude como a de provisoriedade do 

conhecimento científico,221 o que ressalta a “modificabilidade da própria ordem jurídica”. 

(CANARIS, 1989, p. 103). Já a mobilidade do sistema é garantida especialmente pela 

existência de previsões normativas rígidas, tal como existia no sistema fechado, 

acompanhadas de previsões menos rígidas, como as cláusulas gerais. (CANARIS, 1989, p. 

137). 

As cláusulas gerais são enunciados genéricos, cujo conteúdo dos termos e suas 

consequências não são predeterminados pela lei, mas devem ser preenchidos com as 

circunstâncias do caso concreto. Para Canaris 

 

[...] a própria lei deixa uma margem para a erupção de valorações extra-legais e, 

necessariamente, mutáveis: também aqui existe um indício da modificação do 

sistema objetivo, que decorre de modo inteiramente semelhante ao da concretização 

de princípios gerais de Direito (para os quais as cláusulas gerais remetem com 

frequência). (CANARIS, 1989, p. 123-124). 

 

                                                 
221 Sobre a ideia de provisoriedade do conhecimento científico, Canaris ressalta que “o jurista, como qualquer 

cientista, deve estar sempre preparado para pôr em causa o sistema até então elaborado e para o alargar ou 

modificar, com base numa melhor consideração. Cada sistema científico é, assim, tão só um projecto de 

sistema, que apenas exprime o estado dos conhecimentos do seu tempo; por isso e necessariamente, ele não é 

nem definitivo nem <<fechado>>, enquanto no domínio em causa, uma reelaboração científica e um progresso 

forem possíveis.” (CANARIS, 1989, p. 106). 
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Nelson Nery Júnior e Rosa Nery (2005, p. 282) asseveram que as cláusulas gerais 

devem ter seu conteúdo preenchido pelos princípios jurídicos analisados diante das 

circunstâncias in concreto, o que permite que o julgador construa uma decisão adequada 

àquela ao conflito apresentado.222 Dessa forma, esses enunciados “são capazes de flexibilizar 

o apego extremado ao texto legal”. (BRETAS, 2016).  

A adoção das cláusulas gerais, também, 

 

[...] evita as profundas lacunas causadas pela evolução da sociedade; sendo 

impossível ao legislador acompanhar o passo dos acontecimentos, e infrutífera a 

tentativa de tipificar a totalidade das situações jurídicas que, assim como os bens 

jurídicos objeto do direito, multiplicam-se a cada momento. (TEPEDINO, 2001, p. 

10). 

 

Assim, pode-se afirmar que “as cláusulas gerais são mais capazes de sobreviver ao 

longo do tempo, pois permitem um maior trabalho hermenêutico e, portanto, um maior 

trabalho de adequação da cláusula geral ao momento vivido.” (BRETAS, 2016). Ao lado das 

cláusulas gerais, os conceitos legais indeterminados − entendidos como enunciados genéricos 

também a serem concretizados com as circunstâncias do caso concreto, mas com as 

consequências já determinadas em lei (NERY JUNIOR, NERY, 2005) − também contribuem 

para dar maior abertura aos sistemas.  

Para Amaral (2008), o uso desses enunciados jurídicos que exprimem princípios, 

cláusulas gerais e conceitos legais indeterminados são uma das inovações estruturais presentes 

nesses novos códigos. Eles representam uma mudança estrutural nas codificações que 

proporcionam uma maior adaptabilidade ao Direito, contribuindo para a construção de 

soluções mais adequadas às particularidades do caso e para uma maior longevidade das 

legislações, uma vez que sua atualização pode se dar por meio da interpretação, dispensando a 

constante necessidade de alteração legislativa.223  

                                                 
222  Nesse sentido, as cláusulas gerais <<carecidas de concretização>> têm frequentemente uma função 

totalmente legítima e opõem-se a uma generalização demasiado rígida, facultando a penetração da 

<<equidade>> no sentido de justiça do caso concreto.  (CANARIS, 1989, p. 240). 
223  Embora o uso mais frequente das cláusulas gerais e dos conceitos indeterminados seja uma das 

características no Código Civil atual, sua utilização não é novidade no Direito brasileiro. Gustavo Tepedino 

aponta que anteriormente havia uma desconfiança com esses dispositivos em razão de sua definição ser 

“subjetivamente atribuída ao magistrado ou à doutrina, sem um critério seguro que respondesse à lógica do 

sistema”. (TEPEDINO, 2001, p. 11). O mesmo autor defende que o preenchimento do conteúdo tanto das 

cláusulas gerais como dos conceitos indeterminados deve ser feito de forma objetiva a partir dos valores 

constitucionais. Todavia, inegavelmente essa técnica legislativa acaba colocando um grande poder nas mãos 

dos magistrados. Para Moreira, um “grande problema é que nem sempre os juízes são prudentes. Alguns se 

valem do jeitinho brasileiro e concretizam valores, outros, menos preparados, tentam aplicar a mesma técnica, 

mediante o uso absurdo da jurisprudência, para casos nada semelhantes”. (MOREIRA, 2005, p. 101). 
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Além disso, essas técnicas legislativas permitem o diálogo com outras áreas do Direito 

e até com outras ciências. Pode-se afirmar, então, que elas enriquecem a prática jurídica e 

contribuem para o desenvolvimento de um pensamento sistemático, já que são capazes “de 

permitir e facilitar a inserção dos valores constitucionalmente estabelecidos no corpo do 

direito civil codificado” (SOUZA JUNIOR, 2005, p. 25), promovendo os fundamentos e os 

objetivos da república brasileira, em especial, a efetivação dos direitos fundamentais. 

 Essa nova concepção de sistema proporcionou o renascimento das codificações, agora 

concebidas como sistemas abertos que acolhem sua incompletude e demandam o diálogo com 

outras legislações, além de serem mais adaptáveis às alterações sociais. Com isso, ocorreu 

uma onda de novos códigos ou de profundas alterações em antigas codificações com o intuito 

de adaptá-los a esta concepção de sistema aberto e ao Direito Constitucional. Esse processo 

tomou corpo no Brasil224 e em outros países. 

O Código Civil argentino de 2015, bem como a “reforma do Direito das Obrigações no 

Código Civil Alemão e, na recentíssima data de 10 de fevereiro de 2016, o advento da 

Ordonnance n. 2016-131 (que promoveu uma ampla revisão do Código Civil Francês)” 

(LEONARDO, 2016), são exemplos desse processo de recodificação ou de valorização das 

codificações no Direito Civil. 

 Segundo Rodrigo Leonardo (2016), o Código Civil volta ao centro do sistema do 

Direito Privado,225 tendo um plusvalor político, isto é, ele teria um papel maior que as leis 

ordinárias, uma vez que, além de regulamentar diversas situações, tem uma função subsidiária 

                                                 
224 O Código Civil brasileiro de 2002 pode ser alvo de muitas críticas, especialmente por não ter sido trabalhado 

já de acordo com os princípios constitucionais (TEPEDINO, 2003), porém a adoção das cláusulas gerais e dos 

conceitos indeterminados representam uma grande evolução em relação ao código anterior, fato esse tratado no 

capítulo 2. 
225 O debate sobre qual norma é o centro do ordenamento juscivilístico ainda é acirrado. Ricardo Lorenzetti 

(1998) afirma que o texto constitucional tem posição central no sistema jurídico privado, fundamentando seu 

posicionamento tanto na supremacia da constituição, como na incapacidade dos códigos civis em acompanhar 

o desenvolvimento social. Já para César Fiuza (2009), a CRFB/1988 é o centro de todo o ordenamento jurídico, 

uma vez que ela deve guiar a interpretar todas as normas, mas, analisando somente o Direito Privado, a 

codificação civil ainda é o centro desse sistema, uma vez que ele é aplicado subsidiariamente nas questões que 

envolvem essa área. Tal discussão se mostra mais teórica do que prática, uma vez que no dia-a-dia forense, o 

Código Civil nunca deixou de ter essa centralidade no Direito Privado brasileiro. Decisões judiciais baseadas 

somente nas disposições do código e que desconsideram outras leis, inclusive aquelas que compõem os 

microssistemas, são e sempre foram comuns mesmo após a CRFB/1988. A codificação civil parece imune até 

mesmo às disposições supralegais e constitucionais. A situação das pessoas com deficiência é emblemática 

nesse aspecto. Foi somente com a modificação expressa do Código Civil, que começou a discutir a situação 

jurídica das pessoas com deficiência, sendo que já vigia uma norma com status de norma constitucional, que 

determinava uma nova interpretação, por exemplo, do regime das capacidades. As considerações aqui feitas 

podem ser transplantadas para o papel central dos códigos em outras áreas do Direito, como o Direito Penal, 

ainda que com menor intensidade. 
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em relação aos microssistemas,226 ou seja, ainda que não tenham a mesma força de outrora, 

os códigos ainda são importantes porque tratam de questões básicas de cada área do Direito. 

Restando clara a importância dos códigos atuais no ordenamento jurídico nacional, 

mostra-se necessário traçar algumas considerações sobre outro ponto que é vital para a análise 

do tema proposto nessa pesquisa: os microssistemas.   

 

4.2 Definindo microssistemas 

 

Como anteriormente mencionado, os códigos contribuíram para a rígida separação das 

áreas do Direito em sistemas fechados e estanques, que pouco se inter-relacionavam. Essa 

mesma dicotomia entre Direito Público e Direito Privado também podia ser vista na legislação 

esparsa, que quando muito tratava de aspectos de direito material e processual de determinado 

tema. Os anseios constitucionais somados a complexidade das demandas sociais 

flexibilizaram as fronteiras do Direito Público e Privado e exigiram um tratamento legislativo 

apto a satisfazer todos os aspectos de determinada matéria.  

 Segundo Paulo Lôbo, surgiram então  

 

[...] legislações sobre relações originariamente civis caracterizadas pela 

multidisciplinaridade, rompendo a peculiar concentração legal de matérias comuns e 

de mesma natureza dos códigos. Nelas, ocorre o oposto: a conjugação de vários 

ramos do direito, no mesmo diploma legal, para disciplinar matéria específica, não 

podendo integrar a determinado código monotemático. Utilizam-se instrumentos 

legais mais dinâmicos, mais leves e menos cristalizados que os códigos – embora, às 

vezes, sejam denominados “códigos”, em homenagem à tradição, a exemplo do 

código do consumidor –, dotados de natureza multidisciplinar. A variedade de 

problemas que envolve o trato legal dessas matérias não pode estar subsumida nas 

codificações tradicionais, pois, quase sempre, além das relações civis, reclamam o 

disciplinamento integrado e concomitante de variáveis processuais, administrativas e 

penais. (LÔBO, 2003, p. 204-205). 

 

Essa mudança na forma de legislar representou uma alteração na forma de pensar o 

Direito. Se até então o Direito era divido em grandes áreas ou sistemas do ordenamento 

jurídico (Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, etc.), cada uma representada 

por um código ou consolidação, o foco passou a ser um tema e todas as suas repercussões em 

cada uma dessas áreas. Nesse contexto, surge a noção de microssistemas, sistema menores 

que transitam nos diversos sistemas tradicionais, dando tratamento profundo e 

multidimensional, o que era inviável no modelo compartimentado do Direito. Essa 

                                                 
226 César Fiuza (2009) afirma que essa subsidiariedade é clara, uma vez que é no Código Civil que está as 

normas mais gerais do direito comum. 
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multidimensionalidade faz com que os microssistemas sejam inspirados por princípios de 

Direito Público e Privado. (FIUZA, 2009).  

Embora se fale muito sobre microssistemas no Brasil, pouco se teoriza sobre seu 

conteúdo e suas características.227 Esses últimos elementos se tornam mais claros quando se 

examina aqueles sistemas comumente identificados como microssistemas (Direito do 

Consumidor, da Criança e do Adolescente, do Idoso, da Pessoa com Deficiência, etc.), sendo 

possível visualizar três particularidades: 1) previsão constitucional do tema; 2) tratamento 

multidisciplinar; e 3) existência de uma lei específica.228 

 A primeira dessas particularidades é a mais importante, embora, por vezes, não receba 

atenção necessária dos juristas. 229  Esse é o fundamento para a construção de um 

microssistema, já que é lá que residem os princípios jurídicos que norteiam a produção 

normativa (tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo e até do Poder Judiciário) e 

guiam a atividade interpretativa. Esse embasamento garante que os microssistemas sejam 

concebidos dentro da nova visão do ordenamento jurídico, isto é, eles são criados focados em 

efetivar os fundamentos e objetivos trazidos no texto constitucional, especialmente com 

relação à concretização dos direitos humanos e fundamentais. 230  Destaque-se que nos 

microssistemas que versam sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais 

ratificados pelo Brasil terão força de norma constitucional, caso atendidas as formalidades do 

art. 5º, §3º da CRFB/1988231, sendo, portanto, base desse microssistema, ou status de norma 

supralegal.  

                                                 
227 Ana Maria Pena faz uma crítica incisiva ao uso dos microssistemas no país. Segundo ela, “apesar de não ter 

sido objeto de reflexões e estudos mais profundos ou mais específicos, a partir de década de noventa, no Brasil, 

o conceito de microssistema foi difundido, apropriado, assumido e amplamente utilizado pela doutrina e pela 

jurisprudência, notadamente no âmbito do direito consumerista.” (PENA, 2007, p. 51). 
228 Gustavo Tepedino (1999) afirma que são características dos estatutos jurídicos: serem leis com objetivos 

concretos; empregarem uma linguagem mais setorial que jurídica; trabalharem sob o viés promocional; não se 

limitarem à normatizar relações patrimoniais; e possuírem um caráter contratual, já que foram elaborados 

pelos setores à que se destinam. Em que pese o entendimento do autor, as características de linguagem setorial 

e o caráter contratual podem ser questionados em alguns desses microssistemas. Para fins deste trabalho 

preferiu-se buscar as características dos microssistemas a partir do exame dos próprios microssistemas no 

Direito nacional. 
229 Apesar de já se falar em microssistemas antes da CRFB/1988, os “estatutos de grupo foram consolidados no 

ordenamento jurídico brasileiro pelo próprio advento da Constituição Federal de 1988, que reconhece e 

legitima a sua criação, de acordo com as necessidades setoriais.” (MENEZES, 2006, p. 41). 
230 Talvez essa seja uma diferença na concepção de microssistemas do Direito brasileiro para o Direito italiano. 

Aqui, a relação entre a ordem constitucional de 1988 e os microssistemas deixam claro, ou pelo menos 

deveriam, que estes últimos só podem ser pensados tendo a CRFB/1988 como norte.   
231 Até o presente momento o único documento internacional que é norma constitucional é a Convenção de 

Nova Iorque ou Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência de 2007, que foi devidamente 

incorporada ao direito interno pátrio em 2009. Juntamente com outras disposições constitucionais, ela é a base 

legal do microssistema das Pessoas com Deficiência que ganhou maior destaque após o advento da Lei n. 

13.146/2015, Estatuto das Pessoas com Deficiência. No entanto, os demais tratados e convenções sobre 

direitos humanos, ainda que não sejam normas constitucionais, possuem grande influência em outros 



162 

 

 Geralmente, essa previsão constitucional visa proteger alguma categoria de pessoas 

que o próprio legislador constitucional identificou alguma característica que os colocou em 

uma posição de desigualdade em relação aos cidadãos “comuns”. Assim, a criança, o 

adolescente, o idoso, a pessoa com deficiência, o consumidor, etc. possuem uma 

vulnerabilidade que justifica uma proteção legal especial. Cláudia Marques e Bruno Miragem 

afirmam que essa vulnerabilidade é um atributo coletivo ou individual, permanente ou 

provisório, que desequilibra as relações jurídicas, em razão de estado de inerente risco da 

pessoa, seja por uma característica pessoal, seja pela “confrontação excessiva de interesses 

identificado no mercado”. (MARQUES; MIRAGEM, 2014, p. 120). Ana Carolina Teixeira 

(2018) ensina que nessas situações o Direito atua para corrigir ou atenuar essas fragilidades 

visando efetivar a igualdade e a dignidade da pessoa.232 Ou seja, os microssistemas se 

inserem na lógica de valorização da pessoa, enquanto ser real e não abstrato, consagrada pela 

CRFB/1988. 

 A multidisciplinaridade é, sem dúvida, a característica mais emblemática dos 

microssistemas brasileiros, sendo essa a peculiaridade que os diferenciam das codificações 

tradicionais, dos subsistemas 233  ou das outras leis ordinárias. Contudo, essa 

                                                                                                                                                         
microssistemas. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, que um ano antes serviu de 

inspiração para o art. 227 da CRFB/1988, talvez seja a mais emblemática. Em 2015, a Organização dos 

Estados Americanos (OEA) aprovou a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das 

Pessoas Idosas assinada pelo Brasil. Apesar de serem normas com status supralegal, ou seja, estão em patamar 

inferior à norma constitucional e superior à norma infraconstitucional, a maioria dos juristas brasileiros 

costumam desconsiderar essas normativas, o que dificulta a compreensão integral do próprio microssistema. 
232 Ana Carolina Teixeira e Carlos Konder (2016) ensinam que a vulnerabilidade não pode ser interpretada como 

uma característica limitadora e estigmatizante como ocorreu com a incapacidade. Para eles, “em vez de rejeitar 

a categoria da vulnerabilidade, prioritário é abordá-la com cuidado, a fim que não sirva de pretexto para limitar 

as possibilidades de livre desenvolvimento de sua personalidade.” (TEIXEIRA; KONDER, 2016, p. 74). 
233 Para Ricardo Lorenzetti, após a descodificação, o “Código divide sua vida com outros Códigos, com 

microssistemas jurídicos e com subsistemas”. (LORENZETTI, 2003, p. 221). Entretanto, o referido autor não 

tece maiores considerações sobre o que seria um subsistema. Para Noemí Nicolau (2007), “o sistema jurídico 

(sentido ‘sistema’ metodológico e conceitual) é um todo ordenado e inter-relacionado, para a realização de um 

objeto particular: a justiça. Ele contém subsistemas: os ramos, em que também é possível encontrar várias 

partes relacionadas entre si para a realização mais concreta da justiça particular (para o comerciante, o 

trabalhador, o delinquente, o administrador). E, por último, estão os microssistemas, pequenos conjuntos de 

regras que, sem muita ordem ou relação com o outro, tratam de fazer uma justiça ainda mais particular e 

específica para mais determinados setores (consumidores, responsabilidade civil, o inquilino, o segurado).” 

(NICOLAU, 2007, p. 80, tradução nossa). A crítica a ser feita ao posicionamento da autora sobre os 

microssistemas é a ausência de ordem dentro desses mesmos microssistemas. A palavra sistema já indica a 

necessidade de ordem. Ainda que se entenda que, muitas vezes, a relação dessas normas que compõem os 

microssistemas não esteja muito clara, caberá aos estudiosos, pela via hermêneutica, construir essas 

sistematizações. [...] sistema jurídico, ("sistema" en sentido metodológico y conceptual) es un todo ordenado e 

interrelacionado, para la realización de un determinado objeto: la justicia. En él se encuentran los subsistemas: 

las ramas, em las que también es posible encontrar diversas partes, relacionadas entre sí para la realización 

más concreta de la justicia particular (para el comerciante, el obrero, el delincuente, el administrado). Y, por 

último, están los microsistemas, pequeños conjuntos de normas que, sin demasiado orden ni relación entre sí, 

tratan de realizar una justicia todavía más concreta y particular, para sectores aún más determinados (el 

consumidor, el dañado, el locatario, el asegurado). 
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multidisciplinaridade deve ser entendida não só como a interlocução de normas do Direito 

Público com o Direito Privado, mas também como o abarcamento das contribuições “de 

vários ramos das ciências ou da ética”. (LÔBO, 2003, p. 205).  

Paulo Lôbo apresenta a concepção de interdisciplinaridade interna do Direito 

afirmando que ela ocorre quando há “a necessária interlocução entre os variados saberes 

jurídicos, com ênfase entre o direito privado e o direito público”. (LÔBO, 2003, p. 198).  A 

partir da visão apresentada pelo autor, pode-se pensar em uma interdisciplinaridade externa, 

consubstanciada no indispensável diálogo entre o ordenamento jurídico e outras ciências. A 

existência dessas duas interdisciplinaridades é essencial para atingir a própria finalidade dos 

microssistemas, qual seja, dar tratamento a todos os aspectos de uma matéria, proporcionando 

meios para se atingir a solução mais adequada ao caso.  

Examinando os microssistemas acima apontados, verifica-se que todos inegavelmente 

possuem a interdisciplinaridade interna. Já quanto à interdisciplinaridade externa, nota-se que 

parte deles mostra-se mais próximos de determinados saberes do que de outros. Enquanto o 

microssistema do Direito do Consumidor é mais ligado à economia, às ciências atuariais, etc., 

aqueles outros dedicados à proteção dos vulneráveis em razão de uma característica etária ou 

pessoal (crianças, adolescentes, idosos e pessoa com deficiência) interagem mais com a 

medicina, com a psicologia, com o serviço social, etc.  

 A última particularidade encontrada nos microssistemas aqui indicados é a existência 

de uma lei específica que serve como sua moldura infraconstitucional. Essas legislações 

especiais (como o Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, 

etc.) são responsáveis por promover a transversalidade do tratamento do tema central do 

microssistema, que se dá tanto pelos princípios e pelos direitos específicos trazidos na norma 

quanto pelas regras que detalham os novos pontos da temática ou que modificam o direito 

comum.234 Essa característica é também aquela que inter-relaciona as duas peculiaridades 

anteriores. Isso porque, ao mesmo tempo, ela faz a mediação entre o Direito Constitucional 

com o direito infraconstitucional e realiza a interdisciplinaridade interna fazendo as 

“amarrações” tanto entre o Direito Privado e o Público quanto entre o direito material e o 

instrumental, vez que a mesma lei regulamenta novos institutos e modificam as regras e 

institutos já trabalhados em outras áreas do Direito.  

 

 

                                                 
234 Sobre a excepcionalização da aplicação do Direito Comum, Ricardo Lorenzetti afirma que “a lei especial 

pode conter princípios que não são aplicação, mas sim derrogação da lei geral.” (LORENZETTI, 1998, p. 59). 
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 Sobre este último ponto dois esclarecimentos devem ser realizados.  

Primeiramente, não são essas legislações específicas que criam os microssistemas 

como dá a entender Bruno Ribeiro (2016). Da mesma forma, essas leis também não são nem a 

base e nem encerram os microssistemas. Tal entendimento só os confinaria nos limites de uma 

lei, dando um papel muito menor que eles de fato têm. Como explicitado anteriormente, é a 

CRFB/1988 que inicia e fundamenta todos os microssistemas. São os arts. 5º, XXXII e 170, V 

da CRFB/1988 que fundamentam o Direito do Consumidor, o art. 227 da CRFB/1988 que 

embasa o Direito Infantojuvenil e assim por diante. Esse é o ponto fulcral para compreender 

que os microssistemas estão inseridos dentro do atual regime constitucional, o que dá maior 

coerência interpretativa a eles. 

Por outro lado, as leis específicas não limitam os microssistemas e servem de 

inspiração para novos diplomas normativos que regulam outros aspectos específicos do 

microssistema, em algumas ocasiões modificando até a própria legislação especial,235 além 

de agregar outras legislações e servir de marco interpretativo, o que auxilia a dar maior coesão 

ao tratamento daquela matéria. É primordial relembrar que não só de leis em sentido formal, 

ou seja, aquelas elaboradas do Poder Legislativo, é composto um microssistema. A elas 

agregam as normativas de Direito Internacional e também normativas administrativas, como 

resoluções e portarias de conselhos de classe (que promovem a interdisciplinaridade externa), 

das várias secretarias de Estado, etc. O importante é que esses diplomas disponham sobre o 

tema tutelado no microssistema. Dessa forma, deve-se reconhecer a importância dessas 

legislações e até mesmo reafirmar seu papel como base do microssistema somente no plano 

infraconstitucional. Guardadas as devidas proporções, seria o mesmo papel realizado pelo 

CCB/2002 no sistema juscivilístico. 

 O segundo esclarecimento diz respeito à contextualização cronológica dos 

microssistemas no Brasil. Todos os microssistemas foram concebidos dentro do atual 

paradigma constitucional e, por essa razão, seus princípios e normas refletem os comandos 

constitucionais trazidos pela CRFB/1988, fato que obviamente não se via no Código Civil de 

1916.236 Ressalte-se que as legislações especiais também utilizam as cláusulas gerais e 

                                                 
235 Como exemplo, o Marco Legal da Primeira Infância, Lei n. 13.527/2016, regulamentou um ponto específico 

do microssistema do Direito Infantojuvenil, trazendo novas regras e modificando algumas disposições do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 
236 Gustavo Tepedino (1999) defende que o Estatuto da Terra também seria um microssistema. Em que pese o 

entendimento do autor carioca, tal afirmação só faz sentido em razão do apego de Tepedino às lições de 

Natalino Irti. Como se vem trabalhando nessa pesquisa, o Estatuto da Terra só tem em comum com os 

microssistemas reconhecidos pela grande parte dos juristas nacionais o fato de ter sido tratado em uma 

legislação especial. 
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conceitos indeterminados, o que permite a já retratada maleabilidade e também facilita a 

interdisciplinaridade. 

A partir dessas características é possível pensar em conceito próprio para 

microssistemas no Direito brasileiro. Para tanto, as contribuições do Direito italiano são um 

ótimo ponto de partida.  

Para Irti, um microssistema é “conjunto de normas especiais, que, promulgadas para 

particulares instituições ou classes de relações, se enlaçam, em princípios comuns de 

regulação”. (IRTI, 1992, p. 59, apud, MENEZES, 2007, p. 36-37). O autor italiano cunhou 

toda sua teoria dos microssistemas a partir da concepção da ideia de sistema fechado (PENA, 

2007, p. 61), ideia esta que ainda era a de sua época.237 Obviamente, sua teorização baseou-se 

no panorama legislativo da Itália da época, o que não corresponde ao tratamento dado no 

Brasil, no qual os microssistemas começam a ser trabalhados como tal após a CRFB/1988.238 

Dessa forma, torna-se essencial redefinir os microssistemas de modo a adequar a concepção 

de Natalino Irti ao que foi construído no Brasil. 

