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RESUMO 

 

O período compreendido entre a infância e a adolescência é marcado pela relevância 
na formação da personalidade, momento em que são traçados fatores determinantes 
ao alcance do pleno desenvolvimento. A família é considerada o núcleo primário e 
essencial das relações humanas, pois é na esfera doméstica que são traçados os 
primeiros estímulos culturais, éticos e morais. Por isso, as direções pelas quais a 
sociedade caminha demandam apreciação antropológica e jurídica, para adequação 
normativa. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o princípio da 
dignidade da pessoa humana, foi elevado a fundamento da República e estabelecido 
como alicerce a ser observado nas relações jurídicas. A proteção infantojuvenil é 
consubstanciada especialmente nos ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente 
e recebe ênfase o melhor interesse. A presente dissertação objetiva analisar a peculiar 
importância da tutela infantojuvenil, a partir de constatações sobre a atuação familiar 
na formação da personalidade e da autonomia existencial da pessoa e questiona 
quais são os limites estabelecidos para o exercício da autoridade parental no âmbito 
doméstico. A fim de responder à indagação, a pesquisa desenvolve-se a partir do 
método hipotético-dedutivo e abordagem bibliográfica, e estabelece como 
pressuposto a elevação do melhor interesse infantojuvenil como norma de caráter 
materialmente fundamental. Em seguida, explora o princípio da dignidade da pessoa 
humana, destrinchado nas dimensões ontológica, comunicativa, histórico-cultural e 
dualista e nos postulados da igualdade, liberdade, integridade psicofísica e 
solidariedade, atribuídos às pessoas como carga intrínseca à condição humana. Com 
as constatações realizadas, o estudo traça um panorama entre os elementos do 
princípio do melhor interesse e da autoridade parental, aos postulados da dignidade e 
verifica a correspondência entre suas características. Identifica, ao final, por meio de 
um juízo hermenêutico de ponderação, que quando algo que se espera como melhor 
interesse não se amolda a um dos postulados da dignidade, haverá um impasse 
jurídico na efetivação dos direitos infantojuvenis, devendo incidir a limitação da 
autonomia parental, para que seja concretizada a dignidade e o melhor interesse da 
criança e do adolescente, garantindo-lhes um desenvolvimento pleno, livre, 
emancipatório e autônomo na sociedade em que vivem. 

 

Palavras-Chave: Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Poder 
familiar. Dignidade da pessoa humana. Direitos da personalidade. Direitos 
fundamentais. 
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ABSTRACT 

 

The period between childhood and adolescence is marked by the relevance in the 
formation of personality, moment that determining factors for the achievement of full 
development are traced. The family is considered the primary and essential unit of 
human relations, since it is in the domestic sphere that the first cultural, ethical and 
moral stimuli are traced. For this reason, the directions which society moves in 
demands an anthropological and legal appreciation for normative adequacy. With the 
promulgation of the Federal Constitution of 1988, the principle of the dignity of the 
human person was raised to the ground of the Republic and established as the 
foundation to be observed in legal relations. Child and youth protection is embodied 
especially in the dictates of the Child and Adolescent Statute and emphasizes the best 
interest. This dissertation aims to analyze the peculiar importance of child and 
adolescent guardianship, based on findings about family performance in the formation 
of personality and existential autonomy of the person and that question what are the 
established limits for the exercise of parental authority in the domestic sphere. In order 
to answer the question, the research develops from the hypothetical-deductive method 
and bibliographical approach, and establishes as an assumption the elevation of the 
best interest of children and adolescents as a norm of a materially fundamental 
character. Afterward, explores the principle of the dignity of the human person, 
unraveled into the ontological, communicative, historic-cultural and dualist dimensions 
and on the postulates of equality, freedom, psychophysical integrity and solidarity, 
awarded to people as intrinsic burden to the human condition. With the findings of the 
study, it gives an overview between the elements of the principle of best interest and 
parental authority, the postulates of dignity and verifies the correspondence between 
their characteristics. Identifies, by the end, through a hermeneutical judgment of 
weighting that when something that is expected to be as the best interest does not 
adjusts to one of the postulates of dignity, there will be a legal impasse in the realization 
of children's rights and should limit parental autonomy, so that the dignity and best 
interests of children and adolescents are realized, guaranteeing them a full, free, 
emancipatory and autonomous development in the society in which they live. 