Maria de Fátima Freire de Sá propõe que microssistemas seriam uma “nova ordem 

protetiva sobre determinado assunto, com princípios próprios, doutrina e jurisprudências 

próprias, autônomos ao Direito Comum”. (SÁ, 2003, p.189). Apesar de elucidativa, a 

definição da autora deve ser complementada com o intuito de destacar o caráter aberto pelos 

quais os microssistemas se caracterizam. Dessa forma, poderia conceituá-los como uma nova 

ordem protetiva sobre um tema específico, fundado no texto constitucional, que conta com 

princípios, regras, literatura e decisões próprias, que, embora autônomos, dialogam com o 

direito comum e são influenciados por outras ciências. 

É imprescindível ter em mente que ao mesmo tempo que os microssistemas são parte 

do sistema juscivilístico, eles também integram outros sistemas (como o juspenalístico, 

jusprocessualístico, entre outros).239 Isso porque eles influenciam e são influenciados pelas 

outras áreas do Direito (Direito Civil, Penal, Administrativo, Processual etc.). É o caso 

                                                 
237 É justamente em razão dessa concepção de sistema fechado que foi concebida a ideia de polissistema, no 

qual cada núcleo normativo (Código Civil e demais leis especiais) representa um sistema que interage com os 

outros e integra um sistema maior que tem como centro a norma constitucional. (PENA, 2007, p. 63-64). 
238 Em 1983, o jurista baiano Orlando Gomes abordou os microssistemas em um pequeno ensaio intitulado “A 

caminho dos micro-sistemas” (sic) e, compartilhando as ideias de Natalino Irti, defendeu que o Brasil não 

precisava de um novo Código Civil. Todavia, o autor trabalha o tema de forma bem rápida e pouco contribuiu 

para estimular o seu debate no país. 
239 Nesse contexto, é melhor se pensar que um microssistema que tem interseções com as tradicionais áreas do 

Direito do que concebê-los como planetas que giram em torno de um subsistema, como o Código Civil. A 

analogia dos planetas trazida por Lorenzetti (2003) ainda indica que os microssistemas são sistemas fechados, 

enquanto a ideia de interseções permite o entendimento de que o microssistema integra o próprio subsistema. 

Obviamente, todos fazendo parte de um ordenamento que tem a Constituição Federal como base. 
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concreto que informa quais serão as áreas do Direito que terão mais importância para a 

solução de determinada questão fática. Assim, em se tratando de falta de vagas em creches, 

por exemplo, o microssistema do Direito da Criança e do Adolescente dialogará mais com o 

Direito Administrativo; se o caso versar sobre a subsistência de um idoso o microssistema do 

Direito do Idoso se relacionará com o Direito Civil ou com o Direito Previdenciário, etc.  

 Especificamente quando se tratar do sistema juscivilístico, os princípios jurídicos do 

Direito Privado240 influenciarão os microssistemas, sendo certo que o objeto de cada um 

desses microssistemas acaba sendo um campo de atuação maior de cada princípio (princípio 

da proteção à família é mais presente no Direito do Idoso e da Criança e do Adolescente, já a 

boa-fé objetiva tem maior destaque no Direito Consumerista, etc.).241 

 Essa influência não muda o fato de que os microssistemas têm seus próprios princípios, 

explícitos ou implícitos, e regras que complementam, modificam ou derrogam as normas das 

demais áreas do Direito. É essa concepção que dá coerência ao ordenamento jurídico nacional. 

Assim, diante de uma questão de Direito Civil, cabe ao jurista examinar a legislação civil e as 

normas dos microssistemas que se relacionam com as particularidades do caso concreto e, a 

partir daí, construir a melhor solução.  

Os microssistemas jurídicos são importantes, especialmente para o Direito brasileiro, 

pois contribuem para a coerência e a integridade do Direito (trabalhado no tópico 2.3.2). 

Quando bem trabalhados, eles se tornam um valioso instrumento hermenêutico capaz de guiar 

o intérprete na busca da decisão adequada para o caso concreto, além de ajudar a fixar e a 

consolidar padrões que orientarão as futuras decisões sobre os temas próprios do 

microssistema. Logo, esses microssistemas jurídicos podem contribuir na construção de 

melhores respostas às questões reais que se apresentam, uma vez que auxiliam na construção 

de parâmetros interpretativos legais que orientarão a atividade jurídica. 

 

 

                                                 
240 Como trabalhado anteriormente, só há pouco tempo tem se discutido os princípios jurídicos do Direito 

Privado, ainda não havendo consenso na literatura sobre quais seriam os princípios fundantes do Direito Civil 

nacional. Taisa Macena de Lima (2003) apresenta um rol consistente afirmando que eles seriam: o princípio da 

personalidade, o princípio da autonomia privada, o princípio da liberdade de estipulação negocial, o princípio 

da propriedade privada, o princípio da proteção familiar, o princípio da legitimidade da herança e do direito de 

testar, o princípio da responsabilidade e o princípio do solidarismo social. 
241 César Fiuza (2009) traz entendimento semelhante, preferindo utilizar a expressão normas gerais a princípios 

jurídicos. Para ele, são nas normas gerais do Direito de Família e da Parte Geral do Código Civil que se apoia 

o microssistema da criança e do adolescente, e também na mesma Parte Geral Código Civil, na teoria geral das 

obrigações e dos contratos e nos contratos em espécie que se baseia o microssistema do consumidor, e assim 

por diante. Embora, em um primeiro momento, possa parecer que essa é a mesma afirmação feita no texto, 

uma advertência deve ser feita. Buscar as normas gerais não significa que elas serão aplicadas na forma 

prevista na legislação civil. (FIUZA, 2009). 
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4.2.1 Reconstruindo a relação dos microssistemas no Direito nacional: críticas e respostas 

 

 Embora os microssistemas sejam amplamente trabalhados pelos juristas nacionais, eles 

são também criticados por uma corrente de estudiosos que acreditam que esses 

microssistemas não se adequam ao Direito contemporâneo. Especialmente parte dos autores 

do Direito Civil constitucional tecem suas críticas a fragmentação do ordenamento jurídico 

que seria provocada pelo polissistema. Tal crítica seria destinada a teoria original elaborada 

por Natalino Irti, a qual concebia os microssistemas como sistemas independentes o que, de 

fato, fragmentariam o sistema jurídico prejudicando a unidade do ordenamento jurídico.  

Pietro Perlingieri afirma que a  

 

[...] multiplicidade das regras e dos princípios, o seu diverso grau de relevância 

normativa, a complexidade da sociedade não requerem um ordenamento jurídico 

com estrutura polissistêmica, em que as disposições assumem significados segundo 

o sistema ou subsistema ao qual pertencem. (PERLINGIERI, 2008, p. 209-210). 

 

O mesmo autor (2008) defende que diante de sistema plural de fontes jurídicas, a 

coesão desse sistema jurídico é unitário seria obtida por meio de uma interpretação global do 

ordenamento que partiria das normas constitucionais. Nota-se que o pai do Direito Civil 

constitucional italiano antecipava a resolução desse problema ao compreender tais sistemas 

deviam respeitar os ditames constitucionais.  

Assim, a compreensão de microssistema no Direito nacional como apresentado no 

tópico anterior mostra que a suposta fragmentação está superada. Como debatido, os 

microssistemas no Brasil já foram concebidos dentro da visão de um sistema aberto, que 

dialoga com os princípios do Direito Constitucional e do Direito Internacional atual. Assim, 

se afasta a noção de fragmentação do sistema jurídico e se reforça a centralidade da 

CRFB/1988 no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive para a interpretação e aplicação dos 

mesmos microssistemas.  

Ainda na mesma linha de Perlingieri, Soares, Matiele e Duarte defendem que a teoria 

dos microssistemas é incompatível com a metodologia civil constitucional, apontando que 

eles promoveriam “o desconhecimento da noção de superioridade hierárquica da Constituição, 

a desconsideração da unidade sistemática decorrente desta superioridade; e, por fim, a 

propositura de um método interpretativo não condizente com tais premissas.” (SOARES; 

MATIELE; DUARTE, 2016, p. 78). 



168 

 

Existe aqui um grande exagero frequentemente identificado por parte dos autores que 

trabalham o Direito Civil constitucional. A supremacia da Constituição é usada como 

principal argumento para afastar a aplicação de normas infraconstitucionais, como se o texto 

constitucional fosse capaz de prover todas as respostas para as situações apresentadas ao 

Poder Judiciário brasileiro. Tal entendimento, além de irreal, mostra desprezo pela estrutura 

funcional do sistema jurídico.  

Cézar Souza Junior ensina que 

 

[A] a evolução político-jurídica do Ocidente chega ao século XXI reconhecendo 

uma estrutura funcional de ordenamento jurídico em que podemos divisar três níveis 

de direito positivo: 1º) o nível fundamental que, além de estabelecer o quadro da 

organização política básica do Estado, contempla os valores jurídicos superiores, 

boa parte deles formulados como direitos ditos fundamentais, o nível do direito 

constitucional; 2°) o nível intermediário onde está o direito ordinário, seja ele 

público ou privado, vale dizer, o conjunto de todas as normas gerais que, frente à 

realidade, procuram operacionalizar os valores e os direitos fundamentais essenciais 

ao convívio interpessoal; e 3°) o nível concreto, o direito realizado, nos fatos da 

vida, pelos administradores e pelos juízes, cujo segmento mais importante 

poderíamos denominar de direito judiciário. (SOUZA JÚNIOR, 2005, p. 10-11, 

grifos do autor). 

 

Um ordenamento jurídico é, portanto, a integração dos níveis de direito positivo e não 

a exclusão de um deles, especialmente quando um deles é fruto da atuação de um poder 

constitucionalmente estabelecido e limitado pelo próprio texto constitucional.242  

É importante ressaltar dois pontos. Primeiramente, especialmente quando se trata de 

direitos fundamentais, a atuação do legislador não é ilimitada, sob pena de abrir “a 

possibilidade de uma eventual supressão desses direitos e valores, por força dos interesses de 

uma maioria de ocasião (por meio da lei).” (DUQUE, 2004, p. 24). Sempre que os limites 

constitucionais forem extrapolados, a declaração de inconstitucionalidade, seja de forma 

direta ou de forma incidental, é a solução mais adequada para a manutenção da coesão do 

ordenamento. Em segundo lugar, a aplicação direta dos princípios com substrato único das 

decisões judicial deve excepcional, tendo espaço nos casos em que a inconstitucionalidade da 

regra é expressamente declarada. Também são aplicáveis quando, em razão das 

                                                 
242 Marcelo Duque (2004) assevera que cabe à interpretação determinar os limites da moldura constitucional. 

Para o autor, deve-se atentar “para um ponto importante: a interpretação torna-se, mais do que nunca, 

necessária, a partir do momento em que o sentido de um texto não se deixa compreender diretamente, ou seja, 

sempre que não se quer confiar no que um fenômeno ou aparição (Erscheinung) representa diretamente. Além 

disso, a interpretação da Constituição está vinculada pelo seu texto, ou pela realidade, vale dizer, a algo 

estabelecido, o que faz com que os limites da interpretação constitucional situem-se exatamente onde não 

exista um estabelecimento obrigatório da Constituição: dito de outro modo, onde terminam as possibilidades 

de uma compreensão conveniente, racional e razoável do texto da norma constitucional. Não se pode omitir, 

nessa linha de entendimento, que toda a interpretação constitucional não possui uma resposta unívoca, de 

modo que não parece possível levar a cabo a sua interpretação em tese.” (DUQUE, 2004, p. 12). 
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particularidades da situação fática, um determinado princípio constitucional demonstre que 

uma norma é inaplicável ao caso concreto, ou ainda quando não há 

 

[...] regras legislativas em conformidade com tais princípios, cujo resultado pode ser 

o esvaziamento de certos direitos reconhecidos na Constituição. Nesse caso, 

reconhece-se a competência dos tribunais para responder, com o auxílio dos métodos 

de interpretação reconhecidos, na aplicação concreta, às questões duvidosas surgidas 

pela ausência de uma regulação expressa. (DUQUE, 2004, p. 22). 

 

Pode-se afirmar, então, que as opções realizadas pelo legislador dentro do poder 

discricionário estabelecido pelo texto constitucional são legítimas e devem ser respeitadas 

pelo julgador, devendo elas serem interpretadas com o intuito de efetivar os fundamentos e 

objetivos na CRFB/1988. A supremacia da Constituição não pode servir de embasamento para 

desrespeitar o princípio da separação dos poderes, pilar de qualquer ordem democrática, ou 

seja, o texto constitucional não pode servir de argumento para violar a própria CRFB/1988. A 

amplitude do princípio da supremacia da Constituição dada por autores de uma das correntes 

do Direito Civil constitucional, como Soares, Matiele e Duarte, acaba por centrar grande 

poder nas mãos do Poder Judiciário, o que acaba abrindo espaço para decisões baseadas mais 

em valores pessoais ou ideologias do julgador do que nos ditames constitucionais. Frise-se 

que a cega sobrevalorização do texto constitucional em detrimento do direito ordinário, 

denominado de “fetichismo constitucional” tem levado ao ativismo judicial sem precedentes 

no país e à diminuição da qualidade das leis produzidas nos país. (DUQUE, 2004, p. 30-31). 

A segunda e terceira inconsistência apontada por Soares, Matiele e Duarte – a 

desconsideração da unidade sistemática decorrente desta superioridade das constituições e a 

falta de uma interpretação condizente com os fins do texto constitucional – também decorre 

da mesma falta de visão global da estrutura do ordenamento jurídico, já mencionada 

anteriormente. Para Cézar Souza Júnior 

 

[E] essa corrente parte da distinção topográfica entre as normas inseridas no texto 

constitucional e as demais normas esparramadas nos textos legislativos ordinários. 

E, firmada essa distinção, determina uma submissão completa, direta e imediata, do 

direito ordinário àquilo que os seus propagadores entendem dever ser considerado 

direito constitucional. Essa corrente bem poderia ser denominada de totalitarismo 

jurídico, ou de colonialismo do direito constitucional sobre os demais ramos do 

direito. 

Falta totalmente a essa corrente uma visão integrada do ordenamento jurídico, 

capaz de contemplar a unidade superior que conjuga pelo menos três instâncias 

(direito constitucional, direito ordinário e direito judiciário), com funções lógicas e 

teleológicas distintas e complementares, dignas do devido respeito, num tecido de 

relações recíprocas ascendentes e descendentes. Falta totalmente a essa corrente a 

compreensão de que o fundamento do direito (a dignidade da pessoa humana, com 

todos os seus valores) não foi pendurado por uma vontade política constituinte no 

ápice da pirâmide jurídica, para de lá ditar seus comandos. O fundamento do direito 
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está, isso sim, nos alicerces do ordenamento, ou seja, na realidade ontológica da 

pessoa, da família e da vida social ordinária. Daí vai subindo, em instâncias críticas 

e de diálogo, pela via do direito legislado, até a cúpula do ordenamento, de onde, 

enriquecida e descortinando o todo, pode realimentar o diálogo circular 

hermenêutico, que recomeça nas bases do ordenamento. (SOUZA JUNIOR, 2005, p. 

12, grifos do autor). 

 

Novamente, deve-se destacar que a concepção de microssistemas apresentada no 

tópico anterior supera todas as inconsistências apontadas, porque tem seu fundamento na 

CRFB/1988 e, ao mesmo tempo, promove a integração de todos os níveis do ordenamento 

jurídico e efetiva os fundamentos e objetivos da república Federativa do Brasil.  

Torna-se, então, essencial discutir como deve se dar essa relação não só entre esses 

níveis estruturais do sistema jurídico, mas também entre as normas existentes no patamar 

intermediário. São essas trocas constantes e influências mútuas que oxigenam os 

microssistemas, harmonizam o ordenamento jurídico e permitem que as soluções mais 

adequadas aos casos concretos sejam construídas.  

 

4.2.2 O diálogo das fontes e o pensamento sistemático: criando uma relação mais harmônica 

entre CRFB/1988, Código Civil e microssistemas 

 

 Como já ressaltado anteriormente, o sistema jurídico atual é bem diferente daquele sob 

o qual foram construídas as formas clássicas de hermenêutica. Como se partia da ideia de 

sistema fechado baseado no cientificismo iluminista, o método de interpretação utilizado era o 

dedutivo,243 baseado em silogismos, tal como empregado nas ciências naturais. A coerência 

desse sistema de normas era garantida pela compatibilidade de normas, ou seja, havendo 

incompatibilidade de normas, uma delas ou as duas deviam ser eliminadas. (BOBBIO, 1999, 

p. 80). Justamente para garantir a integridade desse ordenamento jurídico, foram previstos 

tanto os critérios clássicos de solução de antinomia (hierárquico, cronológico e de 

especialidade) quanto os recursos para colmatação de lacunas (analogia, costumes e princípios 

gerais do Direito – art. 4º do Decreto-Lei n. 4.657/1942). 

 Em um sistema jurídico fechado e com poucas fontes normativas, esses mecanismos 

de garantir a integridade, de certa forma, funcionavam. Mas com a consolidação da teoria dos 

princípios e, principalmente, com a pluralidade de fontes normativas (um dos reflexos da 

                                                 
243 Partindo da filosofia do direito e das decisões da época, Norberto Bobbio (1999) apresenta duas concepções 

de sistema. Para o autor, o sistema dedutivo é aquele no qual as normas derivam diretamente dos princípios 

gerais. Ele não se confunde com o modelo indutivo que parte do conteúdo das normas para extrair conceitos 

gerais e sistematizá-los. (BOBBIO, 1999, p. 77-79).  
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complexidade social no ordenamento jurídico brasileiro contemporâneo), tanto a concepção 

de coerência do sistema como as respostas oferecidas pelos clássicos critérios de solução das 

antinomias e pela Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB) (Decreto-Lei n. 

4.657/1942), não são mais adequadas. 

 Se, antes, as respostas estavam em uma única lei, agora essa multiplicidade de fontes 

atribui ao intérprete o ônus de “não se deixar seduzir, em meio à imensidão (às vezes, 

assustadora) do oceano normativo, pelo simplismo da norma mais específica, resolvendo toda 

uma controvérsia à luz de um único artigo de lei”. (SCHREIBER, 2016. p. 21). A construção 

de uma decisão adequada exige a consideração de todo o ordenamento jurídico, o que, em 

vários casos, pode exigir o exame da CRFB/1988 até atos administrativos locais em face dos 

fatos do caso.244 Muda-se também a própria teoria da interpretação, que passa a ser 

 
[...] mais do que técnica voltada a esclarecer os significados de normas bem 

individuadas, assume, em um ordenamento complexo e aberto, a função mais 

delicada de individuar a normativa a ser aplicada ao caso concreto, combinado e 

coligando disposições, as mais variadas, mesmo de nível e proveniência diversos, 

para conseguir extrair do caos legislativo a solução mais congruente, respeitando os 

valores e os interesses considerados normativamente prevalecentes assim como os 

cânones da eqüidade (sic), proporcionalidade e razoabilidade. (PERLINGIERI, 2008, 

p. 222-223). 

 

O diálogo das fontes, metodologia criada pelo jurista alemão Erik Jayme e trabalhada 

no Brasil por Cláudia Lima Marques, Bruno Miragem e outros, mostra-se como um método 

mais adequado para trabalhar a complexidade do ordenamento jurídico atual. Isso porque ele 

é um método de interpretação sistemática que pressupõe a existência de várias fontes 

normativas e se propõe a fazer a “coordenação dessas fontes, de forma a restaurar a coerência 

do sistema, reduzir a sua complexidade e realizar os valores ideais da Constituição”. 

(MARQUES, 2012, p. 30). 

A coerência do sistema jurídico não está mais na possibilidade de uma única regra 

reger uma determinada situação, mas sim em construir uma resposta que considere as 

particularidades fáticas e, se possível, todas as normas jurídicas que se relacionam com a 

mesma situação. Para tanto, é necessário que se faça uma interpretação verdadeiramente 

sistemática e dirigida ao atendimento dos fundamentos e objetivos do texto constitucional, 

efetivando os direitos fundamentais, privilegiando, especialmente, o caráter promocional 

desses direitos, e é exatamente o que o diálogo das fontes é capaz de promover.245 

                                                 
244 Na construção da decisão mais adequada, o julgador deve buscar a efetivação dos fundamentos e objetivos da 

ordem jurídica. Isso é importante, porque, segundo Fiúza (2003), cada decisão passa a integrar a ordem 

jurídica, retroalimentando-a. 
245 Embora o método do diálogo das fontes tenha sido mais bem trabalhado no Direito Consumerista, até por ser 
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Essa nova coerência proposta pelo diálogo das fontes se dá por uma outra 

compreensão da relação entre as normas de um ordenamento, uma compreensão de que essas 

normas podem ter campos de aplicação convergentes (ainda que, em geral, tais campos sejam 

diferentes) e que elas mais convivem e coexistem do que se excluem. (MARQUES, 2004). 

Essa nova relação é de coordenação, o que também impacta em uma releitura dos critérios de 

antinomias e de preenchimento de lacunas. 

 A coordenação ou diálogo de normas pode se dar de três formas. A primeira delas 

seria um diálogo de coerência, no qual havendo várias fontes, normalmente uma lei geral e 

pelo menos uma lei especial (como as leis que compõem os microssistemas), uma serve como 

base conceitual para outra. (MARQUES, 2012).246 A segunda forma seria um diálogo de 

complementaridade e subsidiariedade. Para Cláudia Lima Marques (2012), nessa forma, em 

razão das peculiaridades da situação fática, as regras, princípios e até cláusulas gerais de uma 

fonte normativa podem complementar a outra fonte ou ter aplicação subsidiária. Segundo a 

mesma autora, essa relação “é exatamente no sentido contrário da revogação ou ab-rogação 

clássicas, em que uma lei era superada e ‘retirada’ do sistema pela outra”. (MARQUES, 2012, 

p. 32). Por fim, a terceira forma seria um diálogo de coordenação e adaptação sistemática, que 

pode ser expresso como um “diálogo das influências recíprocas sistemáticas, como a 

redefinição do campo de aplicação, a transposição das conquistas do Richterrecht (Direito dos 

Juízes) alcançadas em uma lei para a outra, influência do sistema especial no geral e do geral 

no especial”.247 (MARQUES, 2012, p. 32). 

Essa coordenação de fontes feita por meio das três formas de diálogo trabalha com os 

dois primeiros níveis estruturais do sistema jurídico mencionados no tópico anterior e 

concretiza os mandamentos desses níveis no momento da aplicação, ou seja, no terceiro nível 

do ordenamento. Essa metodologia objetiva, portanto, “não apenas o resultado da 

                                                                                                                                                         
o foco de estudo dos seus maiores expoentes no país, como adverte Cláudia Lima Marques, ele “pode ser 

usado em várias áreas e disciplinas jurídicas, onde os direitos fundamentais e os valores constitucionais 

iluminarem a aplicação – simultânea e coerente – de várias fontes”, uma vez que ele “ajuda na escolha das leis 

a aplicar, na sua ordem e na interpretação delas ‘conforme à Constituição’”. (MARQUES, 2012, p. 30). 
246 Bruno Miragem apresenta uma outra versão para o diálogo da coerência, afirmando que nessa forma de 

diálogo “preserva-se o âmbito de aplicação de ambas as leis, evitando a sobreposição, utilizando como critério 

o fundamento teleológico das normas”. (MIRAGEM, 2012, p. 75). Partindo da análise da relação entre o 

Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o autor ensina que havendo “uma divergência 

quanto ao seu campo de aplicação [CDC], a fomentar, inclusive, interpretação mais restrita de consumidor 

(denominada interpretação finalista), e consequente redução do âmbito de aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor a situações em que presente a vulnerabilidade do sujeito a ser protegido.” (MIRAGEM, 2012, p. 

76).  
247 Para Bruno Miragem, as influências recíprocas permitem que “a precisão conceitual definida pela 

jurisprudência, para princípios ou institutos comuns dos dois sistemas normativos, pode se aplicar em ambos, 

sem prejuízo da autoridade da lei. É o que Claudia Lima Marques denomina de transposição do Richtrecht, ou 

seja, da jurisprudência que, produzida a partir das normas de proteção do consumidor, serve igualmente à 

interpretação e aplicação das normas civis.” (MIRAGEM, 2012, p. 77). 
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interpretação, mas da aplicação concreta do direito no caso respeite o sistema jurídico, a partir 

de suas bases constitucionais.” (MIRAGEM, 2012, p. 91). 

Como já dito, a relação de coordenação entre as normas leva a um outro olhar sobre as 

antinomias. Antinomia seria a existência de duas regras que se contradizem e os mecanismos 

clássicos para solucioná-las seriam os critérios: hierárquico, cronológico e de especialidade 

levam necessariamente à exclusão de uma dessas regras.248 Como o diálogo das fontes prega 

a convivência das normas, que devem ser coordenadas, a exclusão de regras passa a ser 

excepcional, e não mais a regra.249 Assim, o art. 2º da LINDB deve ser interpretado com 

maior cautela. Para as hipóteses de revogação expressa e de ab-rogação não há dúvidas da sua 

utilização como formas de supressão normativa. Mas a exclusão em razão de 

incompatibilidade deve ser restrita àquelas situações em que não há outra interpretação 

possível do texto legal, em que uma norma não afronte diretamente a outra.   

Cláudia Lima Marques faz uma releitura dos critérios de resolução de antinomias a 

fim de adequá-los a esse novo panorama de relacionamento de normas. Para ela, 

 

[C] como os critérios da escolástica eram três – hierarquia, especialidade e 

anterioridade –, esta nova visão deve ter “diálogos”: a nova hierarquia, que é a 

coerência dada pelos valores constitucionais e a prevalência dos direitos humanos; a 

nova especialidade, que é a ideia de complementação ou aplicação subsidiária das 

normas especiais, entre elas, com o tempo e ordem nesta aplicação, primeira a mais 

valorativa, depois no que couberem, as outras; e a nova anterioridade, que não vem 

do tempo de promulgação da lei, mas sim da necessidade de adaptar o sistema cada 

vez que uma nova lei nele é inserida pelo legislador. Influências recíprocas guiadas 

pelos valores constitucionais vão guiar este diálogo de adaptação sistemático. 

(MARQUES, 2012, p. 32). 