 
 

Keywords: Principle of the best interests of children and adolescentes. Family power. 
Dignity of human person. Personality rights. Fundamental rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação objetiva estudar o reconhecimento da criança e do 

adolescente como sujeitos de direitos no contexto jurídico constitucional, pois, por 

muito tempo, foram tratados apenas como meros integrantes das esferas familiares e 

sociais, não tinham suas essências valoradas como pessoas em formação. Essa 

realidade tomou novos rumos sobretudo com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, que estabeleceu como alicerce de todo arcabouço normativo, o princípio da 

dignidade da pessoa humana, elevando-o à fundamento da República.   

A fim de demonstrar a mudança de paradigma havida entre o antigo pátrio 

poder, presente no Código Civil de 1916, e o atual poder familiar, constante no Código 

Civil de 2002, ocasionada pelas irradiações do princípio da dignidade da pessoa 

humana, visualizar-se-á que fora deixada para trás na ambiência jurídica a ideia de 

submissão do filho aos anseios, praticamente ilimitados, da esfera parental. Notar-se-

á que os reflexos dessa modificação de sentido foram detalhados com a edição do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como com a ratificação da Convenção 

sobre os Direitos da Criança, trazendo para a ordem interna uma gama de normas 

amplamente protetivas.   

Face a tais inovações jurídicas, o estudo propõe-se a investigar, enquanto 

problema de pesquisa, a atuação parental no ambiente familiar, consolidado no 

seguinte questionamento: Quais os limites da autonomia dos titulares da autoridade 

parental sobre a pessoa infantojuvenil? A partir de um juízo hermenêutico entre o 

princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio do melhor interesse da criança 

e do adolescente e as prerrogativas da autoridade parental, o trabalho percorrerá as 

hipóteses que apresentam respostas à indagação.  

A justificativa da concretização da presente pesquisa reside na 

imprescindibilidade de uma melhor compreensão jurídica acerca da interpretação do 

instituto do poder familiar, ou então, preferencialmente denominada, autoridade 

parental. Explorar as vertentes apontadas trará à tona que a limitação da autonomia 

parental é medida necessária em prol da garantia da dignidade da pessoa humana, 

fazendo valer o reconhecimento da criança e do adolescente enquanto sujeito de 

direito em formação.  Ainda, a realização da pesquisa justifica-se pela importância e 

atualidade da temática cujo conteúdo aborda normas constitucionais, em especial, a 

análise dos direitos fundamentais e a tutela dos direitos da personalidade das crianças 
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e adolescentes. Relaciona-os com os princípios carreados no ordenamento jurídico, 

visando atribuir à devida valoração jurídica e científica aos direitos infantojuvenis. Para 

tal exame, far-se-á necessário a utilização de interpretação e análise hermenêutica 

dos institutos apresentados como objeto de estudo.    

 Para responder ao questionamento apresentado, a pesquisa utilizar-se-á da 

metodologia hipotético-dedutiva, elencando hipóteses para serem perquiridas ao 

longo dos capítulos. Ademais, o estudo desenvolver-se-á a partir de pesquisa 

bibliográfica, análise legislativa e jurisprudencial. Buscar-se-á demonstrar que o direito 

de liberdade dos pais e responsáveis, titulares da autoridade parental, não é pleno no 

que diz respeito ao exercício de escolhas sobre a vida de seus filhos, visto que a 

autoridade do poder familiar pode sofrer restrições quando esta estiver em desacordo 

com os princípios jurídicos de proteção infantojuvenil. 

Adotar-se-á como principal hipótese o reconhecimento de que crianças e 

adolescentes possuem necessidades diferentes das pessoas adultas. Portanto, 

perseguir-se-á, a partir da ponderação – técnica de solução de conflitos aplicável aos 

princípios, um tratamento axiológico mais amplo quando se tratam de crianças e 

adolescentes, sobretudo partindo da ótica do princípio do melhor interesse da criança 

e do adolescente, a fim de revelá-lo como norma de caráter materialmente 

fundamental no ordenamento jurídico e sobrepô-lo à liberdade parental, dada sua 

essencialidade, pois prima por potencializar o desenvolvimento infantojuvenil na sua 

mais alta realização, perfazendo os ideais de dignidade.   

Em um primeiro momento, abordar-se-á a construção histórica dos direitos da 

criança e do adolescente (o conteúdo não será esgotado, pois visa possibilitar uma 

visão ampla da gradativa conquista de direitos). Visualizar-se-á que na antiga esfera 

familiar, contemplada pela patria potestas, os filhos eram reduzidos à condição de 

meros integrantes e que, mais tarde, a legislação direcionada especialmente ao 

público infantojuvenil, notadamente, pelo Código de Menores, não tratava da infância 

como assunto protetivo, mas tão somente da condição do menor em situação 

irregular, como os casos de delinquência.  

Com a superação do pátrio poder, passou-se a adotar a titulação poder 

familiar, incrementada pelo Código Civil de 2002, já imergido pelo texto constitucional. 

A pesquisa elucidará, pautando-se em entendimentos doutrinários pelos quais o 

estudo se filia, que a nomenclatura autoridade parental mostra-se mais adequada aos 

anseios contemporâneos, de modo a não dar ênfase no vocábulo poder, já que a 



11 

 

função instituída aos pais é de facilitar e propiciar a emancipação dos filhos, guiando-

lhes para a conquista de um desenvolvimento pleno. No âmbito do estudo sobre a 

autoridade parental, apresentar-se-ão as prerrogativas estabelecidas pelos 

instrumentos jurídicos. 

De modo peculiar, enfatizar-se-á que a Constituição Federal distribuiu o ônus 

da responsabilidade pela proteção infantojuvenil, à família, à sociedade e ao Estado, 

e que tais conteúdos estão dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente que 

tutela, especialmente, os princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e do 

melhor interesse. Particularmente, dar-se-á relevo ao princípio do melhor interesse, 

presente na Convenção sobre os Direitos da Criança, elaborada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 1989 e ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 

99.710/1990.  

Demonstrar-se-á que, para uma norma ser considerada direito fundamental, 

poderá ser dotada de fundamentalidade material e fundamentalidade formal, sendo 

que a primeira consiste na consonância de seu conteúdo com a efetividade de 

dignidade da pessoa humana, e a revelação das características de direitos humanos 

impregnado em seu conteúdo substancial. E, a segunda, na formalidade de 

positivação da norma no texto constitucional. O princípio do melhor interesse, por seu 

turno, conforme se elucidará, não foi positivado na Constituição Federal. 

O estudo cuidará de legitimar a potencialidade do melhor interesse da criança 

e do adolescente em ser considerado uma norma de caráter fundamental e exporá 

que, por ser um princípio oriundo de tratado internacional, cujo conteúdo dispõe sobre 

a preservação dos direitos humanos relacionados às crianças, mesmo tendo ter sido 

ratificado antes da Emenda Constitucional nº 45/2004, pode ser considerado 

materialmente constitucional. Essa análise parte do pressuposto de que todo tratado 

que possui conteúdo de direitos humanos é assim considerado.  

Adiante, reservar-se-á capítulo especial para a abordagem do princípio da 

dignidade da pessoa humana e para o estudo dos direitos da personalidade. A 

dignidade da pessoa humana será estudada em um recorte sobre as noções 

estabelecidas pelos países ocidentais e dar-se-á ênfase na autonomia e na não 

instrumentalização das pessoas, pelo reconhecimento mútuo entre cada integrante da 

sociedade.  

No delineamento da dignidade, serão expostos recortes doutrinários 

selecionados, a fim de destrinchá-la ao seu conteúdo mínimo. Assim, analisar-se-ão 
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as dimensões ontológica, comunicativa, histórico-cultural e dualista (negativa e 

prestacional) da dignidade e os substratos da liberdade, da igualdade, da integridade 

psicofísica e da solidariedade, a fim de reconhecer a pessoa humana como autônoma 

em si, e livre para agir conforme a razão. Incluir-se-á nesse intento, contemplar a 

pessoa infantojuvenil como detentora dos mesmos atributos de dignidade da pessoa 

adulta, mas autenticada pelo reconhecimento da superior importância em razão da 

construção de sua personalidade, dada a fase desenvolvimento em que se encontra. 