 

Também o tratamento das lacunas do ordenamento jurídico deve ser repensado. O art. 

4º da LINDB determina que, em caso de omissão, deve o julgador integrar o Direito com uso 

da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do Direito. O referido dispositivo, que 

permanece o mesmo desde a edição do Decreto-Lei n. 4.657 em 1942, foi elaborado em uma 

época que a teoria dos princípios jurídicos ainda era incipiente. Hoje, com a consagração 

dessa teoria, inclusive, para além do Direito Constitucional, o intérprete recorre, normalmente, 

aos princípios jurídicos para sanar as lacunas eventualmente existentes.250 Nesse contexto, a 

                                                 
248Relembrando os ensinamentos de Norberto Bobbio (1999), os critérios hierárquico e de especialidade se 

sobrepõem ao critério cronológico. O mesmo autor afirma que entre a hierarquia e a especialidade, em teoria, 

deveria prevalecer o primeiro, embora ele mesmo reconheça que não é uma resposta segura e que, na prática, 

pode, ora prevalecer a hierarquia, ora deve valer a especialidade. (BOBBIO, 1999, p. 109). 
249Os critérios para solucionar as antinomias destinam-se apenas à s regras. O conflito entre princípios jurídicos é 

decidido pela ponderação de princípios (Alexy) ou pela justificação racional do único princípio aplicável ao 

caso (Dworkin). 
250 A ausência de normas deve ser interpretada com muito cuidado. Isso porque, como defende Rodotá (2010), 
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coordenação que marca o diálogo das fontes mostra-se capaz de preencher essas lacunas com 

outras normas pela interpretação sistemática, sendo desnecessário recorrer a conceitos tão 

vagos como princípios gerais do Direito.251 

O diálogo das fontes é, portanto, um método que promove a interpretação sistemática 

por meio da interação de todos os níveis do ordenamento jurídico e que se preocupa com a 

concretização do Direito. Ele busca a coerência do sistema jurídico a partir dos objetivos e 

fundamentos da CRFB/1988 que guia essa coordenação de normas, visando à valorização da 

pessoa e dos direitos fundamentais, renovando “a aplicação do sistema constitucional, com a 

prevalência dos tratados internacionais de direitos humanos.” (MARQUES, 2012, p. 32). 

Tratando-se dos microssistemas, o diálogo das fontes tem especial aplicação, uma vez 

que contribui para o debate entre as normas específicas desse microssistema, mas também 

com a relação deste com o Código Civil. O papel do intérprete ganha maior destaque, já que 

lhe é exigido essa visão sistemática de todo esse ordenamento, o que inclui os princípios e 

regras existentes no Direito nacional, nas normativas internacionais e nos atos administrativos) 

e lhe é imposto um ônus expor e fundamentar a coordenação das normas realizada na decisão, 

isto é, na concretização da norma individual.252 

 A atual abertura do Código Civil promovida pelas cláusulas gerais e pelos conceitos 

legais indeterminados facilita a relação dialógica entre ele e as demais fontes do Direito, 

permitindo o preenchimento dos espaços dados por essas técnicas legislativas com os 

princípios e regras do microssistema com o qual ele dialoga. A atividade criativa do julgador 

deve promover a coerência ao ordenamento jurídico, buscando efetivar os objetivos 

constitucionais. Para tanto, ele deve partir não só da CRFB/1988, mas passar por todo o 

direito posto, sem se esquecer de tudo aquilo que traz o caso concreto. 

 

 

                                                                                                                                                         
existem áreas de não direito, isto é, espaços reservados para o exercício da autonomia, nos quais o direito não 

deve regular e sim se preocupar em garantir a não interferência na autonomia desse sujeito. Esses espaços se 

relacionam especialmente com os direitos existenciais, uma vez que neles “a decisão da pessoa é a única 

verdadeiramente legítima, quando estiverem em jogo questões afetas à sua personalidade”. (TEIXEIRA, 2018, 

p. 96. 
251Sobre a utilização do diálogo das fontes para a solução de omissões, Bruno Miragem assevera que essa 

metodologia de interpretação sistemática visa “responder a dois problemas: a) primeiro, a identificação de um 

critério para identificação do conflito de leis; b) segundo, a oferta de critérios para a solução do conflito. Da 

mesma forma, como é próprio de qualquer método de interpretação sistemática, organiza e coordena fontes no 

sentido da identificação e do preenchimento de lacunas.” (MIRAGEM, 2012, p. 80).  
252Nessa linha, José Ricardo Vianna destaca “a importância e a responsabilidade dos operadores do Direito, em 

especial do juiz, que deve, racional e sensivelmente, fazer essa ponte, essa intermediação, esse diálogo entre 

fontes normativas para formular a norma jurídica individual, que melhor irá compor a lide, o que reafirma a 

diferença existente entre texto e norma, como alertada pela doutrina”. (VIANNA, 2011). 
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 Destacando a importância do caso concreto, José Ricardo Vianna lembra que  

 

[A] a norma somente ocorrerá após a situação fática que carece de uma regulação. 

Será, então, específica e concreta; construída pelo intérprete/aplicador do Direito a 

partir da análise do caso que lhe é submetido à análise e julgamento, num cotejo 

entre texto legal e contexto fático-social. Resumindo, a norma é o texto vivo e não 

meramente latente. E esse texto vivo é formatado pelo operador do Direito, de 

maneira sistemática, e não isolada; com base finalística-telelógica (sic), e não 

somente na literalidade dos dispositivos. (VIANNA, 2011). 

 

Ainda que inegavelmente sejam as peculiaridades fáticas que guiem a construção da 

decisão pela utilização do diálogo das fontes, é possível que se desenhe em abstrato um 

microssistema e que a partir dele se reflita sobre a hipótese deste trabalho. 

 

4.3 O microssistema do Direito da Criança e do Adolescente 

 

Como trabalhado anteriormente, os microssistemas se iniciam no texto constitucional 

e com o microssistema do Direito Infantojuvenil não é diferente. Esse sistema especial de 

proteção tem seu fundamento nos arts. 227 e 228 da CRFB/1988, embora também sejam 

importantes os arts. 226 “caput” e §§ 3º, 4º, 5º e 8º e 299, primeira parte, da mesma lei. 

(MACHADO, 2013). Deve-se destacar, ainda, que os arts. 1º, 3º, 5º ao 16 do mesmo texto 

constitucional são essenciais para a compreensão dos direitos da criança e do adolescente. 

Apesar de tais dispositivos não serem especificamente destinados à população infantojuvenil, 

como são a base do sistema jurídico nacional democrático, é certo que esse sistema especial 

de proteção à infância e a juventude complemente o sistema geral de proteção ao indivíduo.253 

Concebidos dentro da Doutrina da Proteção Integral, os dispositivos constitucionais 

mencionados dão ao microssistema dos direitos infantojuvenis as seguintes características:  

 

[...] a) conferir uma gama maior de direitos fundamentais a crianças e adolescentes, 

contemplando direitos fundamentais exclusivos desses sujeitos especiais; b) 

conformar estruturalmente os direitos fundamentais desses cidadãos especiais de 

modo a gerarem obrigações eminentemente comissivas aos obrigados, quais sejam, 

os adultos, representados no trinômio Família-Sociedade-Estado, referido no caput 

do artigo 227 da CF, a eles impondo o dever de asseguramento prioritário de todos 

os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. 

                                                 
253 Cillero Bruñol desenvolve essa ideia ao analisar o sistema de proteção dos humanos e afirma que os 

documentos internacionais de proteção à todas as pessoas são gerais e os referentes a infância são especiais, e, 

nesse contexto, “se estabelece que os dispositivos de proteção dos direitos da infância são complementares – 

nunca substitutivos – dos mecanismos gerais de proteção de direitos reconhecidos a todas pessoas”. 

(CILLERO BRUÑOL, 2009, p. 45, tradução nossa). […]  se establece que los dispositivos de protección de 

los derechos de la infancia son complementarios - nunca sustitutivos - de los mecanismos generales de 

protección de derechos reconocidos a todas las personas. 
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O ponto fulcral no qual se esteia essa concepção positivada no texto constitucional é 

a compreensão de que – por se acharem na peculiar condição de pessoas naturais em 

desenvolvimento – crianças e adolescentes encontram-se em situação fática especial 

e de maior vulnerabilidade, ensejadora da outorga de um regime especial de 

salvaguardas, que lhes permita construir e desenvolver suas potencialidades 

humanas plenamente, em atenção ao primado suum cuique tribuere, que decorre do 

princípio da igualdade. (NERY JÚNIOR; MACHADO, 2002, p. 17). 

 

Esse sistema constitucional parte de um ideal de defesa dos direitos humanos e dialoga 

com o sistema internacional de proteção de tais direitos, havendo uma relação de 

conectividade e coerência entre os dois sistemas. (AGUILAR CAVALLO, 2008). Embora a 

CIDC/1989 tenha, no Direito nacional, somente status supralegal, alguns de seus dispositivos 

reforçam as previsões constitucionais, enquanto outros ampliam direitos e impõem novas 

obrigações ao Estado brasileiro na efetivação desses mesmos direitos.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente assume o papel de lei básica desse 

microssistema, sendo nele possível identificar normas de Direito Civil, Direito Administrativo, 

Direito Infracional254, Direito Penal, Direito Processual, etc. Ele é importante na formação de 

um núcleo orgânico do microssistema dos direitos infantojuvenis, pois proporciona uma 

estrutura sólida a tais direitos, relacionando-os diretamente com o plano constitucional 

(ROMÃO, 2007). É, portanto, a Lei n. 8.069/1990 que promove a interdisciplinaridade 

interna desse microssistema e, como ressalta André Custódio (2008), ao lado da CRFB/1988 e 

da CIDC/1989 compõe o fundamento jurídico essencial do Direito Infantojuvenil.  

Outras normas anteriores (como o CCB/1916) e posteriores (como o CCB/2002, a Lei 

de Alienação Parental, a Lei da Palmada, o Marco Legal da Primeira Infância, a Lei do 

Sistema Nacional do Sistema Socioeducativo, a Lei de combate ao bullying, entre outras) 

complementaram o sistema criado pelo referido Estatuto, e outras leis continuam a ser 

promulgadas. Essa relação entre as legislações infraconstitucional, especialmente em relação 

ao Direito Civil, em prol da complementaridade delas, foi evidenciada por Nery Júnior e 

Machado, os quais afirmam que  

 

                                                 
254 O Direito Infracional seria a parcela do Direito Infantojuvenil que trata do ato infracional e das medidas 

socioeducativas, ou seja, do sistema próprio de responsabilização ao adolescente em conflito com a lei penal. 

Ele não se confunde com o Direito Penal e possui fundamentos próprios. Parte dos autores, como Saraiva 

(2003), Garcia Méndez (2004a) e Machado (2013) defendem a existência de um Direito Penal Juvenil, 

afirmando que a aproximação com o Direito Penal é necessária para assegurar aos adolescentes acesso aos 

direitos e garantias processuais penais existentes para os adultos e evitar que os julgadores continuem 

utilizando práticas menoristas. Como já abordado neste trabalho, a Doutrina da Proteção Integral busca 

assegurar os mesmos direitos previstos para os adultos e outros específicos para as pessoas em 

desenvolvimento. Dessa forma, qualquer aproximação com o Direito Penal não parece ser necessária, já que os 

direitos e garantias seriam automaticamente assegurados. 
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[...] [D] deu-se, entretanto, que, unificado o ’status’ jurídico de crianças e 

adolescentes, tanto no plano constitucional como no da legislação infra-

constitucional (sic) – com a conseqüente (sic) reunificação material do Direito de 

Família nas relações jurídicas envolvendo crianças e adolescentes –, no plano 

infraconstitucional ficou mantida a dualidade técnico-estrutural, representada pela 

vigência simultânea de dois diplomas legais (ECA e Código Civil), em relação ao 

tratamento de alguns institutos típicos do clássico Direito de Família (como poder 

familiar, guarda, tutela, adoção, etc.), embora sem sobreposição completa do 

regramento específico a cada instituto. (NERY JÚNIOR; MACHADO, 2002, p. 12). 

 

Somam-se as essas normas as leis estaduais e municipais destinadas à infância e a 

adolescência e os diversos atos administrativos emanados dos poderes da república de todos 

os níveis e dos conselhos de direitos (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA –, Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, CEDCA e CMDCA, respectivamente). 

Já a interdisciplinaridade externa é assegurada tanto pela obrigação de atuação de 

equipes transdisciplinares, constantes em diversas disposições da legislação infantojuvenil, 

como nas leis que regulamentam as políticas sociais básicas em nível federal (especialmente, 

a Lei de Diretrizes e Bases da educação, a Lei do Sistema Único de Saúde e a Lei do Sistema 

Único de Assistência Social), estadual e municipal, além dos atos administrativos estatais e 

das resoluções dos conselhos de cada classe profissional que tratam dos direitos de crianças e 

de adolescentes.255  

Esse Direito brasileiro da criança e do adolescente faz parte de uma segunda etapa de 

reformas legislativas do tratamento das pessoas em desenvolvimento, iniciada em todo mundo 

em 1990, que refletem uma nova relação entre lei e infância, provocada por “uma profunda 

reavaliação crítica do sentido e da natureza do vínculo entre a condição jurídica e a condição 

material da infância.” (GARCIA MÉNDEZ, 2013). Como ensina Garcia Méndez (2013), 

essas reformas não apenas modificam profundamente e substancialmente os conteúdos dessas 

legislações, mas também alteram os mecanismos de produção desse novo direito destinado à 

                                                 
255 Clara Sottomayor (2014) enfatiza a dupla interdisciplinaridade do Direito Infantojuvenil afirmando que esta 

se dá “pelo facto (sic) de abranger, não só uma ligação entre os vários ramos de direito, mas também uma 

relação com as outras ciências sociais, como a psicologia, sociologia, pedopsiquiatria e antropologia. Esta 

dimensão interdisciplinar exige dos aplicadores do direito e todos os profissionais uma formação especializada, 

que lhe forneça a compreensão da criança como pessoa, das suas relações afetivas e necessidades específicas.” 

(SOTTOMAYOR, 2014, p. 52). Quanto a este segundo ponto, a formação especializada, nota-se que ela é bem 

incipiente, especialmente em juristas que trabalham com o tema. Na mesma linha de pensamento, Garcia 

Méndez (2013) enfatiza a necessidade de renovação não só dos juristas, mas de todos os outros profissionais. 

Segundo o autor, se “por um lado, é óbvio e evidente que o novo direito exige uma profunda renovação entre 

os operadores jurídicos (juízes, fiscais, defensores), não é tão clara a extensão e profundidade da renovação 

necessária para os operadores sociais (pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, etc.).” (GARCIA MÉNDEZ, 

2013). 
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todas as crianças e adolescentes e não mais somente a uma parcela da população 

infantojuvenil.  

Reconhecer o Direito Infantojuvenil enquanto área autônoma do Direito nacional tem 

significado histórico, cultural, social e até político. Isso porque reconhece-se a importância da 

criança e do adolescente no país, já que esse direito 

 

[...] centraliza-se na pessoa da criança, como indivíduo, e não apenas como membro 

de uma família ou um objeto passivo de proteção, e simboliza um aumento da 

importância das crianças e da preocupação do Estado e da sociedade como o seu 

bem-estar. (SOTTOMAYOR, 2016, p. 44).  

 

Convém ressaltar que as críticas a essa autonomia do Direito Infantojuvenil, seja pelos 

autores que defendem que ela fragilizaria o Direito Civil constitucional, seja pelos autores que 

defendem o Direito Penal juvenil, por afirmarem que seria uma recriação do Direito do Menor, 

já que autonomia seria a independência de todas as outras áreas do Direito (SARAIVA, 2003), 

se mostram destituídas de qualquer fundamento. As críticas feitas pela corrente do Direito 

Civil constitucional já foram rebatidas no tópico 4.3, não havendo nada para acrescentar. Já as 

críticas que entendem autonomia como total independência partem de uma leitura equivocada 

feita pela prática que ainda possui forte cultura menorista. 

 No plano legal, o Direito da Criança e do Adolescente nada aproveita do antigo Direito 

do Menor, não ocorrendo uma acumulação epistemológica. Ele representa uma ruptura e 

apresenta “um conjunto de conceitos operacionais, regras, sistemas integrados e articulados 

em rede que tornaram absolutamente incompatível a congruência de um modelo com o 

outro.” (CUSTÓDIO, 2008, p. 23).256 Como adverte Aguilar Cavallo (2008), é claro o avanço 

na proteção legislativa dos direitos da criança e do adolescente, porém se verificam graves 

problemas na efetivação destes. Sebastião Nery (2004) afirma que ainda há uma grande 

resistência em promover esses direitos em razão do apego à antiga estrutura e à mentalidade 

funcional. Isso porque, quando a legislação foi alterada, os profissionais e as estruturas 

destinadas à população infantojuvenil continuaram os mesmos, o que permitiu a continuidade 

de práticas menoristas. De fato, tanto as instituições quanto os diversos profissionais ainda 

                                                 
256 As diferenças entre o Direito do Menor e o Direito Infantojuvenil são enormes. Para André Custódio, “[S] 

sob este aspecto o Direito da Criança e do Adolescente apresenta poucas relações com o modelo do Direito do 

Menor, pois estão constituídos por valores, princípios, regras, métodos e problemas científicos radicalmente 

diferenciados, daí se poder afirmar que a contraposição dialética das duas doutrinas produziu uma verdadeira 

teoria, capaz de ser aferida por meio de métodos, técnicas e procedimentos científicos.” (CUSTÓDIO, 2008, p. 

29). 
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compreendem o Direito Infantojuvenil como assistencialismo, correção e disciplinamento, 

especialmente quando diante da população mais vulnerável. (ARANTES, 2012).257  

Essa falta de compreensão tanto do Direito da Criança e do Adolescente como do seu 

próprio papel institucional atinge a grande maioria dos juízes que atuam nas varas com 

competência em infância e juventude. Aquele magistrado com amplos poderes normativos e 

discricionários, que, em diversos momentos, fazia às vezes do poder executivo é incompatível 

com o Direito Infantojuvenil. 258 

Como qualquer outro juiz de Direito, o juiz da infância e da juventude “está limitado 

em sua intervenção pelas garantias constitucionais, devendo, além disso, reunir 

conhecimentos específicos sobre temas vinculados com a infância.” (SANCHES; 

VERONESE, 2010, p. 115). Limitado por todo esse conjunto normativo que compõe o 

microssistema do Direito da Criança e do Adolescente, o magistrado teve sua 

discricionariedade drasticamente reduzida (GARCIA MÉNDEZ, 2013), devendo todas suas 

decisões serem expressamente fundamentadas sob risco de nulidade. 

Diego Freedman (s.d.) aponta que questões relativas a carência ou falta de recursos 

materiais, que antes eram da alçada do juiz de menores, foram desjudicializadas. Ao atribuir 

ao Poder executivo a responsabilidade por “prover os serviços necessários de atendimento à 

criança e ao adolescente”,259 pretendeu-se chamar o Poder Judiciário a “assumir um novo 

papel mais comprometido com a efetivação dos direitos fundamentais quando estes não 

estiverem ao alcance necessário à sua concretização.” (CUSTÓDIO, 2008, p. 37). Ainda que o 

juiz da infância e da juventude possua algumas atribuições de caráter administrativo (como 

julgamento de infrações administrativas das normas de proteção, concessão de autorização de 

viagens, fiscalização em entidades de atendimento, etc.), inegavelmente a desjudicialização de 

outras atribuições historicamente previstas para o juiz de menores reflete o aspecto garantista 

da Doutrina da Proteção Integral.  

                                                 
257  Nesse aspecto, com muita clareza, Monteiro resume a dificuldade na implementação dos direitos 

infantojuvenis, asseverando que “os obstáculos maiores à realização dos direitos da criança estão na pobreza, 

com as violências que gera, mas a mais profunda resistência reside nas mentalidades, com os costumes que as 

reflectem (sic).” (MONTEIRO, 2010, p. 72).  
258 A falta de preparo humano e técnico dos juízes que trabalham com a infância e a juventude é algo 

extremamente grave e com pouca visibilidade. O apego às normas do Código Civil, Código Penal e Processual 

Penal e o desconhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos diplomas internacionais dão a tônica 

da prática do Direito Infantojuvenil. Com isso, o menorismo floresce nas decisões ilegais que continuam a 

criminalizar a pobreza e tratar de forma mais gravosa um adolescente do que um adulto.  
259 Deve-se destacar aqui a criação dos Conselhos Tutelares como importante marco dessa desjudicialização. 

“Esta nova instituição, que libera os juízes de um acúmulo de tarefas específicas de política social, e que lhes 

permite concentrarem-se em suas funções específicas jurisdicionais, não se inibe de controlar as ações do 

Conselho Tutelar nas hipóteses previstas pela própria lei (art. 198, VII e parágrafo único).” (GARCIA 

MÉNDEZ, 2004b, p. 59). 
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Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário na família deve ganhar ares de 

excepcionalidade, uma vez que não havendo nenhuma ameaça ou lesão à direitos, “não é 

possível intervir, e, por este motivo, a proteção não pode traduzir-se em intervenções estatais 

coercitivas, salvo em situações excepcionais em que exista perigo concreto para a vida da 

criança.” (SANCHES; VERONESE, 2010, p. 115). Quando se tratar da aplicação de uma 

medida socioeducativa, ela deve também ser executada sob à luz dos princípios da 

excepcionalidade da intervenção judicial, da brevidade e da mínima intervenção como 

determina os incisos II, V e VII do art. 35 da Lei n. 12.594/2012. 

No exercício da função judicativa, caberá ao magistrado conhecer as peculiaridades 

fáticas, bem como as normas que o influencie para promover o diálogo das fontes jurídicas, 

necessariamente passando pelo texto constitucional. O caso concreto é o ponto de partida da 

atividade hermenêutica (AMARAL, 2007), mas é no direito posto que deve iniciar “o 

processo de raciocínio jurídico que, encadeando a interpretação e a integração, elabora 

construtivamente a norma jurídica adequada à solução do caso concreto que se apresenta ao 

jurista”. (AMARAL, 2007, p, 23-24). Destaque-se ainda que, como já dito anteriormente, as 

normas dos microssistemas atuais, e como consequência do microssistema do Direito da 

Criança e do Adolescente, compõem um sistema aberto, o que impõe ao hermeneuta a 

realização de uma interpretação criativa. Sobre esse tipo de interpretação, Francisco Amaral 

afirma que  

 

[...] a forma de sistema aberto, adotada pelo legislador nos referidos diplomas legais, 

com princípios, cláusulas gerais e conceitos indeterminados, permite radical 

mudança na teoria e no quadro das fontes de direito e, principalmente, no processo 

de interpretação jurídica, substituindo-se a tradicional exegese do texto legal por um 

processo criativo de interpretação. Invertem-se as coordenadas do normativismo, 

que tinha a norma jurídica como prius, o direito como sistema de normas e o 

pensamento jurídico voltado para a aplicação das normas, a caracterizar o chamado 

paradigma da aplicação, em prol de uma nova perspectiva metodológica, 

frontalmente oposta, cujas coordenadas passaram a ser o caso, o problema, como 

prius, e os princípios como o fundamento de um pensamento jurídico criativo e 

decisório, enfim um pensamento jurídico que se revela como razão prática. Um novo 

paradigma implica, portanto, a reabilitação da filosófica prática, no sentido de que a 

interpretação jurídica deixa de ser uma simples hermenêutica do texto legal para 

transformar-se numa atividade prático-criativa do direito a cargo do jurista intérprete, 

na qual os princípios jurídicos têm relevante papel. Desenvolve-se, assim a 

interpretação conforme os princípios. (AMARAL, 2008, p. 132). 

 

Devem aqui serem repetidos todos os alertas feitos anteriormente, especialmente no 

capítulo 2, quanto à utilização desmedida dos princípios jurídicos, o que, na prática, vem 

permitindo cada vez mais a utilização de argumentos morais nas decisões sobre o tema. Nesse 
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aspecto, deve-se ter cuidado, uma vez que a aproximação com a moralidade representa um 

perigoso flerte com a Doutrina da Situação Irregular e com o paternalismo injustificado.  

A utilização dos princípios jurídicos do Direito Internacional trabalhados no capítulo 

anterior é essencial para dar maior coerência à s decisões judiciais e ao próprio Direito 

Infantojuvenil. A interpretação criativa parte do caso e da norma para chegar a uma resposta 

mais adequada à questão prática que chega ao julgador, como é exigência tanto do Direito 

Civil como do Direito da Criança e do Adolescente. Mesmo assim, é possível a análise in 

abstrato da hipótese que orienta este trabalho: crianças e adolescentes podem exercer sua 

autonomia privada nas suas relações extrapatrimoniais? 

 

4.3.1 Capacidade civil, direitos fundamentais e da personalidade de crianças e adolescentes: 

como ler o CCB/2002 no microssistema do Direito Infantojuvenil 

 

 O problema que se coloca neste trabalho passa pela discussão da relação entre normas 

vigentes no ordenamento jurídico nacional. De um lado, há os arts. 3º e 4º do CCB/2002 e, de 

outro, estão os arts. 5º e 12 da CIDC/1989 e arts. 16 e 17 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 Como já exposto no capítulo 2, o CCB/2002 manteve a mesma sistemática do 

CCB/1916 focada no critério puramente etário. Assim, para o Direito Civil brasileiro, as 

crianças e os adolescentes até dezesseis anos estão todos no mesmo nível de desenvolvimento, 

sendo todos absolutamente incapazes, enquanto os adolescentes de dezesseis até os dezoitos 

anos também possuem a mesma evolução de suas capacidades e são relativamente incapazes.  

 As críticas a esse sistema são muitas. Grande parte delas, como a feita por Eberle 

(2006), foca no critério etário. Mas a verdade é que a crítica deve ser mais ampla, pois deve-

se questionar se em mais de cem anos a situação de crianças e adolescentes não mudou. 