Enfatizar-se-á que a família é considerada a base da sociedade e é nela que 

acontecem os primeiros e principais fatores de desenvolvimento da pessoa, incluindo 

a formação ética e moral, por isso o período compreendido entre a infância e a 

adolescência é marcado pela relevância da formação da personalidade, ao passo que, 

atos contrários ao bom desenvolvimento, certamente gerarão consequências 

desfavoráveis e limitadoras, causando impactos, inclusive no modo de se relacionar 

na sociedade em que vivem, ferindo a liberdade e dimensão comunicativa da 

dignidade.  

Ainda no bojo do estudo da dignidade, abordar-se-ão os direitos da 

personalidade, estabelecidos na ordem jurídica como direitos subjetivos pertencentes 

aos seus titulares e que integram a cláusula geral da dignidade da pessoa humana. 

Demonstrar-se-á que a personalidade é composta pelos bens existenciais da pessoa, 

os quais não podem ser renunciados, transmitidos ou alienados, quiçá mitigados pelos 

detentores da autoridade parental. Ademais, a personalidade será também estudada 

a partir de uma abordagem interdisciplinar relativa à sua formação biológica ensinada 

pela psicologia enquanto vertente aplicada ao Direito.    

A pesquisa abordará, em última análise, a forma de interpretação das normas 

principiológicas presentes na ordem jurídica, consideradas como mandamentos de 

otimização, e dará ênfase na forma de solução de conflitos entre tais princípios, 

intitulada de ponderação. Demonstrar-se-á que um conflito envolvendo a liberdade, 

exposta em uma dupla hierarquia – a esfera infantojuvenil e a esfera parental, deverá 

ser solucionado com a identificação conteúdo principiológico apto a otimizar a tutela 

dos destinatários que demonstram maior vulnerabilidade e, consequentemente, 

supremacia, ou seja, crianças e adolescentes.   

Será aclarado que a liberdade infantojuvenil possibilita a fruição das 

funcionalidades humanas para o alcance do desenvolvimento pleno e se esquiva dos 

conteúdos parentais dirigidos por culturas limitadoras (como atitudes preconceituosas, 
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desumanas, xenofóbicas, racistas e etc.).  De outro lado, vislumbrar-se-á que a 

prerrogativa parental de criar os filhos conforme os conceitos particulares dos 

detentores, muitas vezes, pautados em convicções ideológicas, culturais, religiosas, 

entre outras, poderá segregar a real configuração do bom desenvolvimento psíquico, 

físico e mental.  

Ilustrar-se-á a temática com a apresentação de casuísticas relacionadas à 

escolha da educação infantojuvenil, à exposição excessiva de crianças e 

adolescentes aos ambientes virtuais e às práticas consumeristas e à escolha da 

religiosidade infantojuvenil, demonstrando que os vetores interpretativos consistem na 

revelação do melhor interesse e da dignidade da criança e do adolescente.  

Constrói-se a dissertação buscando a conclusão de que o melhor interesse, 

entendido como princípio de conteúdo materialmente fundamental, deve ser elevado 

ao patamar do conflito e posto no embate juntamente com a liberdade infantojuvenil, 

frente à liberdade parental e, obter-se-á como resultado hermenêutico ponderativo a 

revelação de que a liberdade parental, se aplicada desmedidamente, gerará a própria 

instrumentalização da pessoa humana, fator esse rechaçado pela construção de 

dignidade. Portanto, o melhor interesse, composto do princípio da dignidade da 

pessoa humana deve ser entendido como o limite a ser estabelecido ao exercício da 

autoridade parental, pois nele estão presentes os componentes de construção da 

personalidade infantojuvenil, possibilitando aos destinatários um desenvolvimento 

pleno e autônomo.   
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2 A TUTELA CONSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A 

NORMA-PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE 

 

Em razão da busca pela demonstração da limitação da autonomia do poder 

familiar em prol da garantia de desenvolvimento da criança e do adolescente, faz-se 

necessária a análise de como o ordenamento jurídico brasileiro reconhece e dispõe 

sobre a qualidade de sujeitos de direitos das pessoas infantojuvenis, o que será 

demonstrado no presente capítulo. 