(RIBEIRO, 2017, citação oral).260  

Apesar do questionamento feito por Ribeiro (2017), na prática, esse é o sistema que 

tem sido utilizado para toda e qualquer questão que envolva o público infantojuvenil. As 

exceções ao regime do CCB/2002 são apenas previsões pontuais existentes na própria 

legislação. A partir dos doze anos é necessário o consentimento do adolescente para a sua 

colocação em família substituta (art. 28 §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo o 

mesmo consentimento para adoção, modalidade de colocação em família substituta reforçada 

                                                 
260 Palestra proferida por Gustavo Ribeiro no III Congresso Mineiro de Direito Civil, Ouro Preto, 19 out. 2017. 
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no art. 46 §2º da mesma lei).261 No plano do direito trabalhista, aos catorze anos, o 

adolescente pode ser adolescente aprendiz262 e aos dezesseis terá direitos aos mesmos direitos 

previstos para o trabalhador adulto (art. 6º, XXXIII da CFFB/1988). Aos dezesseis anos, além 

de poder se alistar como eleitor (art. 14 da CFFB/1988), o adolescente, já relativamente capaz, 

atinge a idade para casamento, apesar de ainda precisar da autorização dos pais, e pode 

autonomamente testar, ser testemunha e ser mandatário. 

Esse sistema pensado no século XIX para as relações patrimoniais tem que ser 

repensado para as questões existenciais do século XXI, pois essa transposição acrítica de 

institutos clássicos desse Direito Civil tradicional e patrimonialista para as relações 

extrapatrimoniais (STANZIONE, 2013) acaba por prejudicar o Direito contemporâneo. O 

regime de capacidade é uma questão especialmente ainda mais delicada, uma vez que ele se 

torna um obstáculo ao exercício dos direitos da personalidade e direitos fundamentais (SÊCO, 

2013), que sequer eram discutidos no século XIX.  

A CIDC/1989 claramente se afasta da noção de incapacidade, reafirmando que o 

caráter de sujeito de direitos atribuído à criança e ao adolescente “se depreende de seu caráter 

de pessoa humana, condição nunca negada pelos instrumentos de direitos humanos, mas 

obscurecida durante anos pela tradição protecionista que inspirou as legislações de menores.” 

(CILLERO BRUÑOL, 2011, tradução nossa).263 O Comissariado dos Direitos Humanos da 

ONU (2012) defende que a capacidade é fundamental para decidir sobre a sua vida, participar 

da sociedade e é o permite cada um ser a pessoa que é. O mesmo órgão aponta que a reforma 

dos mecanismos da capacidade é uma importante questão de direitos humanos. 

(COMISSARIADO DOS DIREITOS HUMANOS DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2012). Dessa forma, pela a atual visão de infância, a incapacidade global prevista 

no Direito Civil, quando utilizada no plano pessoal, acaba por restringir os direitos à 

                                                 
261 Doze anos também é a idade em que é permitida a responsabilização de adolescentes que praticam ato 

infracional pelas medidas socioeducativas previstas no art. 112 da Lei n. 8.069/1990. Essa permissão é 

emblemática e mostra um descompasso entre o tratamento dado à autonomia no plano civil e no plano 

infracional dentro do próprio microssistema. Isso porque quando é cometido um ato infracional reconhece-se 

autonomia suficiente para que o adolescente seja responsabilizado no plano infracional, enquanto o único 

reconhecimento da mesma autonomia no plano civil seria o consentimento para colocação em família 

substituta e para adoção, como já mencionado. Assim, a maior diferença entre ser criança e ser adolescente 

para o Direito brasileiro é justamente a possibilidade de responsabilizar os adolescentes que praticam atos 

infracionais. Essa com certeza é a atribuição de responsabilidade sem dar uma contrapartida de autonomia.   
262 Em uma interpretação a contrario sensu pode-se afirmar que catorze anos é também a idade que um 

adolescente pode exercer seus direitos sexuais. Isso porque até essa idade presume-se que a conjunção carnal 

ou a prática de ato libidinoso foi consumada com o aproveitamento da inexperiência ou da falta de 

discernimento.  
263 […] el carácter de sujeto de derecho que se desprende de su carácter de persona humana, condición nunca 

negada por los instrumentos de derechos humanos pero opacada durante años por la tradición proteccionista 

que inspiró las legislaciones especiales de menores. 
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autodeterminação e à participação, tolhendo o livre desenvolvimento da criança e do 

adolescente. (MARTINS, 2008; SOTTOMAYOR, 2014). A limitação a esses direitos só deve 

ser possível “em casos especiais, na medida do necessário para a proteção dos seus interesses 

e suprimento de incapacidades naturais”. (SOTTOMAYOR, 2014, p. 60).   

Como já exposto no tópico 2.6.4, quando se fala em situações jurídicas existenciais 

(direitos fundamentais e/ou da personalidade) não há como separar sua titularidade de seu 

exercício. Canotilho (2012) defende esse entendimento afirmando que essa separação não só 

possui nenhum sentido, como poderia ser usada como motivo para restringir ilegalmente o 

acesso a direitos constitucionais.264  

Partindo do Direito português, José Alexandrino (2011b) afirma que a capacidade de 

exercício dos direitos fundamentais deveria se assentar na presunção geral de capacidade em 

uma construção adequada sobre os limites e a vinculatividade desses direitos. Por sua vez, 

Canotilho reafirma que, a priori, adultos e crianças têm os mesmos direitos, sendo admitidas 

exceções “(sobretudo quanto ao exercício) quando da natureza dos direitos em causa se possa 

extrair metódico-interpretativamente a legitimidade de restrições nos termos específico dos 

direitos, liberdade e garantias.” (CANOTILHO, 2012, p. 425, grifos do autor).  

Os dois autores mostram que a “capacidade” para os direitos fundamentais possuem 

uma lógica diversa da tradição civil. Isso porque, como ensina Stanzione 

 

[N] nesses casos, de fato, conceder a titularidade de um direito sem o seu exercício, 

significa excluir injustamente um determinado sujeito da formação da própria 

personalidade, e, por sua vez, excluí-lo tout court da subjetividade, subjetividade 

esta que também lhe é reconhecida incontestavelmente pela Carta Constitucional.  

(STANZIONE, 2013, p. 223). 

 

Essa subjetividade, como enfatiza o autor italiano, só pode ser construída pelo próprio 

titular. Por isso, acerta José Alexandrino ao sugerir uma presunção de capacidade para o 

exercício de tais direitos e, também, acerta Canotilho quando defende um sistema em que 

crianças possuem os mesmos direitos dos adultos e que as exceções devem ser justificadas. 

Justamente em razão do necessário exercício pessoal desses direitos que formam a 

personalidade do agente, “não existe uma faculdade dos pais ou de outros adultos de 

                                                 
264 O receio do constitucionalista português é justificável. Garcia Mendéz (2004d) aponta que a cultura da 

incapacidade social, assentada sobre a incapacidade jurídica, é causa e consequência da negação formal dos 

direitos fundamentais e de suas garantias. Ainda hoje, mesmo com todo arcabouço legislativo existente e com 

o desenvolvimento dos direitos humanos, essa cultura ainda permanece viva em diversos países. No Brasil, é 

aterrorizante a quantidade de violação a direitos humanos e fundamentais perpetradas por particulares e, 

especialmente, pelo Estado. 
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representar as crianças no exercício dos direitos fundamentais, como ocorre em relação a 

certos direitos de âmbito civil”. (COUSO SALAS, 2006, p. 150, tradução nossa).265 

Nos direitos da personalidade, nota-se a mesma estrutura de direitos (sem dissociar 

titularidade e exercício) e que os atos praticados possuem a mesma natureza de atos 

personalíssimos. Montejo Rivero (2012), Thaís Sêco (2013), Bartolomé Tutor (2015) e Lima e 

Sá (2017) afirmam que o exercício de tais direitos é incompatível com a representação e com 

a assistência. Rosa Martins (2008) também defende a não aplicação da representação legal a 

tais direitos afirmando que como essa representação implica na substituição total e absoluta da 

criança, ela acaba afastando o titular do direito da cena jurídica até a maioridade, sendo, 

portanto, incompatível com o livre desenvolvimento da personalidade e o exercício da 

autonomia progressiva. Também Diego Machado destaca a incongruência entre a 

representação e as relações extrapatrimoniais e assevera que ela não é capaz de reconhecer a 

“capacidade” de agir de crianças e adolescentes para a prática de tais atos, “aptidão que se 

manifesta casuisticamente de acordo com a existência ou não de bastante discernimento.” 

(MACHADO, 2013, p. 182). 

Interessante notar que se no Brasil essa questão é polêmica, uma vez que juristas mais 

conservadores se apegam a aplicação do regime das capacidades aos direitos da personalidade, 

já que ambos se situam na parte geral do mesmo Código Civil com apenas cinco artigos 

separando os dois temas, no Direito espanhol não há qualquer dúvida. O art. 162 do Código 

Civil espanhol é taxativo ao dispor que os pais possuem direito de representação dos filhos, 

excetuando “os atos relativos a direitos da personalidade e outros que o filho, de acordo com 

as leis e com suas condições de maturidade, possa realizar por si mesmo”. (ESPANHA, 1889, 

tradução nossa).266 

Thaís Sêco (2013) aponta que, tratando-se dos direitos infantojuvenis, a falta de uma 

visão sistemática que englobe a parte geral, o Direito de Família e Estatuto da Criança e do 

Adolescente prejudica a análise dos aspectos dessa área do Direito. Ribeiro e Berlini (2017) 

afirmam que as disposições do CCB/2002 devem ser interpretadas e aplicadas à luz do art. 12 

da CIDC/1989, sendo também claro que as normas sobre capacidade civil e poder familiar 

devem ser conformadas pelos ditames do mesmo texto convencional. O que os autores 

apontam é a falta da visão das questões da infância e da adolescência enquanto 

microssistemas. A visão sistemática mencionada por Thaís Sêco deve conformar não só a Lei 

                                                 
265 [...] no existe una facultad de los padres u otros adultos de representar a los niños en el ejercicio de derechos 

fundamentales, como sí ocurre, en cambio, en relación con ciertos derechos del ámbito civil. 
266  Los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y con sus 

condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo. 
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n. 8.069/1990, mas todas as demais normas do microssistema, especialmente a CIDC/1989, 

como bem apontado por Ribeiro e Berlini. Não só o direito à participação (art. 12 da 

CIDC/1989) deve orientar as questões de exercício de direitos, mas também os princípios da 

não discriminação, da proteção do direito à vida e desenvolvimento saudável do melhor 

interesse e da autonomia progressiva (arts. 2º, 3º, 4º e 5º da CIDC/1989).  

Rosa Martins (2008) destaca que um bom sistema de capacidade deveria satisfazer 

tanto a necessidade de proteção da vulnerabilidade quanto promover o desenvolvimento da 

personalidade, mas o sistema como previsto só é capaz de assegurar o primeiro, ignorando o 

segundo, sendo, portanto, incompatível com o caráter dinâmico da infância e da adolescência. 

Nesse contexto, para os direitos patrimoniais, o sistema de capacidades é ainda justificável, já 

que é norma vigente e, de certa forma, capaz de promover a proteção ao patrimônio, embora 

necessite de revisão para atender às disposições legais.267 No entanto, por tudo demonstrado 

até aqui, esse mesmo sistema de capacidades mostra-se incompatível com o exercício de 

direitos existenciais de qualquer pessoa e, como consequência, também de crianças e de 

adolescentes.268 Não há nenhuma justificativa dentro do Direito Infantojuvenil que abone a 

manutenção do sistema de capacidades para questões extrapatrimoniais. Pelo contrário, as 

disposições existentes apontam para a necessidade de um outro sistema que seja capaz de 

satisfazer as exigências da infância e da juventude atual. 

Esses direitos existenciais refletem os projetos de vida de seus titulares e devem ser 

exercidos de acordo com a evolução das faculdades de cada um (GALVIS ORTIZ, 2009), ou 

seja, é a autonomia existencial que permitirá que crianças e adolescentes exerçam esses 

direitos segundo seus próprios valores e objetivos com o intuito de efetivar a sua própria ideia 

de vida digna (SÊCO, 2013), sendo impensável o exercício de tais direitos sem a participação 

de seus titulares (MARTINS, 2008). Contudo, como adverte González Contró (2006), durante 

o processo de aquisição dessa autonomia, essa pessoa em desenvolvimento passa por 

diferentes etapas, tendo cada uma delas necessidades específicas cuja satisfação ou não de 

cada uma pode ter reflexos radicais na constituição da sua personalidade. Todas as 

                                                 
267 Essa não é uma opinião unânime. Autores como Felipe de Carvalho (2017), por exemplo, defendem que o 

sistema atual de capacidade de fato é imprestável para disciplinar os atos da vida civil de crianças e 

adolescentes. 
268 Essa incompatibilidade foi expressamente reconhecida no Direito nacional para as pessoas com deficiência. 

O EPD delimitou de forma clara as fronteiras dos direitos existenciais, prevendo, em um rol exemplificativo, 

atos que não se relacionam com a capacidade civil e que a curatela só incide em relações patrimoniais e 

negociais. (art. 6º e 85 do EPD). Esse é um indicativo claro da separação entre existência e patrimônio no novo 

Direito Civil. Entender que para crianças e adolescentes ainda subsiste um sistema que trata as duas relações 

de forma igual por não haver lei ordinária nesse sentido é um total contrassenso. 
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necessidades decorrentes de cada uma dessas etapas é que devem ser trabalhadas e satisfeitas 

dentro de uma concepção de proteção ao desenvolvimento integral. 

Atingir a fase adulta não significa o fim do desenvolvimento. Esse desenvolvimento 

contínuo é o que Machado (2013) chama de perfil dinâmico da pessoa, sendo por meio dele 

que cada um se constrói e se conforma de acordo com seu projeto de vida. Esse projeto não é 

fechado, ele permite que qualquer um reveja seus valores e seus objetivos e dê novos 

contornos ao seu novo projeto. A possibilidade de se desenvolver segundo seu projeto e de a 

todo momento revistá-lo deve também ser assegurado a crianças e adolescentes quando eles 

tiverem maturidade para tanto.269  

Havendo essa maturidade e o discernimento necessários, deve ser respeitada a 

autonomia de escolher entre as alternativas possíveis aquela que seja mais condizente com o 

seu projeto de vida atual e, como trabalhado no capítulo anterior, até de errar ou de adotar um 

plano de vida incomum. (RAMIRO AVILÉS, 2006). Como aponta Thaís Sêco (2013), 

respeitar essas decisões autônomas de cada indivíduo, ainda que não haja concordância com o 

seu teor ou com os valores morais que o embasam, é essencial para a manutenção do respeito 

em uma sociedade. Além de ser uma forma de respeito também da dignidade, a convivência 

com valores, opiniões e modos de vida diferentes é um exercício de cidadania e um sinal 

consolidação da democracia, que só se constrói na pluralidade.270 

Nesse contexto, é importante demonstrar que o Enunciado n. 138 da III Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal mostra-se equivocado. Segundo o 

referido enunciado, “[A] a vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do inc. I do art. 

3º é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles concernentes, 

desde que demonstrem discernimento bastante para tanto.” (CONSELHO DA JUSTIÇA 

FEDERAL 2005).271 O equívoco do enunciado está na sua desconsideração das disposições 

da CIDC/1989 e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. A opinião de crianças e 

adolescentes deve ser sempre considerada em função da maturidade e idade (art. 12 da 

CIDC/1989). Mas, considerando que a vontade mencionada seria um sinônimo de autonomia, 

                                                 
269 Quem melhor falou sobre essa possibilidade de construir, modificar ou reconstruir o que faz e o que pensa foi 

Raul Seixas em sua canção Metamorfose ambulante. A música fala sobre uma pessoa que quer poder mudar e 

não ser sempre a mesma pessoa para sempre. (SEIXAS, 1997). 
270 Esse respeito ou a falta dele diz muito sobre a atual sociedade brasileira, na qual a intolerância de 

pensamento, religiosa e até política parece ganhar cada dia mais espaço. É sinal de que a democracia brasileira 

imaginada pelo texto constitucional de 1988 se afasta cada vez mais da sociedade livre, justa e, especialmente, 

solidária que ela objetivou construir. 
271 O art. 3º, I do CCB/2002 previa ser absolutamente incapazes os menores de dezesseis anos. Com a nova 

redação dada pelo EPD, essa previsão deixou de estar no inciso I para figurar no caput do dispositivo, já que as 

demais hipóteses de incapacidade absoluta foram retiradas.  
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havendo discernimento, essa vontade deixa de ser relevante e passa a ser vinculante como 

determina o art. 5º da CIDC. Sendo assim, o enunciado, apesar de melhorar o sistema do 

CCB/2002, diz menos do que deveria, permitindo, inclusive, que essa vontade, embora 

relevante, seja desconsiderada. 

A palavra chave para o exercício desses direitos é a maturidade. Ela também se liga à 

ideia de discernimento. (MORAL FERRER, 2007). A relação entre esses dois conceitos é 

fundamental para se pensar em um outro sistema que não seja o das capacidades. 

 

4.3.2 Maturidade e discernimento: pensando em um modelo de exercício de direitos 

extrapatrimoniais por crianças e adolescentes 

 

Até agora, muito se falou em discernimento e maturidade. Retomando o conceito de 

discernimento apresentado por Gustavo Ribeiro no tópico 2.6.4, ele é o conjunto de 

habilidades que permite a pessoa compreender tudo o que a cerca, a diferenciar aquilo que é 

ou não conveniente para ela e a se posicionar, sendo responsável pelos seus próprios atos. 

Bem similar é o entendimento de Vieira e Ferreira, que compreendem o discernimento como a 

aptidão para entender “a sua situação no mundo, avaliar as possibilidades de ação ante as 

variadas opções existentes, sabendo dos riscos e efeitos que cada atitude pode provocar e, a 

partir daí, se determinar de acordo com a sua vontade”. (VIEIRA, FERREIRA, 2016, p. 201-

202). Assim, o que marca o discernimento é a capacidade de compreensão e avaliação para 

decidir uma ação. 

O discernimento, então, faz parte da ideia de maturidade, compreendida por Overstreet 

(1967) como a aptidão que permite que a pessoa se mantenha em constante desenvolvimento, 

fazendo bom uso dos conhecimentos que possui e vivendo bem em sociedade. Flávio 

Gikovate (2001) apresenta uma outra ideia, identificando a maturidade como a habilidade que 

nos permite lidar com dores e frustrações e controlar nossos impulsos e desejos com o intuito 

de atingirmos nossos objetivos.272 A junção das duas concepções é que parece formar a ideia 

de maturidade trabalhada na CIDC/1989. A maturidade seria, então, a habilidade que permite 

alguém agir com discernimento e lidar com os reflexos positivos e negativos de seus próprios 

atos, sempre aprendendo com eles.   

                                                 
272 O mesmo Flávio Gikovate (2015) trabalha a ideia de maturidade emocional. Para o autor, ela “se caracteriza 

pelo atingimento de um estado evolutivo no qual nos tornamos mais competentes para lidar com as 

dificuldades da vida e por isso mesmo com maior disponibilidade para usufruir de seus aspectos lúdicos e 

agradáveis.” (GIKOVATE, 2015).  
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Como se vê, a maturidade e o discernimento são necessários para que o exercício 

autônomo de direitos por crianças e adolescentes seja feito de forma responsável. Logo, 

quando a CIDC/1989 condiciona o direito à participação, à idade e à maturidade ou à 

autonomia privada, ela está se referindo a evolução das capacidades, e essa evolução diz 

respeito a essa maturidade.  

A idade ainda é fator importante. Ela só não pode ser o único e nem o decisivo fator. 

Piaget, quando construiu sua teoria do desenvolvimento da criança, trouxe as faixas etárias 

nas quais cada etapa do desenvolvimento costumava ocorrer, deixando claro que essa idade 

pode variar em cada caso (tópico 3.3.3), ou seja, a idade é um interessante referencial que 

pode e deve ser utilizado para avaliar a maturidade no caso concreto. Com isso, o sistema 

deixa de ser unitário, passando a ser binário ou misto.  

Analisando o Direito espanhol, Bartolomé Tutor afirma que  

 

[O] o direito enfrenta a capacidade do menor de realizar atos legalmente eficazes 

através de um sistema duplo. A referida idade como elemento objetivo da segurança 

jurídica e a avaliação da maturidade do indivíduo, como elemento subjetivo de 

adaptação à realidade. 

[...] 

No entanto, isso não significa que devamos ignorar a idade como um elemento a ser 

levado em conta, mas que é necessário encontrar um equilíbrio entre a conjunção 

idade-capacidade. Idade como presunção iuris tantum e capacidade como elemento 

que determina a compreensão do sujeito e como medida para acabar com a 

maturidade do indivíduo. (2015, p. 115, grifos do autor, tradução nossa).273 

 

 Solução semelhante é proposta por Diego Machado (2013), que defende que a idade 

de dezoito anos serviria como marco para separar o ônus probatório para aferição do 

discernimento ou maturidade. Para ele, sendo criança ou adolescente, “esse deverá comprovar 

suficiente maturidade para o exercício da situação subjetiva; se, contudo, maior de 18 anos, 

para impedir o exercício da situação existencial da pessoa, será necessária a cabal prova da 

falta de discernimento para tanto.” (MACHADO, 2013, p. 155).274 Essa solução foi adotada 

no Direito colombiano, e, segundo Montejo Rivero (2012), estabelece a presunção de que 

todos os menores de dezoito anos são incapazes, sendo tal presunção relativa para aqueles de 

                                                 
273 El derecho afronta la aptitud del menor de edad para realizar actos con eficacia jurídica a través de un doble 

sistema. El referido a la edad como elemento objetivo de seguridad jurídica y el de la valoración de la madurez 

del individuo, como elemento subjetivo de adequación a la realidad. […] Sin embargo, ello no significa que 

debamos obviar la edad como elemento a tener en cuenta, sino que es necesario buscar equilibro entre la 

conjunción edad-capacidad. La edad como presunción iuris tantum y la capacidad como elemento que 

determine la aptitud comprensiva del sujeto y como medida para terminar la madurez del individuo. 
274 Thaís Sêco (2013) ensina que essa concepção que defende a presunção relativa de discernimento é a 

concepção realista da capacidade de agir. Ela se contrapõe à concepção formalista, que defende a presunção 

absoluta de ausência de discernimento. 
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doze a dezoito anos. Com isso, o ônus probatório recairia sobre a criança e/ou adolescente que, 

por meio de curador especial, poderiam utilizar os meios de prova admitidos em direito, sendo 

certo que uma perícia técnica ou estudo multidisciplinar seria de extrema relevância nesses 

casos. É possível pensar também na ampliação da equipe técnica que realizaria esse trabalho 

que poderia contar com profissionais da psicologia, do serviço social, da pedagogia, da 

medicina e de qualquer outra área que se relacione com o direito a ser exercido. 

 Thaís Seco (2013) critica o estabelecimento dessa presunção relativa, afirmando que 

é impossível determinar com exatidão a existência ou ausência de discernimento ou mesmo o 

grau de discernimento que a criança ou o adolescente possui. Ela ainda pontua que “o 

discernimento não é mais que uma atribuição, e não parte do interior do sujeito que é avaliado, 

mas do exterior; da concepção e da impressão dos sujeitos que estão em sua volta.” (SÊCO, 

2013, p. 25). A autora (2013) propõe um outro sistema que não analisa a criança ou 

adolescente, e sim o caráter da decisão de acordo com os critérios reversibilidade e 

adiabilidade. Assim,  

 

[A] aquilo que é reversível e adiável se encontra na ordem do pleno exercício da 

liberdade de pais e filhos, devendo ser mediado pelo diálogo entre ambos. As 

questões irreversíveis e adiáveis são classificadas como um “não objetivo”, 

situações em que a proteção jurídica à criança e ao adolescente deve vedar 

cabalmente o ato e, de fato, adiar a sua decisão até o momento em que ao sujeito 

será atribuída a capacidade para realizar autonomamente a sua escolha. Por outro 

lado, será um “sim objetivo” a decisão que se classifique como reversível e 

inadiável, tal como a educação básica. São ações que não comprometerão a 

amplitude de escolhas possíveis, por parte da criança e do adolescente, em seu 

futuro adulto, ao passo que, as omissões podem, por outro lado, limitar o espectro de 

escolhas possíveis. Deixar de promover essas ações em questão seria, dessa forma, 

amputar a liberdade futura de escolhas, de maneira que se configuram, quanto a atos 

deste tipo, um “sim objetivo”, a enunciação de um dever a ser cumprido pela 

sociedade, pela família e pelo Estado em favor da criança e do adolescente para a 

sua tutela integral.  

Os hard cases relativos aos interesses jurídicos existenciais da criança e do 

adolescente dizem respeito às circunstâncias irreversíveis e simultaneamente 

inadiáveis. O aborto da gestante menor de idade pode ser destacado como exemplo 

do tipo de dilema que se pode enfrentar em situações assim classificadas. Em casos 

desse tipo, não se mostrará conveniente procurar respostas de ordem abstrata, nem 

mesmo para estabelecer a quem caberá tomar a decisão. A irreversibilidade indica a 

necessidade de não se permitir produzir o ato, enquanto que a inadiabilidade indicará 

o contrário. Todo o aparato jurídico-metodológico que já tem sido desenvolvido pela 

hermenêutica e pela filosofia do direito, com a devida remissão a conhecimentos 

advindos de outros campos jurídicos, se fará necessário na tomada de posição diante 

de situações desse tipo. Para todos os fins, serão situações que possivelmente 

exigirão autorização judicial para sua prática, conforme a inadiabilidade, no caso, 

não chegue a se configurar como uma verdadeira urgência. (SÊCO, 2013. p. 139-

140).   
 

 Em que pese os argumentos da autora, o modelo proposto por ela não se mostra 

adequado. Primeiramente, porque ele se mostra um óbice ao exercício da autonomia e do livre 
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desenvolvimento da personalidade. Se a criança ou o adolescente tem maturidade, em regra, é 

a sua decisão que deve valer, como determina o art. 5º da CIDC/1989. Caberá aos pais instruir 

e orientar, mas ainda sim deve ser permitido que a população infantojuvenil faça suas próprias 

escolhas e implemente seu projeto de vida. É incongruente dizer que a criança ou o 

adolescente tem maturidade para exercer um direito, mas deve esperar porque a decisão é 

irreversível e adiável. O sistema proposto acaba por categorizar situações abstratas, 

distanciando o direito do caso concreto.  

 Marisa Herrera (2009) afirma que parte da literatura jurídica e algumas vozes nos 

tribunais argentinos admitem que, no campo existencial, a capacidade vem sendo criticada, 

abrindo espaço para adoção do conceito de competência utilizado na bioética que se mostra 

mais adequado ao princípio da autonomia progressiva. Também Montejo Rivero identifica a 

mesma tendência afirmando que “vários autores apontam a compatibilidade do conceito de 

competência, proveniente da bioética com o exercício dos direitos personalíssimos da 

criança.” (MONTEJO RIVERO, 2012, p. 28, tradução nossa).275 

 A compatibilidade da competência com o exercício de direitos extrapatrimoniais por 

crianças e adolescentes é natural, uma vez que foi exatamente uma situação dessas que 

ensejou o precedente que deu origem à noção de competência: o caso Gillick.276  

 Naves e Sá (2017) ensinam que, para a Bioética, a competência se refere ao poder 

ou à autorização legal para a tomada de certas decisões. Ela “se refere à existência de certas 

condições pessoais que permitem que entender configurada uma determinada aptidão, 

suficiente para o ato de cujo exercício se trata.” (CARAMELO; PICASSO; HERRERA, 2015, 

p. 61, tradução nossa).277 Para Caramelo, Picasso e Herrera (2015), a competência considera 

a capacidade de compreensão, raciocínio, avaliação e decisão da situação de fato, podendo 

coincidir ou não com a capacidade jurídica.278 Gustavo Ribeiro, por sua vez, compreende a 

                                                 
275 […] varios autores señalan la compatibilidad del concepto de competencia, proveniente de la bioética con el 

ejercicio de los derechos personalísimos del niño.  
276 Descontente com a Circular HSC(IS)32 do Departamento de Saúde e Segurança Social do Reino Unido de 

1974, que autorizava que adolescentes de dezesseis anos obtivessem informações sobre métodos 

contraceptivos nas clínicas de planejamento familiar, ainda que sem autorização dos responsáveis, Victoria 

Gillick, mãe de cinco filhas, procurou os tribunais para impedir que qualquer informação dessa natureza fosse 

repassada as suas filhas sem seu consentimento. A senhora Gillick argumentava que era direito dos pais 

decidir se deviam prestar ou não essas orientações. Após ter sido julgada improcedente em primeiro grau e 

procedente pela segunda instância, o caso chegou a Câmara dos Lordes, que manteve a validade da circular e 

firmou entendimento que o poder familiar não é absoluto, que ele deve atender aos interesses dos filhos e não 

dos pais e que o poder dos pais sobre os filhos é um dever que diminui à medida que a criança se desenvolve. 
277 [...] refiere a la existencia de ciertas condiciones personales que permiten entender configurada una 

determinada aptitud, suficiente para el acto de cuyo ejercicio se trata. 
278 Gustavo Ribeiro (2010) leciona que o regime jurídico da competência possui cinco pilares. Para ele, “[E] em 

primeiro lugar, todo paciente, a princípio, deve ser considerado competente, devendo comprovar, em situação 

atual e concreta, a sua incompetência para tomar decisão relativa aos cuidados de saúde. Em segundo lugar, 
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competência como a “mobilização de recursos cognitivos e emocionais necessários para o 

paciente tomar uma decisão autônoma em face de problema relacionado com o seu estado de 

saúde”. (RIBEIRO, 2010, p. 169-170). Como bem aponta Herrera (2009), a competência pode 

ser ampliada para outros direitos personalíssimos.279 De fato, a competência permite uma 

maior aproximação com as peculiaridades do fato e facilita a construção da justiça do caso 

concreto, podendo ser utilizada nas questões extrapatrimoniais. Essa relação se torna ainda 

mais necessária quando se fala no exercício de direitos existenciais infantojuvenis. Isso 

porque, se após o EPD, todas as pessoas que eram consideradas absolutamente incapazes em 

razão de falta de discernimento ocasionada por uma deficiência mental ou intelectual são 

agora, em tese, no máximo relativamente incapazes. Já as crianças e os adolescentes até 

catorze anos continuam absolutamente incapazes, ou seja, a capacidade legal ainda é um 

obstáculo a mais com o qual eles devem lidar. 

 Assiste razão Thaís Sêco (2013) quando ela enfatiza a dificuldade de avaliar o 

discernimento ou a maturidade da criança ou do adolescente. Entretanto, essa dificuldade para 

determinar a competência, discernimento ou maturidade não pode inviabilizar o exercício 

autônomo de direitos daqueles que possuem condições de exercê-los. Bartolomé Tutor (2015) 

adverte que a maturidade não pode ser determinada por critérios gerais e objetivos, devendo 

ser avaliado o sujeito em concreto. O mesmo autor pontua que o apoio de outros saberes é 

bastante útil nessa avaliação. Realmente, dizer se alguém é ou não maduro ou se tem ou não 

competência pode abrir margem para uma carga de subjetividade. Nesse contexto, a 

participação de outros profissionais se torna ainda mais essencial. Especialmente em situações 

tão difíceis quanto determinar maturidade ou discernimento, o tratamento transdisciplinar, 

marca do Direito infantojuvenil, pode ajudar a limitar os subjetivismos do julgador.  

Nevares e Schreiber chamam atenção para a necessidade de avaliar “o interesse 

subjacente ao ato a ser praticado e a sua repercussão na esfera do menor e de terceiros.” 

                                                                                                                                                         
não se deve apreciar a competência em razão dos valores manejados pelo paciente. Em terceiro lugar, o 

diagnóstico de transtorno mental não é suficiente para determinar a incompetência do paciente. Em quarto 

lugar, a competência possui caráter situacional. Em quinto lugar, a competência pode não se manter estável ao 

longo do tempo”. (RIBEIRO, 2010, p. 190). 
279 A bioética tem tanta influência no Direito argentino que o sistema de capacidades do atual Código Civil 

daquele país possui um regime específico para o direito ao próprio corpo. Nesse regime especial, a capacidade 

civil plena inicia com dezesseis anos, ao contrário do sistema geral, que fixou o fim da menoridade aos dezoito 

anos. Dos treze anos, idade que legalmente inicia a adolescência naquele país, aos dezesseis anos, os 

adolescentes podem decidir autonomamente sobre tratamentos não invasivos, que não comprometem o estado 

de saúde ou que não colocam em risco de morte. Para esses tipos de tratamentos, esses adolescentes, sendo 

acompanhados pelos pais, devem consentir com eles. Havendo divergência que querem os adolescentes com o 

desejo dos pais, o conflito é decidido com base na opinião médica. (ARGENTINA, 2016). Nota-se que uma 

gradação entre a capacidade dada pelo Direito argentino com a gravidade do tratamento em questão. (VIOLA, 

2012).    
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(NEVARES; SCHREIBER, 2016, p. 45). Para os mesmos autores (2016), essa natureza do ato 

e as repercussões que podem ser causadas por ele darão a tônica do peso que terá a opinião do 

titular, conforme a maturidade que ele apresenta.280 É natural que os reflexos do ato a ser 

praticado sejam considerados no momento de avaliação da maturidade. Isso porque quanto 

mais complexa for a situação jurídica existencial, maiores serão a maturidade e o 

discernimento exigidos, afinal, escolher o sabor de um sorvete não se exige a mesma 

capacidade de compreensão para postar uma foto nas redes sociais. Também o momento e a 

situação são essenciais para avaliar a decisão, uma vez que, em tese, o discernimento da 

pessoa vai se aperfeiçoar com o tempo. (COMISSARIADO DOS DIREITOS HUMANOS 

DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012). Nesse contexto, os critérios de 

reversibilidade e adiabilidade propostos por Thaís Sêco (2013) são interessantes para serem 

analisados também e não para serem os critérios únicos.281 

 A análise da maturidade deve ser feita primeiramente pelos representantes legais, os 

pais, e, na falta deles, pelos tutores (SÊCO, 2013; MACHADO, 2013), militando em favor 

dos pais uma presunção de que eles são capazes de satisfazer as necessidades dos filhos. 

(GONZÁLEZ CONTRÓ, 2006). Thaís Sêco (2013) defende que, em razão da convivência e 

da proximidade, geralmente são os pais que melhor conhecem as crianças e os adolescentes e 

que atribuir aos pais o exame da autonomia evita que toda decisão dos filhos chegue ao Poder 

Judiciário.282 Também Machado (2013) enfatiza que só excepcionalmente, quando houver 

conflito de interesses, é que caberá ao Poder Judiciário, com auxílio do corpo técnico, decidir 

litígios entre pais e filhos e que nos casos que envolvam questões médico-sanitários, os 

profissionais de saúde também podem contribuir para a decisão.283  

O sistema proposto aqui se estrutura da seguinte forma: crianças e adolescentes 

possuem autonomia progressiva, devendo exercer pessoalmente seus direitos existenciais 

quando dotados de maturidade para, naquele momento, tomar determinada decisão. Cabe aos 

pais o dever de orientação e de instrução dos filhos no exercício de tais direitos, devendo eles 

                                                 
280 Justamente por refletir em terceiros, Sabrina Viola (2012) entende que os atos de conteúdo patrimonial 

exigem um maior grau de maturidade do que os atos existenciais. 
281 Falando em graus de capacidade, e não em maturidade ou discernimento, Alemany (2005) lembra a escala 

móvel da avaliação de grau de capacidade de Feiberg. Para este, quanto mais arriscada a conduta ou mais 

irreversível a conduta, mais capacidade é exigida para sua permissão, devendo a capacidade também ser 

adaptável a outras situações especiais. 
282 O art. 5º da CIDC/1989 atribui aos pais o dever de instruir e orientar os filhos no exercício de direitos. 

Também prevê que não estando com os pais, tal dever será “onde for o caso, dos membros da família ampliada 

ou da comunidade, conforme determinem os costumes locais, dos tutores ou de outras pessoas legalmente 

responsáveis”. (BRASIL, 1990b). 
283 Nesse ponto existe uma grande diferença entre o sistema proposto e o transplante do uso do instituto bioético 

de competência. Este último exige que a avaliação seja feita necessariamente por um médico (RIBEIRO, 

2010), enquanto no sistema trabalhado aqui a primeira análise deveria ser realizada pelos genitores. 
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avaliarem a maturidade. Na falta dos pais, caberá ao tutor realizar essa análise e, caso não 

tenha sido ainda nomeado, caberá aos membros da família ampliada. Nesses casos, havendo 

maturidade, os tutores ou familiares deverão contribuir com os pupilos, quando esses 

exercerem pessoalmente esses direitos. Em todas essas hipóteses, as crianças e os 

adolescentes têm o direito de procurar o sistema de justiça para fazer valer seu direito à 

autonomia progressiva, caso não concorde com a avaliação dos adultos responsáveis, devendo 

nesse caso ser provado que eles não possuem a maturidade exigida para a prática do ato. 

Sobre esse sistema devem ser feitas algumas pontuações.  

A primeira delas é que aqui não se faz nenhuma proposta de alteração legislativa. 

Claro que uma mudança legal seria bem-vinda porque colocaria fim em qualquer dúvida sobre 

a imprestabilidade do regime de capacidades para as relações existenciais e sobre o direito à 

autonomia progressiva.284 No entanto, ela não é essencial, pois o sistema proposto é uma 

organização de normas válidas e vigentes no Direito brasileiro. 

A segunda questão que se impõe é responder o que se faz quando não verificada a 

maturidade no caso concreto. Nesse caso, caberá aos pais, ao tutor ou à família ampliada, 

nessa ordem, praticar o ato não como um representante ou um assistente, mas como alguém 

que se desincumbe do seu dever de zelo e de cuidado. (BARTOLOMÉ TUTOR, 2015). Sobre 

o tema, Rosa Martins afirma que  

 

[T] tais direitos não podem ser exercidos diretamente pelos pais (ou pelo tutor) em 

substituição do infante e do pré-adolescente, mas reclamam daqueles, como pessoas 

encarregadas do cuidado destes últimos, uma actuação (sic) que tenha por objeto a 

protecção (sic) e promoção dos direitos em causa, muitas vezes sob a forma de actos 

(sic) materiais, simples actos (sic) jurídicos ou mesmo negócios jurídicos que se 

consubstanciam em condição de exercício futuro desses mesmos direitos. 

A actuação (sic) dos pais (ou do tutor) no interesse do filho encontra o seu 

fundamento não no direito (estritamente pessoal) deste, mas sim no próprio direito-

dever de cuidar da pessoa do filho, enquanto e na medida em que este não é capaz 

de o fazer por si mesmo ou, dito de outro modo, no direito-dever de o educar. 

(MARTINS, 2008, p. 131-132) 
  

Essa possibilidade é essencial para garantir o livre desenvolvimento da população 

infantojuvenil, especialmente, daqueles mais novos. Caso exigisse que somente eles poderiam 

exercer tais direitos quando tivessem maturidade, na prática estaria se negando o exercício e a 

própria titularidade desses direitos, deixando crianças e adolescentes sem tratamento médico, 

educação, etc. Essa atribuição aos pais se insere na órbita do dever de cuidado previsto no 

parágrafo único do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e, também, no dever de 

                                                 
284 Nesse sentido, nota-se que tanto o Código Civil português, art. 1878º, quanto o Código Civil argentino, art. 

26, expressamente previram o respeito à autonomia progressiva.  



194 

 

criação ou de educação consagrados nos art. 229 da CRFB/1988, art. 1.634, I do CCB/2002 e 

no mesmo parágrafo único do art. 22 da Lei n. 8.069/1990. É importante destacar que a 

atuação dos pais na análise da maturidade não significa que a manutenção do regime de 

capacidades, uma vez que ela deve ser realizada dentro de uma visão dialógica, o que não é 

garantida pelo CCB/2002. Ademais, ela é necessária tanto para a efetivação do dever de 

cuidado inerente a maternidade/paternidade como para fins de operacionabilidade do sistema.    

Independentemente se forem os pais, os tutores ou os familiares, todos eles devem 

garantir a efetiva participação da criança ou do adolescente não maduro na decisão. 

(MARTINS, 2008; BARTOLOMÉ TUTOR, 2015). Essa é uma decorrência lógica do direito à 

participação previsto no art. 12 da CIDC/1989. 

O terceiro apontamento é quanto ao acesso infantojuvenil ao sistema de justiça. Sobre 

isso duas considerações devem ser feitas. Primeiramente, o art. 141 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente garante “o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao 

Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos”. (BRASIL, 1990a). Por 

outro lado, o artigo seguinte determina que eles compareçam representados ou assistidos pelos 

representantes, ainda que no parágrafo único do mesmo dispositivo preveja a nomeação de 

curador especial sempre que houver conflito de interesses. Analisando as duas disposições, 

poderia se entender que o acesso ao sistema de justiça é permitido desde que representado ou 

assistido. Todavia, interpretar as duas disposições dessa forma é não reconhecer a autonomia 

progressiva e obstaculizar o acesso à justiça que a Lei n. 8.069/1990 pretende garantir. 

Isso leva à segunda reflexão: o sistema de justiça deve estar preparado para receber 

demandas de crianças e adolescentes diretamente, mesmo porque a exigência da participação 

de um representante ou assistente, não é cabível quando se trata de exercício de direitos 

extrapatrimoniais, pode esconder ameaças e/ou violações de direitos. Foi esse despreparo que 

levou, por exemplo, ao óbito de Bernardo Boldrini, o menino Bernardo, já mencionado neste 

trabalho. Para lidar com esse despreparo é essencial, primeiro, reconhecer que a sociedade e o 

sistema de justiça que faz parte dela ainda têm dificuldades de valorizar crianças e 

adolescentes como sujeitos de direito. A partir desse reconhecimento passa a ser necessário o 

investimento em recursos humanos e materiais na capacitação de profissionais para que estes 

possam prestar um atendimento mais qualificado. 

Como último apontamento, excepcionalmente deve ser garantida a interferência de 

terceiros (pais, tutor, familiares e até do Estado) no exercício autônomo de direitos 

extrapatrimoniais quando a decisão tomada puder ser considerada irracional. 
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A discussão sobre o que seria uma decisão racional é uma questão tormentosa que, por 

vezes, esconde subjetivismos. Afirmar que existe apenas uma única racionalidade possível é 

novamente buscar padrões únicos que se tornam abstrações jurídicas. Esse movimento de 

homogeneização do sujeito de direito é contrário ao pluralismo de uma sociedade democrática 

e não condiz com o Direito pátrio atual, como já exposto até aqui.285 Até mesmo a Análise 

Econômica do Direito que partia da ideia de sujeito racional e o entendia como aquele que 

sempre busca maximizar seus objetivos, para prever comportamentos começou a repensar 

esse fundamento. (CANTISANO, 2010).286 Isso porque a ideia de decisão racional como um 

processo pelo qual “uma pessoa processa de maneira racional a informação, elege as 

alternativas prováveis depois de analisar as consequências e chega a uma conclusão racional” 

(COMISSARIADO DOS DIREITOS HUMANOS DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2012, tradução nossa)287 desconsidera outros fatores que influem em qualquer 

decisão. O Comissariado dos Direitos Humanos da ONU (2012) questiona a premissa de que 

todas as decisões são racionais e assevera que em nem todas as situações se dispõe de tanto 

para uma análise cuidadosa das alternativas, e que emoções, experiências, histórico de vida e 

até o medo de cometer erros afetam as pequenas e grandes escolhas da vida.  

González Contró (2006) afirma que a racionalidade infantojuvenil possui uma lógica 

diferente da dos adultos e que a criança e o adolescente devem ser incluídos nesse processo 

para avaliar a racionalidade do titular na decisão a ser tomada. O mesmo autor pontua que a 

análise dessa racionalidade exige um enfoque transdisciplinar. (GONZALÉZ CONTRÓ, 

2006). De fato, a transdisciplinaridade pode trazer para essa avaliação outros elementos e 

percepções de que o jurista não possui conhecimento técnico para examinar para tornar a 

análise mais completa.  

A participação da criança é vital porque a avaliação da racionalidade deve partir 

necessariamente da análise do projeto de vida da pessoa, e ninguém melhor que o titular para 

expor seus valores e seus planos. A consistência das crenças e desejos da pessoa deve ser 

considerada, uma vez que, em tese, se uma pessoa age contra seus valores, há um claro sinal 

de que há inconsistência naquela decisão. (ALEMANY, 2005). Essa inconsistência só indica 

                                                 
285 A mesma crítica deve ser feita a outros padrões comumente defendidos em manuais de Direito Civil, como o 

homem médio ou bons costumes. 
286 Para a Análise Econômica do Direito, é a previsibilidade que possibilita projetar comportamentos e analisar 

os custos e benefícios de uma decisão. Logo, o sujeito racional é a “suposição que garante previsibilidade no 

comportamento dos indivíduos, possibilitando a generalização em abstrato dos efeitos que as normas jurídicas 

terão sobre suas ações. Se somos todos racionais, ou seja, decidimos de forma a maximizar nosso bem-estar 

pessoal, então é possível prever como agiríamos em qualquer situação.” (CANTISANO, 2010, p. 135). 
287 [...] una “persona racional y razonable”, a saber, una persona que procesa de manera racional la información, 

elige entre alternativas probables tras analizar sus consecuencias, y llega a una conclusión racional […] 
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irracionalidade se a pessoa se mantém fiel ao seu plano de vida, já que, como dito 

anteriormente, dentro do livre desenvolvimento da personalidade está o direito de a pessoa 

revisitar suas crenças e valores e buscar novos rumos para sua vida. Contudo, como ressalta 

Garzón Valdés, essa decisão seria irracional “quando alguém que aceita a importância de um 

determinado bem e não deseja o por em perigo, se nega a utilizar os meios necessários para 

salvaguardá-lo, podendo dispor facilmente destes” (GARZÓN VALDÉS, 1988, p. 166, 

tradução nossa)288. Ramiro Avilés (2006) aponta que também é uma decisão irracional quando 

alguém, apesar de suficientemente informado, age sem avaliar com cuidado as graves 

repercussões que aquele comportamento terá no seu plano de vida.  

Se a avaliação da racionalidade pelos valores e projeto de vida pode levar a 

julgamentos subjetivos, já que esses valores e o projeto de vida podem ser alvo de 

questionamentos pela visão de mundo do julgador e não da criança ou do adolescente, 

Michael Freeman propõe uma avaliação mais objetiva. Para ele, seria irracional todo 

comportamento que viesse impedir a criança ou o adolescente de chegar à fase adulta, sendo 

independente. (FREEMAN, 2006). O autor ainda afirma que 

 

[...] o que se há de considerar como “irracional” deve estar estritamente limitado. 

Não se deve permitir que se imiscuam os valores subjetivos do protetor presumido. 

O que seja “irracional” deve ser definido em termos de uma teoria neutra capaz de 

hospedar visões pluralistas do “bem”. Não devemos ver uma ação como irracional a 

menos que seja manifestamente tal no sentido de que minaria futuras opções de 

vida e causasse danos a interesses de modo irreversível. Ademais, devemos tolerar 

os erros porque, como corretamente observa Dworkin, “quem seja pode ter o direito 

de fazer algo que é incorreto para ele”. Não podemos tratar as pessoas como iguais 

sem respeitar também sua capacidade de assumir riscos e de cometer erros. Não 

estaríamos levando os direitos a sério se só respeitássemos a autonomia quando 

considerássemos que o agente está fazendo o correto. Mas também estaríamos 

falhando em reconhecer a integridade de uma criança se lhe permitíssemos escolher 

uma ação, como consumir heroína ou não ir a escola, que pudesse prejudicar séria e 

sistematicamente a consecução subsequente da plena personalidade e do 

desenvolvimento. A prova de “irracionalidade” deve também estar limitada de 

maneira que justifique a intervenção só até o ponto necessário para evitar o dano 

imediato ou para desenvolver as capacidades de eleição racional pelas quais o 

indivíduo possa ter uma oportunidade razoável de evitar esses danos. (FREEMAN, 

2006, p. 272, tradução nossa). 289 

                                                 
288 […] cuando alguien que acepta la importancia de un determinado bien y no desea ponerlo en peligro, se 

niega a utilizar los medios necesarios para salvaguardarlo, pudiendo disponer fácilmente de ellos.    

289 […] lo que se ha de considerar como “irracional” debe estar estrictamente limitado. No debe permitirse que 

se inmiscuyan los valores subjetivos del presunto protector. Lo que sea “irracional” debe ser definido en 

términos de una teoría neutral capaz de alojar visiones pluralistas del “bien”. No debemos ver una acción como 

irracional a menos que sea manifiestamente tal en el sentido de que socavaría futuras opciones de vida y 

dañaría intereses de modo irreversible. Además, debemos tolerar los errores porque, como correctamente 

observa Dworkin, “quien sea puede tener el derecho de hacer algo que es incorrecto para él”. No podemos 

tratar a las personas como iguales sin respetar también su capacidad de asumir riesgos y de cometer errores. 

No estaríamos tomando los derechos en serio si sólo respetáramos la autonomía cuando consideráramos que el 

agente está haciendo lo correcto. Pero también estaríamos fallando en reconocer la integridad de un niño si le 
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A definição de decisão irracional de Freeman se mostra simples, completa e capaz de 

proporcionar a proteção exigida pelo Direito infantojuvenil, preservando a autonomia e a 

participação.  

O autor (2006) ainda restringe a intervenção a essas condutas somente até o ponto 

necessário para evitar o dano. A intervenção mínima do Estado com o intuito de proteger e 

promover os direitos infantojuvenis é um dos princípios que regem a aplicação de medidas de 

proteção às crianças e aos adolescentes no Direito nacional (art. 100, parágrafo único, II da 

Lei n. 8.069/1990).290 Essa também deve ser a postura dos adultos quando se relacionam com 

a população infantojuvenil, isto é, o que a criança e o adolescente conseguem fazer por eles 

mesmos deve ser respeitado, devendo os pais acompanhar, orientar, estimular e só intervir 

quando diante de uma situação irracional ou de grave risco. 

No entanto, a definição de irracionalidade deve partir tanto da análise objetiva quanto 

da subjetiva, ainda que isso exija um grande esforço probatório. Deve-se garantir a 

possibilidade de questionar inclusive judicialmente essa irracionalidade objetiva, sob pena de 

se voltar a abstração do direito em detrimento das particularidades de cada um.  

Só nessas situações irracionais que a intervenção de terceiros se mostra justa e 

necessária, sendo, nesses casos, hipóteses de paternalismo eticamente justificável dentro do 

Direito infantojuvenil.  

 

4.3.3 Reflexos do sistema proposto na relação criança/adolescente e adultos: discutindo a 

educação 

 

Parece natural afirmar que só será participativo aquele que aprendeu a participar. Da 

mesma forma, também soa lógico dizer que só será autônomo quem aprendeu a decidir. O que 

as duas frases indicam é que ninguém aprende a ser um cidadão autônomo e participativo de 

uma hora para outra. Na verdade, é irrealista acreditar que crianças e adolescentes se tornarão 

cidadãos adultos responsáveis e participativos quando atingirem determinada idade, sem que 

                                                                                                                                                         
permitiéramos elegir una acción, como consumir heroína o no acudir a la escuela, que pudiera dañar seria y 

sistemáticamente la consecución subsecuente de la plena personalidad y el desarrollo. La prueba de 

“irracionalidad” debe también estar limitada de manera que justifique la intervención sólo hasta el punto 

necesario para evitar el daño inmediato, o para desarrollar las capacidades de elección racional por las cuales 

el individuo pueda tener una oportunidad razonable de evitar esos daños. (FREEMAN, 2006, p. 272). 
290 Também a execução de medidas socioeducativas é regida pelo princípio da “mínima intervenção, restrita ao 

necessário para a realização dos objetivos da medida” (art. 35, II da Lei n. 12.594/2012). A previsão da 

intervenção mínima tanto para medidas de natureza cível como para as medidas socioeducativas evidencia o 

caráter subsidiário da atuação estatal no Direito da Criança e do Adolescente, postura essa bem diferente 

daquela que existia no Direito do Menor, no qual tudo era da alçada do juiz de menores. 
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antes tenham adquirido a prévia vivência das habilidades e das responsabilidades envolvidas. 

(HART, 1992).  