Enfrenta-se a digressão histórica dos direitos infantojuvenis que se apontam 

nos marcos de transição entre as naturezas de meros expectadores da vida familiar 

para o centro de proteção desta unidade social, demonstrando que todo o arcabouço 

jurídico pátrio estabelece o dever de proteção plena e de entrega de condições de 

desenvolvimento para essas pessoas em formação. 

Contextualizada a temática na ambiência jurídica, apontam-se os deveres 

oriundos da titularidade da autoridade parental, visto que a Constituição Federal 

dispõe mecanismos de proteção contra aqueles que controlam o núcleo familiar. Essa 

abordagem mostra-se extremamente pertinente para enfrentar o problema proposto, 

pois integra as hipóteses estabelecidas, sendo que, a seguir, abordar-se-á sobre as 

formas de limitação à atuação familiar, necessária para a garantia da proteção da 

pessoa infantojuvenil, e sobre os princípios de proteção da criança e do adolescente, 

tendo em vista que nos tempos atuais as pessoas infantojuvenis deixaram de ser 

meros integrantes invisíveis da sociedade e foram elevados à condição de sujeitos de 

direitos carecedores de atenção especial, sobretudo a fim de garantir o exercício da 

dignidade humana. 

Consigna-se, desde logo, que o ordenamento pátrio, a partir de 19881, elegeu 

a dignidade da pessoa como um dos principais fundamentos da República e assim 

reconheceu a individualidade de cada indivíduo como centro autônomo de direitos e 

valores inerentes à sua condição humana2. Essa atribuição recai sobre todas as 

                                                           
1 Flávia Piovesan (2018, p. 534) esclarece que a “Constituição Federal de 1988 introduziu diversos 

dispositivos que tratam da criança e do adolescente de forma consonante com as diretrizes 
internacionais de direitos humanos e com os padrões democráticos de organização do Estado e da 
sociedade.” 

2 Segundo Hannah Arendt (2009. p. 17.) “a condição humana compreende algo a mais que as 
condições nas quais a vida foi dada ao homem. Os homens são seres condicionados: tudo aquilo 
com o qual eles entram em contato torna-se imediatamente uma condição de sua existência.” A 
partir dessa ideia a pesquisa objetiva demonstrar que as condições de vida expostas às crianças e 



15 

 

pessoas, inclusive sobre as crianças e adolescentes, futuros integrantes ativos do 

cenário social, político e econômico do país.   

Analisar o sistema jurídico de proteção às crianças e adolescentes demanda 

um intento maior do que simplesmente esmiuçar as normas vigentes. Faz-se 

necessário resgatar episódios históricos que foram relevantes na esfera nacional e 

internacional, para a conquista do reconhecimento e valoração das pessoas 

infantojuvenis, como sujeitos em formação. Ressalta-se que não serão abordados 

todos os acontecimentos de forma cronológica e linear, mas apenas serão realçados 

indicativos para a atual concepção de proteção infantojuvenil.  

Neste capítulo inaugural, verificar-se-á que o tratamento dispensado às 

crianças e adolescentes é intimamente ligado às transformações sociais e culturais 

das famílias, por esse motivo, e, considerando as inovações tecnológicas e a 

mudança cada vez mais célere dos valores morais e sociais que contextualizam as 

relações familiares,  aclara-se que estudar a relevância da infância significa estudar 

um dos elementos que demandam maior cuidado e atenção em todo ordenamento 

jurídico – o estudo daqueles que necessitam de atenção especial para que possam 

se tornar, de fato e ativamente, integrantes da sociedade em que vivem, de forma 

livre, sadia, autônoma e plena.      

 

2.1 DA PATRIA POTESTAS À AUTORIDADE PARENTAL  

 

Inicia-se um breve escorço histórico acerca do conteúdo familiar a partir do 

Direito Romano.3 A concepção de família reconhecida pelo Direito Brasileiro é 

derivada da concepção e família oriunda do Direito Canônico e das instituições 

germânicas ao longo de toda a Idade Média, conforme relata San Tiago Dantas (1991, 

p. 18). Em Roma, vigorava a figura do patria potestas4 ou pater familias, equivalente 

                                                           
adolescentes no exercício da autoridade parental tendem a influenciar os caminhos, positivos ou 
negativos, pelos quais as pessoas infantojuvenis traçarão suas vidas. 