O meio mais indicado para formar esse cidadão autônomo e participativo, o objetivo 

do Direito Infantojuvenil, é a educação. A CIDC/1989 reforça essa escolha, reconhecendo o 

direito à educação e fixando que uma das diretrizes da educação deverá ser a preparação para 

“a criança para assumir uma vida responsável numa sociedade livre, com espírito de 

compreensão, paz, tolerância, igualdade de sexos e amizade entre todos os povos, grupos 

étnicos, nacionais e religiosos e pessoas de origem indígena”. (BRASIL, 1990b).291 

À educação podem ser dados os mais variados sentidos. Moral Ferrer ensina que  

 

[A] a educação abrange um processo de formação permanente, onde convergem as 

diferentes etapas da escolaridade formal com experiências vitais, tais como culturais, 

religiosas, esportivas, de trabalho, entre outras; e nas quais estudantes (crianças e 

adolescentes) devem participar ativamente, porque é um processo em que são 

sujeitos ativos e passivos dele mesmo. Assim, os educadores têm o dever supremo 

de fomentar, apoiar e estimular, sob esquemas de respeito pela condição humana e 

tratamento de acordo tal condição e não discriminatório, o desenvolvimento de 

cidadãos livres, dinâmicos e participativos com um senso crítico de seu ambiente. 

(MORAL FERRER, 2017, p. 85, tradução nossa).292 

 

A definição trazida pela autora é interessante, pois permite que se comece a pensar em 

três pontos essenciais da educação: como ela se desenvolve, quais são os seus objetivos e 

quem são os responsáveis por provê-la. 

Primeiramente, deve-se deixar claro que a educação é um direito humano e 

fundamental consagrado em todos os níveis do ordenamento jurídico brasileiro. No plano 

constitucional é previsto como direito fundamental social à todas as pessoas (art. 6º) e 

também está entre os direitos específicos da população infantojuvenil (art. 227), possuindo 

toda uma seção destinada a ele (arts. 205 a 2014). No plano da supralegalidade são vários os 

diplomas que o consagram, sendo que na CIDC/1989 é previsto nos arts. 28 e 29. Também no 

plano infraconstitucional é previsto em várias legislações com destaque para o Estatuto da 

                                                 
291 As demais diretrizes são: a) o desenvolvimento da personalidade, das aptidões e da plena capacidade mental e 

física; b) a imbuição de respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais; aos seus pais, à sua 

própria identidade cultural, ao seu idioma e seus valores, aos valores nacionais do país em que reside e do 

eventual país de origem, e aos das civilizações diferentes da sua; e ao meio ambiente (art. 29 CIDC/1989). 
292 [L] la educación abarca un proceso de formación permanente, donde convergen las diferentes etapas de la 

escolaridad formal con experiencias vitales, tales como culturales, religiosas, deportivas, laborales, entre otras; 

y en lo cual lo estudiantes (niños, niñas y adolescentes) deben participar activamente, pues es un proceso 

donde ellos constituyen sujetos activos y pasivos del mismo. De aquí, que los educadores, tengan el supremo 

deber de fomentar, apoyar y estimular, bajo esquemas de respeto a la condición humana y trato acorde y no 

discriminatorio, el desarrollo de ciudadano libres, dinámicos, participativos y con un sentido crítico de su 

entorno. 
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Criança e do Adolescentes (arts. 53 a 59) e para a Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação nacional (LDB). 

Essa mesma lei, em seu art. 1º, reconhece que a “educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais.” (BRASIL, 1996). Dessa forma, nota-se que, para o Direito 

pátrio, a educação é um processo amplo e contínuo que pode ocorrer em qualquer hora e lugar 

e ter como agentes quaisquer pessoas.293 Com isso, fica claro que a educação não se relaciona 

somente com escolarização ou educação escolar e que todo lugar pode ser um local de 

aprendizado. 

Os fins da educação são definidos no art. 205 do texto constitucional: o pleno 

desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o 

trabalho, metas que são repetidas no art. 2º da LBD e no art. 55 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Como se observa, tais metas devem ser compreendidas como um único objetivo 

que “é potencializar ao máximo a capacidade da criança de participar de maneira plena e 

responsável em uma sociedade livre.” (CALDERÓN, 2009, tradução nossa).294  

É realmente a integração dessas três metas que proporciona a formação de um 

indivíduo capaz de colaborar com a sua sociedade de maneira integral, tanto no plano pessoal 

como enquanto cidadão, entendida a cidadania como exposto no tópico 2.3.1, e contribuindo 

com seu trabalho, inclusive para a riqueza do país. Inegavelmente, essa compreensão de 

educação é compatível com o Direito Infantojuvenil.  

Embora qualquer pessoa possa ser um educador, a obrigação de efetivar esse direito é 

da família, especialmente dos pais, e do Estado, por meio da educação escolar, com a 

colaboração da sociedade, conforme determina o art. 205 da CRFB/1988. Isso reforça a 

obrigação de todos os adultos de criarem condições para que crianças e adolescentes atinjam o 

grau máximo de autonomia (VIOLA, 2012) por meio do processo educacional. Com isso, 

modifica-se a relação entre adultos e crianças no tocante ao dever-direito educacional, 

especialmente quando se analisa os deveres da família e da escola referentes à educação. 

                                                 
293 A educadora Maria Gohn (2006) ensina que a educação pode ser dividida em educação formal, informal e 

não formal. Para ela, “a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente 

demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização - na 

família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos 

herdados: e a educação não-formal é aquela que se aprende "no mundo da vida", via os processos de 

compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas.” (GOHN, 2006). 
294[…] es potenciar al máximo la capacidad del niño para participar de manera plena y responsable en una 

sociedad libre.    
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Tratar a escola e a família nesse trabalho é necessário porque é quase impensável a formação 

de um cidadão autônomo e participativo sem que seja estimulado por pelo menos uma delas. 

 

4.3.3.1 Um olhar sobre a família  

  

Historicamente, a família se destacava por ser hierarquizada.295  O pai (homem, 

marido, contratante, proprietário) era o “cabeça do casal”, expressão utilizada até a 

Consolidação das Leis Civis de 1857, cabendo a ele todas as decisões familiares. 

(ZERMATTEN, 2003). Esposas e filhos possuíam um papel secundário, influindo nos 

destinos da família somente com a autorização do chefe: o marido. Zermatten (2003) aponta 

que a autoritária relação paterno-filial não era uma questão problemática, cabendo ao filho 

reconhecer e se submeter à autoridade do pai em troca de atenção e proteção, sobretudo, dos 

perigos existentes fora de casa. Esperava-se que os filhos e a esposa obedecessem às ordens 

do pai, reconhecendo, assim, que cada pessoa tinha um papel e um lugar dentro do núcleo 

familiar, o que fazia com que a família fosse pautada na diferença. (STENGEL, 2011). Thaís 

Sêco pontua que esse modelo autoritário de família era compatível  

 
[...] com um modelo de Estado autoritário por várias razões. A primeira delas é que 

somente um Estado autoritário faria impor sobre uma pessoa o dever de sujeitar-se à 

vontade de seus pais ou de abrir mão de seus interesses em nome do que parece 

interessar à família “conjuntamente”. A segunda é que um modelo de Estado como 

este depende da existência de cidadãos passivos, dispostos a se sujeitarem, sendo 

preciso iniciar-se na família o aprendizado da sujeição. Por fim, um Estado 

autoritário já pressupõe a inferioridade do interesse individual em face de outros 

interesses quaisquer, de maneira que é fácil legitimar a sujeição aos desejos da 

família, tanto quanto aos auspícios do Estado.  

Por outro lado, e posto que no ambiente doméstico as relações são, por si, 

assimétricas (conforme a ênfase na vulnerabilidade infantil em seu aspecto 

ontológico – vide infra), muitas vezes bastará a neutralidade e a não interferência do 

Estado para que se concretize uma proteção, ainda que não assumida, ao 

autoritarismo na família, deixando que ali vigore a lei do mais forte. Diante de 

muitas das conquistas legislativas brasileiras mais recentes, parece claro que não é 

essa neutralidade a inclinação política atual. (SÊCO, 2013, p. 89). 

 

 A relação entre Estado-autoritário com Família-autoritária feita por Thaís Sêco é 

excelente porque evidencia que, em um Estado pretensamente democrático, uma família 

hierarquizada não tem seu lugar. Na verdade, a hierarquização familiar foi ao longo do tempo 

sendo relativizada. O Estatuto da Mulher Casada, Lei n. 4.121/1962, e, posteriormente, a 

CRFB/1988 deram contornos mais atuais à entidade familiar. Igualdade entre cônjuges e entre 

                                                 
295 Renata Almeida e Walsir Rodrigues Júnior (2010) destacam ainda como características históricas da família a 

matrimonialização, reconhecimento somente do casamento como forma de família, e a patrimonialização, 

união de pessoas com o intuito de unir patrimônios. Para fins desse trabalho, será enfatizado somente esta 

característica, que é a mais importante para o objetivo desse tópico.  
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filhos foi assegurada pelos arts. 226, § 5º e 227, § 6º do texto constitucional, mesma lei que 

ampliou o rol de famílias reconhecidas pelo Direito brasileiro. 

 A família democrática deixa de ser uma instituição para ser um instrumento voltado 

ao desenvolvimento daqueles que a formam, o que envolve tanto o fomento às 

individualidades quanto o compromisso com um projeto comum. (MORAES, 2016).296 Esse 

modelo exige uma mudança na forma como os membros dessa comunidade se relacionam, o 

que traz benefícios para a própria família quanto para a sociedade. Para Bodin de Moraes 

 
[S] sendo a família a base da sociedade, mudanças na família geram mudanças 

sociais. Quanto mais famílias democráticas, maior o fortalecimento da democracia 

no espaço público, e vice-versa. Além disso, e evidentemente, quanto mais 

democracia houver nos pequenos grupos, mais democrática será a sociedade na qual 

eles coexistem. (MORAES, 2016, p. 216). 
 

A antiga relação baseada na autoridade e na submissão deve dar lugar a um convívio 

mais harmônico e dialógico que refletiria na forma como as decisões são tomadas. 

Especialmente a relação entre pais e filhos, na qual as decisões antes eram impostas pelos pais, 

se beneficia dessa mudança, devendo hoje as decisões familiares serem tomadas com a 

contribuição da prole. Já as decisões que se referem mais diretamente à própria criança e/ou 

adolescente devem contar com a participação destes e, quando eles tiverem a maturidade 

exigida, serem tomadas exclusivamente pelos maiores interessados com a colaboração dos 

genitores. Essa é decorrência lógica da aplicação do princípio da participação das crianças e 

dos adolescentes e da autonomia progressiva. 

A família, enquanto grupo primário de socialização, marcada pela convivência diária e 

contínua, é o local onde a criança começa a tomar consciência de direitos. (MORAL 

FERRER, 2007). Para Sottomayor (2014), é nesse núcleo familiar, local em que se forma a 

personalidade, que se deve reconhecer as capacidades naturais da criança e incentivar a 

participação infantojuvenil e a expressão da subjetividade. É também o local “onde se gesta a 

base para a autonomia e confiança em si mesmo.” (GALLEGO-HENAO, 2015, p. 160, 

                                                 
296 Hoje existe grande apego dos estudiosos e de parte dos magistrados pela afetividade no Direito de Família, 

havendo uma forte corrente que enxerga esse afeto como a verdadeira razão de ser da família atual. Tal questão, 

ainda hoje polêmica, não será abordada neste trabalho por fugir do seu escopo. Entretanto, a questão foi bem 

rebatida por Fiuza e Martins (s.d.), para quem “[A] atualmente, tornou-se moda nos meios familiaristas uma 

visão romântica da família, fundada no amor e no afeto. A família, por este prisma, seria o locus do afeto, 

sendo o ambiente mais adequado para a promoção do ser humano. De fato, a família ainda é, como regra, o 

ambiente mais adequado para o desenvolvimento do ser humano, mas não por ser necessariamente um local de 

amor e de afeto. Dentre outras razões, é por ser o ambiente em que nascemos e no qual nos sentimos 

naturalmente mais protegidos. Seguramente, há amor e afeto no âmbito familiar, mas não só; há também ódio, 

rivalidades e violência (física e moral). A família, na melhor das hipóteses, é um agrupamento de neuróticos, 

que se fazem bem uns aos outros, mas que também se fazem muito mal. Muitas vezes, é melhor para a criança 

ser afastada do locus familiar, que só lhe traz malefícios.” (FIUZA; MARTINS, s.d.).   
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tradução nossa). 297  Nesse contexto, “[I] implicar os filhos adolescentes nas decisões 

cotidianas é um exercício de autonomia para eles e de responsabilidade por suas atitudes e 

desejos.” (STENGEL, 2011, p. 516). Possibilitar o exercício dessas decisões do dia a dia não 

deixa de ser uma forma de contribuir para exercício de autonomia e cidadania infantojuvenil. 

Para Sottomayor, 

 
[O] o treino da criança para a cidadania pode fazer-se desde tenra idade, permitindo 

à criança pequenas opções no quotidiano, em relação a actos (sic) materiais, como o 

corte de cabelo e o vestuário, e a participação na decisão quanto a cuidados de saúde 

correntes e quanto a frequentar. Ao alcance da capacidade natural dos adolescentes 

deve estar a prática de actos (sic) jurídicos expressivos da sua personalidade e 

sensibilidade com a inscrição num partido político [...]. (SOTTOMAYOR, 2014, p. 

60-61). 

 

O antigo pátrio poder, hoje poder familiar, concebido dentro de uma ótica paternalista 

e que se preocupava mais com a representação, a assistência e com a administração do 

patrimônio do filho, baseado na autoridade do pai e no dever de obediência do incapaz, deve 

ser pensado em outras bases.  

Rosa Martins (2008), pensando no Direito português, afirma que o Código Civil não 

alterou as linhas gerais do instituto. A crítica feita pela autora é plenamente aplicável ao 

Direito brasileiro. Comparando o CCB/1916 com o CCB/2002, nota-se que ainda há grande 

preocupação com o patrimônio dos filhos, enquanto a proteção e a promoção da pessoa 

permanecem em segundo plano. No entanto, a compreensão da natureza do instituto tem sido 

modificada pela atual interpretação que se faz dele, devendo ser destacado o empenho dos 

estudiosos em apresentar uma roupagem ao poder familiar mais adequada ao Direito 

contemporâneo.  

O poder familiar é funcionalizado para atender aos interesses dos filhos, “criando, 

assistindo e educando-os; enfim promovendo a personalidade e edificando a autonomia (e 

autorresponsabilidade) da prole com o fim de ajudá-los a superar suas vulnerabilidades.” 

(MACHADO, 2013, p. 178). No mesmo sentido, Ana Carolina Teixeira ensina que o poder 

familiar é “um instrumento de garantia dos direitos fundamentais do menor, bem como uma 

forma de resguardar seu melhor interesse, tendo em vista que deve ser voltada exclusivamente 

para a promoção e desenvolvimento da personalidade do filho.” (TEIXEIRA, 2009, p. 85).  

 Nesse contexto, começa a se destacar a função de promoção ao desenvolvimento dos 

filhos. (MACHADO, 2013). Para tanto, o dever de representação e de assistência continua a 

existir como previsto no vigente art. 1.634, VII do CCB/2002, porém deve ser aplicado 

                                                 
297 […] donde se gestan las bases para la autonomía y la confianza em sí mismo. 
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somente às relações patrimoniais. Para as relações existenciais, o sistema proposto no tópico 

anterior se mostra mais adequado a essa função promocional do poder familiar.  

 Esse dever dos pais de contribuir para a formação da personalidade e autonomia dos 

filhos deve se traduzir no respeito às aptidões atuais da criança e ao processo gradativo de 

aquisição de autonomia. (MARTINS, 2008; MACHADO, 2013).298 Como reiteradamente 

dito neste trabalho, esse respeito exige que os filhos sejam envolvidos nos processos 

decisórios e que os pais os ensinem a participar e a decidir. Isso requer que os genitores 

dediquem tempo para conversar, explicar, expor decisões possíveis, analisar reflexos positivos 

e negativos de cada uma das opções auxiliando na criação de senso crítico e na tomada 

consciente de decisões. À medida que a criança vai adquirindo maturidade e segurança para 

decidir, o que costumeiramente se dá fazendo pequenas decisões, os pais devem permitir que 

filhos tomem decisões maiores, passando a ter um papel mais de orientador, emitindo 

opiniões (ZIMERMANN, 2006), informando sobre possíveis reflexos e até se posicionando 

contrariamente quando for o caso. Os pais devem continuar participando das decisões, mas 

essa participação “se deve dar sobretudo na análise, com os filhos, das consequências 

possíveis da decisão a ser tomada.” (FREIRE, 2011a, p. 104).  

Essa elasticidade do poder familiar falada por Stanzione (2013) e Machado (2013), 

característica que contribui para que o poder familiar diminua à medida que a maturidade da 

criança e do adolescente aumenta, também representa uma modificação em como ele é 

exercido. Se, no início da vida, os pais tomam as decisões necessárias para a promoção dos 

direitos existenciais do filho, em razão do seu dever de cuidado e não como decorrência da 

representação legal, paulatinamente eles devem incluir as crianças em suas decisões até que 

elas, muitas vezes já adolescentes, passam a decidir, devendo os genitores participarem 

auxiliando os filhos nesse processo decisório.299 O poder familiar, então, “transita do cuidado 

à emancipação, que se concretiza pelo crescente destaque à autonomia do filho e paulatina 

retração da heteronomia paterno/materna” (MENEZES; MULTEDO, 2016, p. 192), sendo um 

“instrumento facilitador da construção da autonomia responsável dos filhos”. (TEIXEIRA; 

KONDER, 2016, p. 80-81). Trata-se de uma parte essencial do dever de educação dos pais. 

                                                 
298 Nessa mesma linha, Menezes e Multedo ensinam que “[A] a considerar o aspecto funcional da autoridade 

parental de buscar o melhor interesse, os pais devem considerar as pretensões, percepções, características e o 

paulatino processo de amadurecimento dos filhos, de modo que eles também sejam chamados a protagonizar 

sua história e a se posicionar como sujeitos ativos na formação de sua personalidade.” (MENEZES; 

MULTEDO, 2016, p. 192).  
299 O poder familiar é, então, limitado pelos direitos dos filhos, e não limitador desses direitos, como afirma 

Alexandrino (2013). O posicionamento do referido autor, que insiste em não reconhecer os direitos 

infantojuvenis como direito, afirmando que são deveres impostos à sociedade e aos pais, é inaceitável.  
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Essa concepção de relação paterno-filial ainda não foi inteiramente assimilada pela 

sociedade. Partindo da análise da sociedade colombiana, Gallego-Henao (2015) assevera que, 

geralmente, são os adultos que obstaculizam a participação infantojuvenil, e que a família, 

especialmente durante a primeira infância, não prepara os filhos para o protagonismo, porque 

creem que eles não têm capacidade em razão da idade ou porque acreditam que deixar os 

filhos se expressarem retira a sua autoridade como pai. Essas críticas também poderiam ser 

dirigidas às famílias brasileiras, servindo para mostrar que a família brasileira ainda não é 

democrática (como a sociedade brasileira como um todo).  

 A CIDC/1989 atribuiu primeiramente aos pais obrigações comuns quanto à educação e 

ao desenvolvimento da criança e, subsidiariamente, aos representantes legais (art. 18). Com 

isso, a figura do tutor deve ganhar outros contornos, bem diferentes daqueles tradicionalmente 

dados pelo Direito Civil. Katia Maciel afirma que a diferença é que, atualmente, a tutela dá 

“ênfase à proteção da criança e do adolescente, à formação integral destes, à garantia de seu 

direito à convivência familiar, mesmo que não parental.” (MACIEL, 2010, p. 178). 

 Ainda que essa distinção apontada por Maciel não seja visível nas disposições do 

CCB/2002, ela deve ser encarada com alteração necessária diante dos objetivos tanto do 

Direito Civil quanto do Direito Infantojuvenil. Com isso, “[N] não há, portanto, mais espaço 

para o tutor meramente administrador dos bens, devendo ele assumir um papel ativo em todos 

os aspectos da vida do pupilo” (VIEIRA, 2015, p. 164), especialmente o papel de educador.    

       Por fim, não se deve esquecer o papel que os outros membros da família ampliada, 

especialmente avós e tios, podem exercer na vida de crianças e adolescentes, diretamente 

enquanto guardiães, já que estes não seriam tecnicamente representantes legais, ou em caráter 

complementar aos dos pais, como integrantes da comunidade familiar.  

 

4.3.3.2 Impactos na relação criança-escola 

 

 Quando se pensa em escola, imediatamente vem à mente a palavra educar. Ensina 

Miracy Gustin que, para a filosofia, educar é mais do que auxiliar os outros a decodificar 

símbolos, “é educar no sentido de saber viver, que também deve significar: conviver, 

comunicar, amar, solidarizar-se comprometer-se”. (GUSTIN, 2010, p. 16). Todavia, essa nem 

sempre foi a função da escola. Segundo Garcia Méndez (2004e), a escola nos séculos XVII e 

XVIII fundamentava-se em três bases: a vigilância permanente, a obrigação de denunciar e a 
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imposição de castigos corporais, e destinava-se a produzir ordem e padronizar 

comportamentos e conhecimentos que todas as crianças da mesma faixa etária deveriam ter.300 

 Mesmo com o passar das décadas, nota-se que, embora tenham havido significativas 

mudanças na escola, especialmente no que tange à imposição de castigos físicos e/ou 

vexatórios, a forma como se educa manteve-se intocada em pontos essenciais. António da 

Nóvoa faz a seguinte descrição: 

 

Numa sala de aula, um professor dá lições a uma turma de alunos, a sala de aula 

delimita um espaço fechado, de dimensões semelhantes em quase todos os lugares, 

com os alunos arrumados em filas, olhando para um centro onde se encontra o 

professor e o quadro negro (verde ou branco); o professor, um profissional que 

recebeu formação para ensinar, transmite os seus conhecimentos aos alunos; cada 

lição faz parte de uma matéria ou disciplina que, por sua vez, se integra num 

determinado currículo ou plano de estudos; os alunos estão sentados em carteiras e 

são agrupados numa turma, por idades homogéneas e por níveis de progresso 

avaliados através de exames. (NÓVOA, 2017, p. 13). 

 

O mesmo autor afirma que a descrição feita, e reconhecida por ele mesmo como 

caricatural, representa, ainda que grosseiramente, o modelo de uma sala de aula que data da 

segunda metade do século XIX, estando essa representação tão arraigada que é difícil 

imaginar outra forma de organização. (NÓVOA, 2017). As críticas do autor são importantes 

para questionar se a democratização do Estado brasileiro que afetou a família, dando-a novas 

bases, também não deveria ser pensada para a escola.301 

Jöel Roman assevera que dentro do regime republicano a função política central da 

escola “é em primeiro lugar pedido que faça cidadãos, isto é, que eduque para a cidadania e 

autonomia.” (ROMAN, 1999, p. 140). Inegavelmente, esse é o objetivo geral da educação, e a 

escola, se inserindo nessa lógica educacional, deve contribuir para essa finalidade.  

 A escola é um importante elemento socializador e tem um enorme impacto no 

desenvolvimento infantojuvenil, influenciando o desenvolvimento emocional, intelectual e 

social. (NERY, 2004). Ela substitui a educação por imitação dos adultos (ZERMATTEN, 

2003), ou seja, é nela que o educando começa a ter contato com pessoas de fora da sua 

família, com a comunidade e o mundo que ele habita. (SINAY, 2012). A escola é, portanto, “o 

primeiro grande espaço real no qual se experimenta a diversidade, a diferença e a 

complementaridade com o diferente. Nela se reconhece o outro e se recebe o olhar dele.” 

                                                 
300 Deve-se recordar que dentro do Direito do Menor a escola também possuía uma função de controle social, 

servindo para categorizar como em situação de abandono ou irregular todos aqueles que estavam fora da rede 

de educação formal e, como consequência, os sujeitando aos códigos de menores. (GARCIA MÉNDEZ, 

2004c). 
301 Mesmo o ensino superior em grande parte dos cursos apresenta estrutura similar.  
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(SINAY, 2012, p. 124). Nesse contexto, ela incentiva a pluralidade, também ideal 

democrático, e promove o desenvolvimento.302   

  Contudo, no quesito ensinar a participar e a exercer autonomia, as escolas, que buscam 

apenas cumprir o conteúdo programático, mostram-se pouco abertas a proporcionar tais 

experiências aos alunos. 303  Gonzalo Contreras e Javier Pérez (2011) asseveram que as 

instituições dificilmente privilegiam uma relação dialogal com crianças e adolescentes, 

preferindo decidir por eles. Para os autores, a não informação ou não integração dos alunos às 

decisões institucionais acabam por reforçar o papel passivo de crianças e adolescentes, que 

acabam reproduzindo, sem senso crítico, o conhecimento que lhes é passado. (GONZALO 

CONTRERAS; JAVIER PÉREZ, 2011). A escola é um ambiente de muitas regras, mas que 

reconhece poucos direitos dos estudantes. (ZERMATTEN, 2003). 

Uma educação escolar que efetive somente a transmissão do conhecimento, que 

somente com muito esforço interpretativo e boa vontade poderia ser identificada como 

qualificação para o trabalho, é uma educação deficiente. Assim, uma escola que só se 

preocupa em transmitir conteúdo, o chamado ensino bancário304, não atende aos objetivos da 

educação definidos pelo texto constitucional. Como dito anteriormente, só se pode falar em 

educação quando ela desenvolve as potencialidades do aluno e o prepara para o trabalho e 

para uma vida cidadã. 

A sociedade atual demanda que seu cidadão possua determinadas habilidades e 

competências que permitam que ele contribua na solução de problemas sociais do presente e 

daqueles que estão por vir. A escola é um local para o desenvolvimento da resiliência, 

entendida como a aptidão para desenvolver capacidades físicas e psicológicas que possibilite 

a pessoa a adquirir novas competências para se adequar melhor à realidade atual e saber lidar 

com as novas questões que essa mesma realidade traz. (TAVARES, 2001). 

                                                 
302 Sem deixar de reconhecer a importância da escola na socialização, Thaís Sêco (2013) aborda uma outra 

função dessa instituição: o papel de proteção. Para ela, o contato rotineiro de pessoas fora do núcleo familiar 

permite a identificação de vários tipos de violência, das quais crianças e adolescentes possam ser vítimas. 

(SÊCO, 2013). A escola integra um Sistema de Direito e Garantias que atua de forma articulada e integrada no 

controle, na defesa e na promoção dos direitos infantojuvenis. (CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA, 2006). Cabe a ela notificar ao Conselho Tutelar casos de suspeita ou confirmação de maus-

tratos, podendo ser imposta multa no valor de três a vinte salários mínimos (valor dobrado em caso de 

reincidência) ao professor ou ao responsável pela instituição de ensino em caso de omissão. Essa função 

protetiva é deixada de lado em discussões como o homeschooling, que seria a possibilidade de os pais 

prestarem diretamente a educação escolar os filhos. Nesse caso, perderia-se uma importante instância de 

proteção, abrindo espaço para a continuidade de violações de direitos.   
303 Sobre escolas que trazem inovação aliada à participação infantojuvenil, recomenda-se assistir à série 

“Destino Educação: escolas inovadoras” produzida pelo Canal Futura e disponível no sítio 

http://www.futuraplay.org.    
304 A expressão ensino bancário foi cunhada por Paulo Freire e se refere ao tipo de ensino que os educandos 

recebem, memorizam e arquivam, o “conhecimento” depositado pelo educador como se fosse em um banco, 

não havendo crítica, criatividade ou transformação. (FREIRE, 2011b).  
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A educação, tanto para a cidadania quanto para a resiliência, exige o estímulo ao 

pensamento crítico, o que passa pela observação da realidade, pelo questionamento do 

pensamento dominante, pela visualização de pontos de vista, enfim, pela participação ativa no 

processo de construção de conhecimento. José Tavares pontua que a relação entre os alunos e 

os professores deveria partir de processos de ensino-aprendizagem nos quais eles interagissem 

“como colaboradores de questões inovadoras e desafiantes e não como respondentes a 

perguntas feitas e estereotipadas sobre saberes adquiridos e estáticos.” (TAVARES, 2001, p. 

49). 

Apesar de parecer assustador uma ideia tão inovadora, o que está por trás dela é 

descobrir formas de se promover o desenvolvimento da pessoa, efetivando o direito à 

participação e à autonomia progressiva. É verdade que a escola possui muitos defeitos: 

extremo apego ao tradicional formato de aula, como já descrito anteriormente, e à distribuição 

de disciplinas; má remuneração de professores, pelo menos em grande parte das escolas, 

especialmente públicas; pesada carga de trabalho; violência; desrespeito; falta de apoio dos 

pais,305 etc. É verdade também que ela “não agüenta (sic) mais se adaptar a toda má-educação 

do mundo que os pais covardemente lhe encaminham na esperança de que ela faça o que eles 

não conseguiram.” (FERRY, 2010, p. 78). Agora, se nem a escola, especialmente os 

professores, e nem os alunos estão satisfeitos com a educação de hoje, é curioso que “o estado 

das coisas mantém-se mais ou menos inalterado.” (MORAIS, 2017, p. 61)  

A questão de como transformar a escola na instituição de que se precisa no século XXI 

é complexa. Entretanto, essa complexidade não pode servir de desculpa para não se fazer nada. 

Hart (1992) ensina que o que os países em desenvolvimento podem aprender com os países 

industrializados é que mais escolarização não é o caminho sequer para criar uma nova relação 

entre a população jovem e o trabalho.  

Analisando as grandes mudanças ocorridas nas últimas décadas na educação, nota-se 

que elas praticamente só ocasionaram o aumento de tempo nos bancos escolares. Desde o 

advento da LBD, em 1996, é prevista a carga horária de oitocentas horas anuais distribuídas 

em no mínimo duzentos dias. Em 2013, com o advento da Lei n. 12.796, a mesma carga 

horária foi estendida para a educação infantil 306  e aumentou em um ano no ensino 

                                                 
305 Sérgio Sinay (2012) faz duras críticas aos pais que não assumem suas responsabilidades educacionais. Para o 

autor, o primeiro papel é dos genitores que criam e educam, enquanto a escola tem um papel secundário de 

proporcionar socialização e instrução e “[Q] quando os pais delegam sua responsabilidade à escola e quando a 

escola se submete a essa delegação, os jovens ficam carentes da função paterna e carentes da função escolar.” 

(SINAY, 2012, p. 125).  
306 A educação infantil engloba as creches, destinadas para crianças com até três anos, e a pré-escola, para 

crianças com quatro e cinco anos, e tem carga horária de quatro horas por dia para o regime parcial e sete 
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fundamental. Já a Lei n.15.415/2017, a polêmica reforma do ensino médio, ampliou a carga 

horária dos três anos do ensino médio para mil horas anuais e previu o aumento gradativo 

destas para mil e quatrocentas horas anuais.  

Tomando como base as cargas horárias mínimas previstas hoje, uma criança que entra 

na pré-escola com três anos passará duas mil e quatrocentas horas em sala de aula até atingir o 

ensino fundamental. Durante os nove anos de ensino fundamental serão mais sete mil e 

duzentas horas na escola, e no ensino médio mais três mil horas. Somando todas elas, têm-se 

que uma criança brasileira passará no mínimo doze mil e seiscentas horas nos bancos 

escolares. É muito tempo para qualquer pessoa passar em qualquer lugar. Dentro dessa carga 

horária parece ser possível transmitir conteúdos curriculares, fomentar as habilidades 

individuais, desenvolver a cidadania e preparar para o trabalho.307 

Existe uma corrente de estudiosos que defendem que a escola não deve ser 

democrática e que não há de se falar em aluno-cidadão. Flávio Brayner defende que escola 

deveria “fornecer um mínimo de competências para que os indivíduos possam vir a se 

interessar e a participar das decisões públicas.” (BRAYNER, 2001, p. 206). Ele afirma ainda 

que não há de se falar em autonomia de criança, uma vez que elas ainda não assimilaram 

essas competências e que, portanto, as relações que seriam democráticas, na verdade, estariam 

sendo manipulatórias ou dirigidas. Brayner (2001) ainda assevera que conferindo a qualidade 

de cidadão também se estaria impondo responsabilidades às crianças e aos adolescentes por 

problemas que não foram eles que criaram, e que garantir o direito de fala e expressão não é o 

suficiente para se ter um diálogo, o que pressupõe competências que a escola deveria, mas não 

fomenta. Por fim, o mesmo autor conclui que tem receio do desaparecimento da hierarquia 

entre professor e aluno e que está convencido de que a escola não forma cidadãos, porque 

cidadania só existe onde as pessoas ocupam os lugares que decidem seus destinos.  

Nota-se que o autor claramente entende que não é possível aprender nada com 

crianças e adolescentes e que desconhece os fins constitucionalmente determinados para a 

educação. Chama atenção também o fato de ele afirmar que ser cidadão é se apropriar de 

locais onde aqueles que decidem os seus destinos ocupam e, ao mesmo tempo, o fato de ele 

negar que o aluno pode se apoderar de um dos locais que mais decidem o seu destino, que é a 

                                                                                                                                                         
horas por dia para o regime integral (art. 30 e 31 da Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional com a 

redação dada pela Lei n. 12.796/2013). 
307 A defesa do aumento constante da carga horária é, geralmente, embasada na necessidade de proporcionar um 

local para as crianças ficarem enquanto os pais trabalham. Inegavelmente, essa é uma questão a ser enfrentada. 

É preciso ter espaços que proporcionem outras atividades às crianças e aos adolescentes que sejam 

interessantes, mas ao mesmo tempo promovem habilidades e competências que a escola não consegue 

fomentar. Utilizar a escola para essa finalidade é desvirtuar a instituição e lhe colocar ainda mais atribuições 

que ela não está preparada a ter.    
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escola. Ou seja, para se formar cidadão, o lugar no qual a criança e/ou adolescente passarão 

no mínimo doze mil e seiscentas horas deve ser um dos primeiros lugares para eles se 

apropriarem, participarem e aprenderem a ser cidadãos. 

A escola de hoje, assim como a de mais de um século atrás, é homogeneizante e, como 

tal, não aceita e não promove a diferença, partindo da premissa de que todos têm as mesmas 

características, aptidões e interesses e não desenvolvem as individualidades.308 Se é certo que 

a escola é que deve promover a dignidade e o "respeito integral pela pessoa, pela sua 

identidade e pela forma como está se projeta no mundo" (TEIXEIRA, 2018, p. 77), no Brasil 

ela está longe de consagrar esse fundamento da república.  

Mesmo a reforma do ensino médio, que previu um ensino médio dividido em áreas do 

conhecimento, o que, em tese, seria uma abertura para que o aluno escolhesse a área com a 

qual se identifica (art. 36 da Lei de Diretrizes e Bases da educação), deve ser encarada com 

ressalvas. Em primeiro lugar, essa possibilidade de escolha só será realmente uma 

possibilidade se houver na escola aquela área pela qual o aluno se interessa. Isso porque nem 

todas as escolas terão todas as áreas do conhecimento. Com isso, será comum que o aluno 

deixe de lado sua preferência para estudar a área de conhecimento que tenha na escola 

próxima a sua residência.309 Em segundo lugar, permitir que os alunos só façam escolhas a 

partir de quinze ou dezesseis anos, e que essa decisão já seja uma tão impactante, não pode ser 

entendido com fomentar participação. Como trabalhado anteriormente, o direito à 

participação deve garantido desde a terna idade e em diversos momentos, e não concentrado 

em uma única e grande decisão. Por fim, dividir o ensino em áreas do conhecimento não 

significa que a educação será prestada de forma diferente da velha transmissão de 

conhecimentos.  

É importante, ainda, destacar que há diversas experiências de escolas democráticas 

que conseguem aliar o cumprimento dos currículos escolares com o desenvolvimento da 

cidadania e das potencialidades de cada aluno. Um dos exemplos mais emblemáticos é a 

Escola da Ponte, situada em São Tomé de Negrelos, em Santo Tirso, um dos distritos da 

cidade do Porto, em Portugal.310 Trata-se de uma escola pública, cujo projeto inovador 

                                                 
308 Uma das maiores críticas ao ensino que padroniza os alunos ao invés de respeitar individualidades é feita no 

filme “Pink Floyd: the wall”, de 1982. Nele, o ensino escolar é retratado como uma fábrica que produz alunos 

em série com o mesmo rosto e que tem que se encaixar no que os adultos esperam deles. 
309 A reforma é muito recente e ainda não é possível avaliar os seus resultados. A falta de escolas próximas da 

residência do aluno que tenha sua área de escolha é um fator a ser acompanhado de perto, uma vez que poderá 

até aumentar os índices de evasão escolar. 
310 O detalhamento feito a partir de agora se baseia, na maior parte delas, das informações colhidas e 

observações feitas por este pesquisador em uma visita feita à Escola da Ponte em abril de 2016. Tudo o que 

não for, estará referenciado.  
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completou quarenta anos em 2016 e se baseia em quatro pilares: autonomia, responsabilidade, 

solidariedade e democracidade. (ESCOLA DA PONTE, s.d.a). 

A escola recebe alunos da pré-escola até o nono ano, e são esses alunos que decidem 

quais são os seus direitos e deveres (por exemplo, os próprios alunos decidiram que não é 

permitido o uso de aparelhos celulares na escola). São também os estudantes que decidem as 

questões escolares em assembleias. Nelas, é assegurada a palavra a todos aqueles que queiram 

se pronunciar, independentemente da idade, e os temas debatidos são definidos pelos próprios 

alunos previamente. Todos os alunos participam da assembleia, porque, desde que chegam, 

aprendem que participar delas faz parte de estudar na escola, isto é, para eles é 

responsabilidade deles participar de uma atividade importante dentro da comunidade escolar.  

 A escola não é dividida por séries. Os anos letivos do ensino fundamental são 

divididos em três núcleos: iniciação (os três primeiros anos), consolidação (correspondente ao 

quarto até o sexto ano) e aprofundamento (os últimos três anos do ensino fundamental). Essa 

divisão refletem tanto o grau de conhecimento dos estudantes como o desenvolvimento da sua 

autonomia pedagógica. É o aluno, com a ajuda de um tutor, que determina como estudará o 

conteúdo correspondente ao que aprenderia em cada núcleo, por meio dos seus planejamentos 

quinzenais e diários. Quando ele se sente apto a ser avaliado, se prontifica, escrevendo seu 

nome no dispositivo “Já sei” que fica no mural da escola. 311312 A escola respeita, portanto, o 

tempo do estudante e seu desenvolvimento natural. Logo, se o aluno aprende mais rápido, ele 

pode prosseguir nos estudos com mais rapidez, mas se ele tem mais dificuldade não há 

nenhum problema em demorar um pouco mais.313 É esse respeito ao desenvolvimento 

pedagógico de cada estudante que permite que a Escola da Ponte seja efetivamente inclusiva. 

                                                 
311 Dispositivos são mecanismos pedagógicos criados dentro da metodologia da Escola da Ponte que permitem o 

desenvolvimento da autonomia, solidariedade e responsabilidade. Eles se operacionalizam da seguinte forma: 

é afixada uma folha de papel no mural da escola e os alunos, quando querem participar, informar ou colaborar, 

anotam seu nome com alguma outra informação pertinente ao assunto. Os dispositivos mais interessantes são o 

“acho bom” e o “acho mal”, nos quais os alunos falam pontos positivos e pontos negativos da escola. Outros 

serão explicados no texto.  
312 Esse é um ponto interessante de estímulo da autonomia e responsabilidade dos alunos. Ao mesmo tempo que 

eles têm a liberdade de focarem nos temas que eles gostam e exaurirem aquela disciplina, eles sabem que terão 

que se dedicar aos assuntos que não tem tanto interesse. Dessa forma, eles só passam para o próximo núcleo 

quando completada toda a base curricular destinada àqueles três anos e após terem atingidas as competências 

básicas definidas no Regimento Interno da Escola da Ponte. (ESCOLA DA PONTE, s.d.b). 
313 É interessante como Projeto Educativo da escola reconhece “[C] como cada ser humano é único e irrepetível, 

a experiência de escolarização e o trajeto de desenvolvimento de cada aluno são também únicos e irrepetíveis.” 

(ESCOLA DA PONTE, s.d.a). O mesmo projeto ainda pontua que “[A] as necessidades individuais e 

específicas de cada educando deverão ser atendidas singularmente, já que as características singulares de cada 

aluno implicam formas próprias de apreensão da realidade. Neste sentido, todo o aluno tem necessidades 

educativas especiais, manifestando-se em formas de aprendizagem sociais e cognitivas diversas.” (ESCOLA 

DA PONTE, s.d.a). 
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As aulas expositivas são mais comuns na pré-escola e no núcleo iniciação, mas se 

tornam mais raras a medida que os alunos se desenvolvem, só ocorrendo quando os 

estudantes solicitam. As salas não se organizam em filas, mas em pequenos grupos com 

quatro alunos que trabalham em grupos ou individualmente pesquisando tanto em manuais 

que estão à disposição dos discentes como pela internet os temas que selecionaram no 

planejamento que fizeram para o dia. Quando há alguma dúvida, o estudante levanta a mão e 

é auxiliado primeiramente por um colega e só caso esse colega não consiga ajudá-lo é que o 

professor, denominado de orientador educativo, é chamado.314  

A atuação desse orientador educativo é bem diferente. O nome orientador educativo 

não é por acaso, já que a sua atuação se dá mais na prática de coorientar “o percurso educativo 

de cada aluno e a apoiar os seus processos de aprendizagem” (ESCOLA DA PONTE, s.d.a) na 

produção de reflexões do que na transmissão direta de conteúdo. Outra figura de vital 

importância é a do tutor. No início do ano, os alunos escolhem seus tutores, que serão aqueles 

professores que farão o acompanhamento sistemático e individualizado do cronograma 

particular de cada estudante. Morais ensina que o tutor deverá  

 

[...] realizar os atendimentos aos encarregados de educação315 dos seus tutorados e a 

gerir todas as articulações, informações e adequações necessárias perante problemas 

ou necessidades específicas de cada aluno. Deve, igualmente, assegurar que o dossiê 

individual dos alunos tutorados se mantenha atualizado, incluindo os registros de 

avaliação.  (MORAIS, 2017, p. 53). 

 

Embora a Escola da Ponte seja uma escola com vários dos mesmos problemas que 

qualquer escola com ensino tradicional, nota-se que lá é diferente, porque há uma grande 

preocupação com o acompanhamento individualizado do aluno, o que só pode ocorrer em 

razão do compromisso assumido por toda comunidade escolar e pelas famílias. Esse é um 

ponto importante porque une tanto a função educativa da família com a da escola. Ainda que 

este seja um projeto difícil de ser inteiramente replicado, a Escola da Ponte mostra que 

existem outros tipos de escola possíveis, escolas que pensam a educação de forma mais 

condizente com o que determina o ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                 
314 Esse é um dos mecanismos de solidariedade entre os alunos. Os outros são dois dispositivos que, como 

explicado, são acessíveis a todos no mural da escola. “Há o <<Posso Ajudar Em>>, em que cada aluno 

inscreve os temas que já aprendeu, de forma a ver se existe encaixe com o <<Preciso de Ajuda>>, onde os 

colegas inscrevem o nome e a matéria em que estão a sentir mais dificuldades.” (MORAIS, 2017, p. 25). 

Repare então que são os próprios alunos que se propõem a ajudar os outros, gerando contatos entre pessoas de 

idades diferentes, o que reforça a solidariedade orgânica dentro da instituição. 
315  Os encarregados da educação são pessoas indicadas no boletim que serão responsáveis pelo 

acompanhamento do aluno fora da escola. (ESCOLA DA PONTE, s.d.b). Normalmente são os pais. 
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 O que é importante é garantir que a criança e o adolescente formem sua autonomia e 

sua individualidade, e a escola tem que ser pensada dentro dessa perspectiva. Crer que a 

família é a única responsável por promover a participação e a autonomia é diminuir o papel da 

educação, as responsabilidades públicas e colocar um fardo ainda maior nessas famílias que 

passam cada vez menos tempo com seus próprios membros. 

 

4.3.4 Análises de casos  

 

 Toda a construção teórica apresentada até aqui pode ter sua aplicação questionada 

justamente por parecer abstrata e distante da realidade. O exame de casos pode ilustrar como 

o sistema proposto neste trabalho pode dar uma resposta mais adequada ao exercício de 

direitos existenciais pela população infantojuvenil. Com exceção do caso Hannah Jones, que é 

mundialmente conhecido e tem sua história contada em um livro publicado por ela em 

coautoria com a própria mãe, nos demais os nomes dos envolvidos foram modificados por 

ainda envolverem crianças ou adolescentes. 

 

4.3.4.1 Caso 1: a recusa ao transplante de coração 

 

Em 2008, a organização Caudwell Children organizou uma viagem de quarenta 

crianças inglesas com problemas graves de saúde à Disneyworld na Flórida. A viagem 

contaria com um grupo de médicos, paramédicos e voluntários e, em razão do estado de saúde 

das crianças, foi exigido um seguro específico de viagem. Apenas uma dessas quarenta 

crianças selecionadas não conseguiu a cobertura securatória, e a organização, com a 

concordância da família, colocou um anúncio em um jornal buscando interessados em custear 

o valor da caução do seguro. Foi assim que a história de Hannah Jones se tornou 

mundialmente conhecida. 

Com apenas quatro anos de idade, Hannah foi diagnosticada com leucemia mieloide 

aguda, uma rara e agressiva forma de câncer no sangue, cujo tratamento ocasionou sérios 

danos ao seu organismo, especialmente ao coração. Hannah permaneceu cinco anos em 

remissão do câncer, vivendo uma vida de restrições, tendo que conviver com períodos de 

internação hospitalar, com exames de rotina, por vezes, dolorosos, com o cateter intravenoso, 

com alimentação especial e não podendo participar de atividades típicas de pessoas da sua 

idade, como ir à escola ou correr ao ar livre. 
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Em 2007, o coração de Hannah apresentou um quadro de insuficiência aguda, por isso 

foi novamente internada. Depois de seis semanas de tratamento, um dos médicos de confiança 

da família apresentou a esta duas opções: um transplante cardíaco, medida mais segura e que 

possibilitaria um longo tempo de vida, ou a implantação de um marcapasso multissítio, 

dispositivo normalmente implantado em adultos que poderia fortalecer o coração da Hannah. 

Os pais decidiram consultar a filha de apenas doze anos sobre qual seria a medida escolhida, 

tendo ela preferido a segunda opção. Após algumas dificuldades, o dispositivo foi implantado 

e, durante o período de recuperação no hospital, a equipe médica conversou diversas vezes 

com Hannah sobre os benefícios do transplante, e ela não só recusou como pediu para não ser 

ressuscitada ou mantida viva artificialmente. Hannah foi para outro hospital para ficar em 

observação por mais um mês antes de finalmente ir para casa, seu maior desejo. 

No ano seguinte, um dia após a realização de um exame para avaliar a necessidade de 

continuar a usar um medicamento e a posterior consulta com um médico substituto, a família 

recebeu uma ligação do hospital para levar a filha ao nosocômio mesmo já sendo tarde. 

Diante da recusa da família, o hospital informou que obteria uma ordem judicial para a 

remoção compulsória da adolescente, medida de que desistiram após entrar em contato com o 

outro hospital que acompanhou Hannah, e a família ser acompanhada por uma enfermeira da 

rede de proteção à infância.  

Meses após a implantação do marcapasso, o coração de Hannah voltou a apresentar 

complicações. Após um período curto de reflexão, Hannah mudou de ideia e logo depois de 

completar catorze anos se submeteu ao transplante. Em 2013, ela completou dezoito anos 

(RETTER, 2013) e em 2017 se formou em Inglês na Universidade de Aberystwyth. (MILES, 

2017) 

 A história de vida de Hannah Jones permite verificar as premissas do sistema 

proposto neste trabalho. Nota-se, primeiramente, que diferentemente do regime tradicional de 

substituição de vontade tradicional, os pais buscaram a todo momento promover a 

participação da filha no processo decisório, mesmo que eles preferissem o transplante. Em 

segundo lugar, os mesmos genitores entenderam que a Hannah tinha maturidade necessária 

para se posicionar de forma tão incisiva e respeitaram a autonomia que acreditavam que a 

filha tinha naquele momento independentemente de sua idade. Essa foi a mesma compreensão 

da equipe do hospital e da rede de proteção à infância. Aqui fica claro que foi Hannah que 

decidiu de forma autônoma e que os pais, depois de avaliarem a autonomia da filha, apoiaram 

sua decisão por mais duro que fosse para eles, justamente como preconiza o sistema descrito 

em tópicos anteriores.  
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Deve-se evidenciar que a participação de um terceiro, o médico substituto que não 

conhecia a adolescente, sua história e sua família, agindo com base no seu conhecimento 

técnico e visão de mundo e, porque não, paternalisticamente, causou maiores transtornos à 

história, quase tendo sido responsável pela retirada forçada da jovem de sua residência e 

talvez até pela realização compulsória do transplante. Isso porque o médico avaliou a situação 

de Hannah com base em seus valores pessoais e não por meio dos valores, interesses e 

vivências da sua paciente.  

Como também colocado nos tópicos anteriores, os benefícios em respeitar a autonomia 

de crianças e adolescentes são bons para aquele que decide e também para a família, já que 

reforçam a autonomia e autoestima. Falando sobre sua experiência, Hannah Jones ensina que 

 

[N] não compete dizer se todas as crianças deveriam escolher. Mas quis escolher e 

estou contente por minha mãe e meu pai terem me deixado fazer isso. Também estou 

contente por minha mãe confiar em mim. Se ela não confiasse, eu me sentiria como 

se não fosse importante. Outro motivo de eu ter querido escolher foi porque, se 

todos nós dependêssemos demais de nossos pais, nós não aprenderíamos nada.  
Não recusei o transplante porque estava assustada. Pensei a respeito de tudo e decidi. 

(JONES; JONES, 2016, p. 390). 
 

Poderia-se afirmar que a decisão de Hannah seria uma decisão irracional, mas isso 

seria desconsiderar a racionalidade da maior interessada e dotada de autonomia para decidir 

seu projeto de vida. Se, por um lado, recusar o transplante, que era a medida mais segura e 

capaz de proporcionar maior conforto para a adolescente a longo prazo pode parecer 

irracional, Hannah expõe de forma muito lógica o seu raciocínio ao colocar que, se o 

marcapasso não desse certo, ainda teria a opção de fazer o transplante. (JONES; JONES, 

2016). Ademais, em nenhum momento ela afirmou que queria morrer, apenas que queria 

tentar a opção não convencional. Nesse aspecto, fica clara a necessidade de respeitar a 

autonomia não só quando se concorda com a decisão da criança, já que aceitar uma decisão 

também representa respeitar aquele que decide como a pessoa que é. 

Por fim, Hannah (2016) afirma que foram as vivências que teve que a fizeram rever 

sua decisão, o que evidencia que, independentemente da idade, qualquer um pode redefinir 

seu projeto de vida e a partir dele buscar algo diferente, inclusive aquilo que antes desprezou. 

Ou seja, o que poderia ter sido um “erro” para muitos foi uma excelente oportunidade de 

crescimento pessoal da adolescente que ajudou a formar sua personalidade atual.  
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4.3.4.2 Caso 2: continuidade da gravidez 

 

 Taísa Macena de Lima e Maria de Fátima de Sá (2016) trazem um caso emblemático 

ocorrido no Uruguai. Em 2015, ganhou a mídia o caso de Joana, criança de apenas onze anos 

que engravidou de um familiar de quarenta e um anos que a abusava recorrentemente por 

cerca de um ano.316 A criança possuía problemas de aprendizagem e um leve “retardo” 

mental, ainda que não tenha sido declarada uma pessoa com deficiência (URUGUAY, 2015), 

e, mesmo tendo sido advertida pelos médicos sobre as possíveis consequências negativas para 

ela e para seu filho, a criança desejava manter a gravidez por querer manter os vínculos 

afetivos com o abusador. (NIÑA, 2015b). Os jornais da época destacaram que Joana afirmou 

que queria se casar com o abusador, ainda que a lei a proibisse, e que queria ter o bebê, não 

importando sua idade. (GAROTA, 2015; JEREZ, s.d.). Por outro lado, a mãe de Joana queria 

que fosse realizado o aborto e afirmou que a filha não estava em condições de ter o bebê, de 

lhe prestar o cuidado e a atenção adequada e que Joana devia ser internada em uma instituição 

do Instituto da Criança e do Adolescente do Uruguai (INAU)317  para que tivesse um 

acompanhamento adequado. (NIÑA, 2015a). Joana, cuja mãe havia sido abusada sexualmente 

aos onze anos pelo seu padrasto, vivia em condições de vulnerabilidade e quando o caso 

chegou aos tribunais ela estava na décima sexta semana de gravidez, dois meses a mais do que 

o permitido para a interrupção voluntária da gravidez em casos de abuso sexual no Uruguai. 

(NIÑA, 2015b).318 

 O caso em tela coloca de um lado a autonomia da criança e de outro os limites do 

poder familiar. O regime das capacidades responderia à questão de forma rápida e dura, 

garantindo a preponderância do poder familiar. O sistema proposto nesta tese já exigiria um 

                                                 
316Como não foi possível ter acesso aos autos do processo, as notícias jornalísticas que retratam a história não 

permitiram ter certeza quanto à identidade do abusador. Ora ela foi atribuída ao pai da jovem abusada 

(GAROTA, 2015), ora ao avô da meia-irmã (URUGUAY, 2015) ou ainda ora a um tio (CAPELLI, 2015). 
317Instituto da Criança e do Adolescente do Uruguai (INAU) é um órgão governamental que dirige as políticas 

públicas destinadas a promover, proteger ou reparar os direitos da população infantojuvenil uruguaia, 

objetivando assim garantir o exercício da cidadania de crianças e adolescentes daquele país. (INSTITUTO 

DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAI, 2007).  
318 O Uruguai, desde 2012, permite a interrupção voluntária da gravidez de mulheres maiores de dezoito anos até 

as doze semanas de gestação, prazo este ampliado para catorze semanas nos casos de abuso sexual 

acompanhado de denúncia judicial do crime e sem prazo definido para casos de grave risco à gestante ou de 

má formação do feto que inviabilize a vida fora do útero (art. 2º e 6º da Lei n. 18.987/2012). Existe também, 

no art. 7º da mesma lei, a previsão de procedimento para autorização judicial de aborto para mulheres com 

menos de dezoito anos que desejem interrupção da gravidez ainda que contra a vontade dos pais, procedimento 

que exige relatórios médicos e oitiva da gestante perante o juiz e o representante do Ministério Público. Não 

existe previsão específica para quando a criança ou o adolescente quiser manter a gravidez a despeito da 

vontade dos pais. (URUGUAI, 2012). 
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maior cuidado com a criança, impondo o exame das peculiaridades fáticas, decorrência da 

noção de respeito à condição de pessoa em desenvolvimento.  

Esse respeito, inicia-se com a garantia do direito à participação, devendo os adultos 

prover a infante de informações necessárias para que ela possa formar seu próprio juízo e 

expressá-lo como determina o art. 12 da CIDC/1989. Somente após ser devidamente 

informada, deve-se realizar a oitiva qualificada da criança, sendo que somente com a 

expressão desse juízo formulado é que se poderá começar a avaliar se o interlocutor tem ou 

não maturidade.319 Essa análise deve considerar também todo o contexto no qual a criança 

está inserida, isto é, além de um exame das normas jurídicas referentes ao caso, outros 

aspectos da realidade de vida dos envolvidos (sociais, psicológicos, etc.) devem ser avaliados, 

devendo tais aspectos ser examinados por profissionais de outros saberes, contribuindo assim 

para uma melhor construção da decisão.320 Todo esse processo cuidadoso é essencial tanto 

para garantir a autonomia daqueles que efetivamente a tenham como para não conceder 

autonomia àqueles que não possuem condições de responsabilizar-se pelos seus atos. Assim, 

se após esse processo ficar comprovado que a criança tem condições, independentemente da 

idade, a decisão dela é que deveria prevalecer. Por outro lado, verificada a inexistência dessa 

maturidade, levaria ao respeito da decisão materna tomada no exercício do seu dever de 

cuidado.  

 No caso narrado, um dos psicólogos que atendeu Joana afirmou que ela estava 

emocional e existencialmente vulnerável, não tendo consciência da sua atual situação, sendo 

seu único interesse manter a relação que tinha com seu abusador. (GAROTA, 2015; NIÑA, 

2015b; JEREZ, s.d.). O mesmo profissional afirmou ainda que a criança “não tinha 

capacidade de entender as consequências da gravidez, da maternidade e da relação com um 

homem com o triplo da sua idade”. (NIÑA, 2015a, tradução nossa)321. Segundo os jornais que 

acompanharam o acontecimento, a juíza responsável pelo caso declinou sua competência para 

                                                 
319 Lima e Sá (2016) entendem que há situações em que a criança poderá decidir, outras em que ela poderá 

participar do processo decisório e ainda aquelas de que sequer deve participar. O entendimento das autoras 

sobre a não participação infantojuvenil deve ser compreendido como exceção e utilizável apenas para bebês 

em tenra idade ou para crianças e adolescentes que não podem exprimir sua vontade, como aquelas em estado 

comatoso. Do contrário, como exposto no tópico 3.3.1, o direito à participação não tem requisitos. As 

exigências de idade e maturidade são estabelecidas apenas para o dever do adulto de considerar a manifestação 

da criança ou do adolescente. É importante ressaltar que consultar a criança pode sim causar desconforto a ela, 

mas sequer oportunizar que ela participe é violar seu direito. 
320 No caso narrado haveria a imperiosa necessidade de se avaliar a questão de saúde mental da criança, aspecto 

que não só abre outros questionamentos sociais e psicológicos, como também leva à incidência das normas 

jurídicas específicas para as pessoas com deficiência. Haveria, portanto, um necessário diálogo das fontes 

entre dois microssistemas. 
321 […] no tiene capacidad para entender las consecuencias del embarazo, la maternidad y la relación con un 

hombre que triplica su edad.  
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decidir e afirmou que a decisão caberia a Joana, sua mãe e à equipe médica. (NIÑA, 2015a; 

CAPELLI, 2015).322 

A decisão do caso passaria necessariamente pela análise das particularidades fáticas. 

Para avaliação da maturidade, aspectos como a idade e o desenvolvimento mental e social 

deveriam pesar na avaliação da vontade da criança. A falta de acesso à decisão proferida pela 

magistrada uruguaia impossibilita aferir como ou se esses pontos foram examinados, mas fato 

é que, segundo as informações trazidas nos periódicos, os relatórios médicos e psicológicos 

destacavam a ausência de discernimento de Joana, o que representaria a falta da maturidade 

exigida pelo art. 12 da CIDC/1989. Embora o caso não tenha sido levado ao Poder Judiciário 

diretamente pela criança, que não concordava com a mãe, mas sim pela atuação do INAU, 

houve uma análise transdisciplinar da maturidade da criança. Essa avaliação não parece ter 

sido considerada, uma vez que o caso parece ter sido solucionado mais pela impossibilidade 

legal de aborto do que por ter sido discutida a decisão da jovem. 

Excepcionando a discussão sobre o aborto e focando apenas a questão da decisão da 

criança em si à luz do sistema proposto neste trabalho, nota-se que Joana não demonstrava 

maturidade para decidir sobre a continuidade da gravidez. Isso porque tanto na análise de sua 

mãe quanto no exame feito por vários profissionais de diferentes saberes, ela demonstrou que 

seu discernimento para analisar sua própria situação estava comprometido. Deveria, como foi, 

ser oportunizado a ela participar da decisão sobre a gravidez, fato que inegavelmente a afeta, 

mas sua vontade deveria ser ponderada como determina o art. 12 da CIDC/1989. Ainda que 

seja extremamente difícil qualquer decisão que obrigue outrem a abortar, no caso em tela a 

decisão da mãe, tomada no exercício do seu dever de cuidado respaldada pela equipe técnica, 

se mostraria aquela mais adequada ao caso.  

  

 

 

 

                                                 
322 Segundo o portal Subrayado, a juíza entendeu no caso deveria ser aplicado o art. 11 bis do Codigo de la 

Niñez y Adolescência, incluído no Direito uruguaio pela Lei n. 18.486/2008. (MENOR, 2015). O referido 

dispositivo determina que “[D] de acordo com a idade da criança ou adolescente, as decisões sobre métodos de 

prevenção da saúde sexual ou outros tratamentos médicos que possam corresponder, serão adotadas em 

concordância com seus pais ou outros referentes adultos de sua confiança, e devem ser respeitadas. em 

qualquer caso, a autonomia progressiva dos adolescentes.” (URUGUAI, 2008, tradução nossa). De acuerdo a 

la edad del niño, niña o adolescente se propenderá a que las decisiones sobre métodos de prevención de la 

salud sexual u otros tratamientos médicos que pudieran corresponder, se adopten en concurrencia con sus 

padres u otros referentes adultos de su confianza, debiendo respetarse en todo caso la autonomía progresiva de 

los adolescentes.  
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4.3.4.3 Caso 3: não à adoção323 

 

 Em 2006, Luiz, de nove anos, Raul, de três anos, e Jonas, um ano, foram encontrados 

pela Polícia Militar na companhia de seus pais, com pequenas escoriações, morando nas ruas 

de Belo Horizonte. Na mesma noite, as crianças foram encaminhadas a uma entidade de 

acolhimento institucional pelo Conselho Tutelar e, posteriormente, buscou-se, sem sucesso, 

membros da família ampliada que pudessem recebê-las. Ao mesmo tempo, tentou-se 

encaminhar a família aos programas referentes à política municipal de convivência familiar 

para que fosse trabalhada e pudesse receber os filhos de volta. Os pais não conseguiram aderir 

aos encaminhamentos da equipe do município, e o pai das crianças veio a falecer em 2007. 

Com a morte do genitor e verificada a impossibilidade da mãe de receber os filhos de volta, 

foi decretada a perda do poder familiar após procedimento em contraditório, tendo sido as 

crianças cadastradas para a adoção. Em razão da idade delas, o que as colocou fora do perfil 

normalmente indicado para os interessados, não foram encontrados pretendentes no Cadastro 

Nacional de Adoção, tendo sido as crianças encaminhadas para adoção transnacional e, diante 

a impossibilidade de manutenção do grupo de irmãos, Jonas foi indicado para uma família, 

enquanto Luiz e Raul para outra. 

 Transcorrido o estágio de convivência em território nacional, Luiz se recusou a ser 

adotado, mesmo após ter sido feito um trabalho psicológico específico com ele. Mesmo não 

sendo adolescente, ele foi ouvido pela equipe técnica do Juízo Cível da Infância e da 

Juventude, em estudo que também contou com a participação da equipe da entidade de 

acolhimento, e foi taxativo em confirmar que não desejava ser adotado. Em 2008, o 

magistrado, analisando as peculiaridades fáticas e ouvindo a criança, concedeu a adoção dos 

irmãos mais novos e acolheu a manifestação de vontade de Luiz, que permaneceu no Brasil 

em acolhimento institucional. 

 O caso em tela tem como primeira peculiaridade o fato de não ter os pais presentes. 

Como dito anteriormente, a avaliação da maturidade caberia primeiramente aos pais, mas no 

presente caso tal exigência não poderia ser atendida, uma vez que o pai já era falecido e a mãe 

perdera seu poder familiar. Como também não havia tutor nomeado e nem havia outros 

familiares de Luiz,324 a questão teve que necessariamente ser judicializada.  

                                                 
323A história aqui contada foi retratada no material didático audiovisual produzido pelo professor Giordano 

Bruno Roberto intitulado “Autonomia da Criança e do Adolescente”, disponível no YouTube no sítio 

https://www.youtube.com/watch?v=YFARGgRr9fE. 
324Embora no Direito nacional o dirigente da entidade de acolhimento institucional seja equiparado a guardião 

por força do art. 92 §2o da Lei n.8.069/1990, ao atribuir a ele a possibilidade de decidir pela criança sobre uma 
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 A segunda peculiaridade foi a oportunização em várias ocasiões diferentes para que a 

criança participasse. Ela teve diversas oportunidades de manifestar sua vontade perante os 

psicólogos e assistentes sociais que compunham as equipes técnicas da Vara Cível da Infância 

e da Juventude, da entidade de acolhimento e ainda perante o juiz, e ela se manteve firme no 

propósito de não ser adotado. Ou seja, Luiz pôde formar seu juízo e expressá-lo, mesmo tendo 

sido advertido dos riscos da sua decisão, e teve sua vontade considerada pelo magistrado. 

Mesmo não tendo a obrigação legal de ouvir, o magistrado optou por fazê-lo325. O julgador 

também não estava vinculado ao consentimento da criança para adoção, uma vez que esse 

consentimento só é exigido para os adolescentes (art. 45 §2o do Estatuto da Criança e do 

Adolescente). Ademais, o juiz pôde contar com a contribuição de outros saberes (psicologia e 

serviço social), o que o auxiliou a tomar uma decisão consciente de respeitar a autonomia 

daquela criança. Ainda que se pudesse exigir que ele tivesse total conhecimento das 

experiências que teria ou do que perderia permanecendo no país, por meio do exercício do 

direito à participação e com o subsídio técnico que apontou que Luiz apresentava 

discernimento e maturidade para se colocar na situação por ele vivida. Verificou-se que a 

criança estava convicta de sua decisão e aceitava as repercussões que ela teria. Ou seja, para o 

magistrado, as capacidades de Luiz demonstravam evolução necessária para aquela vontade. 

Nesse ponto, esse caso difere do anterior. Luiz não sofria de nenhuma deficiência mental e por 

mais de um ano expressou sua vontade, que também foi respaldada pela opinião técnica de 

psicólogos e assistentes sociais, isto é, no caso relatado nota-se que o sistema descrito neste 

trabalho foi, de certa forma, adotado, tendo sido, primeiramente, garantido o direito à 

participação de Luiz e, posteriormente, o respeito a sua autonomia progressiva, já que foi 

constatada via equipe técnica e pessoalmente pelo julgador que suas capacidades eram 

evoluídas o bastante para que o exercício de seu direito fosse respeitado, conforme arts. 5º e 

12 da CIDC/1989. 

 Poderia aqui se discutir a racionalidade da decisão tomada por uma criança de onze 

anos, mas há de se ponderar que foi realizado um trabalho por quase um ano para que ele se 

tornasse receptivo à adoção e, mesmo temendo a separação dos irmãos, Luiz manifestou seu 

desejo de não ser adotado. Assim, se a racionalidade for interpretada como manter-se fiel ao 

                                                                                                                                                         
questão dessa natureza com base no dever de cuidado que ele possui parece desproporcional ao seu múnus. 

Quando se é um pai, o tutor ou um familiar, tal possibilidade se mostra mais razoável em razão dos vínculos 

que se espera que a criança tenha com essas figuras. 
325Em 2009, o art. 28 §2o do Estatuto da Criança e do Adolescente foi alterado para determinar a necessidade do 

consentimento de maiores de doze anos a ser obtido em audiência destinada à colocação em família substituta. 

À época sequer havia a obrigatoriedade da oitiva de adolescentes, mas o magistrado poderia ouvir tanto 

crianças quanto adolescentes se entendesse necessário. Essa foi a postura adotada pelo julgador que realizou a 

audição da criança. 
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seu projeto de vida, não se pode afirmar que a decisão em tela tenha sido irracional. Da 

mesma forma, a decisão também é racional se adotada a concepção mais objetiva defendida 

por Freeman (2006), já que da mesma forma que Luiz deixou de viver em outro país, ele teve 

oportunidade de ter novas experiências no Brasil, isto é, não ser adotado não é uma decisão 

objetivamente irracional, como usar drogas ou deixar a escola.  

Poderia-se também questionar a crueldade de submeter uma criança de onze anos a ter 

que lidar com as cruéis consequências de uma má escolha. Contudo, como já dito ao longo 

deste trabalho, dizer se uma decisão é boa ou má envolve julgar com os próprios valores a 

vida de outrem. Lidar com essas consequências faz parte de fazer escolhas, e Luiz deve ter 

crescido bastante com a decisão que tomou. Deve-se ter em mente que consequências 

desastrosas também poderiam ocorrer caso, além de poder ter tido sua vontade desrespeitada, 

ele tivesse sido obrigado a aceitar outra família e estar em outro país com o qual não teria a 

mesma afinidade e nem falaria a língua.  

 Como trabalhado no capítulo 3, a aferição do melhor interesse nesse caso concreto 

envolve certo “exercício de futurologia”, cuja incerteza é mitigada pela apreciação da vontade 

da criança aliada à análise da mesma manifestação por profissionais de outros saberes. Apesar 

de não usual, diante das possíveis repercussões negativas para a criança a decisão judicial se 

mostrou adequada e contemplou as bases do sistema trazido neste trabalho. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Estudar o Direito da Criança e do Adolescente é sempre um desafio. O presente 

trabalho aborda aquele que é um dos temas centrais desse microssistema e dos mais 

angustiantes. Angustia porque em 2018 completou- trinta anos a vigência da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 e vinte e oito anos as vigências do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e da Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989. 

Entretanto, no que diz respeito ao exercício autônomo de direitos por crianças e adolescentes 

continuamos sendo regidos por um sistema de capacidades do século XIX. 

As razões para a desconsideração de normas específicas vigentes e até 

hierarquicamente superiores pelas disposições do Código Civil são muitas. Elas envolvem 

desde o apego pela tradição civílistica, passando por um ensino jurídico deficiente, pela falta 

do estudo dos direitos infantojuvenis e chegando à cultura menorista ainda viva na sociedade 

brasileira ou até ao medo que os adultos têm de dar voz e autonomia para crianças e 

adolescentes. Analisar todas essas suposições seria por si só um trabalho que justificaria uma 

nova pesquisa doutoral. 

Nesta pesquisa, primeiramente discutiu-se se esse centenário sistema das capacidades, 

estruturalmente intacto no que tange à população infantojuvenil desde 1916, seria ainda 

aplicável aos direitos extrapatrimoniais. Esses direitos, também chamados de existenciais, 

delimitados como direitos fundamentais e direitos da personalidade, sequer existiam quando o 

sistema das capacidades foi cunhado. Após uma análise das diferenças de estrutura, objetivos 

e até dos fundamentos da república brasileira (dignidade da pessoa humana e cidadania) e do 

objetivo da criação de uma sociedade livre, justa e solidária, verificou-se a incompatibilidade 

do regime das capacidades com esses direitos. Entendo que no atual Direito Civil brasileiro as 

relações patrimoniais convivem com as relações extrapatrimoniais e que a autonomia privada 

se manifesta de forma diferente em cada uma dessas relações, devendo existir dois modelos 

diferentes para o exercício de cada um desse direitos. 

A proteção especial garantida às crianças e aos adolescentes poderia, a princípio, 

justificar a manutenção do sistema das capacidades. No entanto, quando se analisou o Direito 

Infantojuvenil ficou claro que a forma de proteção estabelecida pela Doutrina da Proteção 

Integral também é incompatível com a incapacidade civil para o exercício dos direitos 

extrapatrimoniais. Isso porque enquanto a proteção buscada pelo sistema das capacidades era 

a proteção ao patrimônio calcada na exclusão da pessoa do mundo jurídico, a proteção 

promovida pelo Direito Infantojuvenil centra-se na proteção e promoção da pessoa. A 
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Doutrina da Proteção Integral, consagrada no art. 227 da CRFB/1988, reconhece a 

vulnerabilidade, preocupando-se em assegurar o desenvolvimento saudável para que a criança 

e o adolescente superem essa mesma vulnerabilidade. 

 No plano supralegal, o direito à participação assegura que a população infantojuvenil 

pode formular juízos e expressar opiniões, as quais serão devidamente consideradas em todos 

os assuntos que são referentes a ela, de acordo com a idade e maturidade. A expressão “todos 

os assuntos relacionados à criança” deve ser interpretada da forma mais ampla possível para 

permitir a maior inserção de crianças e adolescentes na família, na comunidade e até na 

sociedade.     

 Ainda no plano da supralegalidade, o direito à autonomia progressiva complementa o 

direito à participação, uma vez que impõe a obrigação de respeito ao exercício pessoal de 

direitos quando a população infantojuvenil tiver capacidade para tanto. 

 No plano infraconstitucional, esses direitos/princípios são reforçados pela previsão dos 

direitos fundamentais à liberdade e ao respeito, ambos previstos no art. 227 da CRFB/1988, e 

trabalhados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Enquanto o primeiro deles reforça a 

participação de crianças e adolescentes nas famílias e na comunidade, o segundo não deixa 

nenhuma dúvida que a população infantojuvenil possui autonomia, ainda que nem sempre seja 

a mesma dos adultos. 

Buscando estabelecer o diálogo harmônico entre essas disposições legais, recorreu-se 

ao estudo dos microssistemas, mas a pouca discussão sobre eles dificulta a formação de uma 

visão sistemática das normas que os compõem. Compreendidos como uma nova ordem 

protetiva sobre um tema específico, fundado no texto constitucional, que conta com princípios, 

regras, literatura e decisões próprias, que, embora autônomos, dialogam com o direito comum 

e são influenciados por outras ciências, os microssistemas são de grande importância para o 

Direito nacional. Eles são tanto orientadores da atividade interpretativa de um determinado 

tema como estabelecem parâmetros para futuras decisões, o que dá maior consistência e 

integridade a determinado ramo do Direito. O diálogo das fontes foi a metodologia trabalhada 

para fazer estabelecer as novas relações entre as normas e construir um modelo de exercício 

para os direitos extrapatrimoniais. 

A partir das disposições legislativas, propôs-se um sistema no qual é reconhecida a 

autonomia progressiva às crianças e aos adolescentes, permitindo que eles exerçam de forma 

pessoal e autônoma seus direitos existenciais, desde que eles possuem maturidade necessária 

para a prática de um determinado ato. Não havendo maturidade, avaliada pelos pais ou 

representantes legais, ainda sim deve ser garantida a participação de crianças e adolescentes 
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nas decisões que os envolvam. Neste caso, essas decisões deverão ser tomadas pelos pais ou 

representantes legais, não como exercício de representação ou assistência legal, mas em razão 

do dever de cuidado e educação inerente ao poder familiar ou à tutela. À população 

infantojuvenil ainda é assegurado o direito de recorrer ao sistema de justiça na tentativa de 

exercer seus direitos, quando forem avaliados pelos representantes legais como imaturos, 

devendo ser garantida a possibilidade de produção de prova de maturidade pelo titular do 

direito. 

Nesse contexto, o poder familiar, enquanto instituto protetivo estabelecido em prol da 

criança e do adolescente, não pode servir de obstáculo para o exercício de direitos quando seu 

titular demonstrar autonomia necessária para praticar ou abster de praticar determinado ato. 

Nesta situação, conceder supremacia ao poder familiar é legitimar seu uso em contrariedade 

aos seus próprios fundamentos. O mesmo raciocínio vale para a tutela. Aos representantes 

legais, o Direito reservou um papel muito mais nobre, o de educador, de orientador, de 

responsável por guiar a criança ou o adolescente no árduo processo de desenvolvimento 

pessoal. 

Ainda que seja demonstrada a autonomia, excepcionalmente será legítima a atuação de 

terceiros nas situações existenciais de crianças e adolescentes quando ela for no sentido de 

assegurar condições para a futura atuação do titular, as chamadas decisões irracionais. 

É importante frisar que não se trata de uma proposta de lege ferenda, mas sim da 

aplicação de dispositivos jurídicos válidos e vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, 

sendo alguns deles, inclusive, hierarquicamente superiores à codificação civil. 

Ao invés de pensar em um sistema apriorístico de exercício de direitos como presente 

no CCB/2002 (ainda arraigado no positivismo e na defesa da segurança jurídica patrimonial), 

o que esse sistema propõe é um modelo que permita que o exercício dos direitos 

extrapatrimoniais seja realizado com a participação do principal interessado, a criança e o 

adolescente, e que seja respeitado o grau de autonomia que o titular tenha de fato, o que pode 

levar inclusive a ele exercer o direito autonomamente. O sistema aqui proposto representa a 

alteração da tradicional relação de crianças e adolescentes como adultos, transformando essa 

relação, que por muito tempo era de hierarquia e submissão, em uma relação democrática.  

Quanto às questões patrimoniais, essas não foram o foco desta pesquisa. Para elas, o 

sistema de capacidades poderia até ser mantido, até porque os arts. 3º e 4º da CCB/2002 ainda 

continuam vigentes, desde que também fosse assegurada a aplicação dos direitos à 

participação, à autonomia progressiva, à liberdade e ao respeito à autonomia. Como esse 

sistema que se operacionalizaria é tema que mereceria um outro estudo, uma vez que a 
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autonomia exigida para essas questões deve ter um tratamento próprio e diferente da 

autonomia existencial, sob pena de tratar igualmente situações complemente díspares.  

 Se o Direito Civil atual ainda luta para se livrar de sua tradição patrimonialista e 

excludente, o Direito da Criança e do Adolescente também luta para se afastar da tradição 

autoritária e excludente do Direito do Menor, com o agravante de também ter que se 

distanciar da tradição civilista consubstanciada no regime das capacidades. Os dois caminham 

no mesmo sentido. Ambos buscam valorizar a pessoa, a sua dignidade e cidadania e nos levar 

para uma sociedade melhor.  

Não se acredita que esse trabalho, por si só, será o desencadeador de toda uma 

mudança no tratamento jurídico dado à criança e ao adolescente. Não é essa a pretensão. A 

intenção é, todavia, contribuir para o desenvolvimento de uma parte dos juristas nacionais que 

enxergam o direito além do texto dos códigos e leis que estudam nas faculdades. Isso porque a 

academia tem papel essencial no desenvolvimento de profissionais que pensem e tratem o 

Direito de forma diferenciada, por meio de visão sistemática e coesa do ordenamento legal, 

mas que parta de normas vigentes e muitas vezes desconsideradas por aqueles que atuam, 

opinam e julgam as situações da vida real. É preciso ter compromisso com o Direito, isto é, 

com as normas, com a sua integridade e com os reflexos de sua interpretação, o que vai muito 

além do ativismo judicial moralizante e axiológico que ganha força no país, especialmente no 

Supremo Tribunal Federal. 
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