3 Elege-se iniciar os apontamentos sobre a formação do poder familiar a partir do Direito romano, 
contudo sabe-se que a concepção de família não se originou em Roma. Nesse sentido, Virgílio de 
Sá Pereira (1959, p. 47) afirma que, embora Roma não seja toda a antiguidade, os acontecimentos 
que lá aconteceram equivalem a um resumo da Antiguidade. “É o grande livro da história antiga 
escrito em caracteres taquigráficos”.  

4 “A potestas se exercia, em primeiro lugar, sobre os escravos, era a dominica potestas; em segundo 
lugar, sobre os filhos, era a patria potestas; em terceiro lugar, sobre as mulheres: chamava-se 
manus” (DANTAS, 1991, p. 25). “A família vivia sob a autoridade do pai, porque da mãe, desviada 
pelo himeneu dos penates nativos, não podia resultar parentesco, donde, evidentemente, todo o 
parentesco derivar exclusivamente do pai. Este parentesco era a agnação, que provinha, pois, da 
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ao “poder que o pai tinha sobre seu filho, inclusive o poder de morte”, predominante 

de forma vitalícia, ou seja, os filhos eram submetidos à autoridade paterna durante 

toda sua vida, sem distinção quanto ao alcance de determinada faixa etária 

(COULANGES, 1998, p. 208).   

Figurava, então, a chamada summa divisio, ou o homem era considerado um 

pater familias, ou estava inserido dentro de uma família sob a autoridade de um pater. 

Aqueles submetidos ao poder do pater, eram as pessoas alieni juris, ou seja, tinham 

a capacidade civil reduzida, não possuíam patrimônio e também não poderiam contrair 

obrigações, mas não eram privados dos direitos políticos inerentes à função dos 

cidadãos, como o direito de votar e ser votado, por exemplo (DANTAS, 1991, p. 19-

20). 

A predominância paterna sobre a liberdade da vida dos filhos há muito 

demonstra a ausência de possibilidade do exercício de autonomia pessoal, mais tarde 

entendido como intrínseco da condição humana. A título paradigmático, quanto à 

descoberta da infância, Philippe Ariès (1986, p. 50) aponta que por volta dos séculos 

XI e XII, as artes medievais sequer representavam as crianças em suas obras ou eram 

retratadas como adultos em tamanho reduzido ou em miniatura, mas de forma 

deformada, demonstrando a insignificância dos filhos. No tempo do imperador cristão 

Constantino, havia a possibilidade de venda dos filhos recém-nascidos, em virtude de 

extrema pobreza, pois o valor pecuniário oriundo dessa venda poderia ser necessário 

à preservação das condições da família (PEREIRA, 2014, p. 480). 

Saltando para o Direito das Ordenações, verifica-se a manutenção da 

sistemática Romana, no tocante ao poder conferido exclusivamente ao pai de conduzir 

a educação do filho, fixar a sua condição e administrar o seu patrimônio, poder esse 

que igualmente não cessaria com a maioridade (PEREIRA, 2014, p. 481).   

O Código Civil de 1916 de cunho essencialmente patrimonialista possuía a 

seção destinada ao “pátrio poder quanto à pessoa dos filhos” e a seção destinada ao 

“pátrio poder quanto aos bens dos filhos” e estabelecia no art. 379 que os “filhos 

                                                           
sujeição, efetiva ou teórica, à pátria potestas ou à manus do mesmo pater familias, sem atender a 
meras relações de consangüinidade. Seguia sempre a linha masculina, até se extinguir pela 
incerteza dos graus. Só assim se extinguia.”  (COULANGES, 1998, p. 185).  No mesmo sentido, 
Paulo Nader (2016, p. 418) também contribui para o entendimento acerca do resgate histórico e 
esclarece que na “Roma dos primeiros séculos de nossa era, o pater familias possuía poder 
ilimitado sobre os filhos (ius vitae necisque) e ao Estado não cabia qualquer interferência na relação. 
Além de dispor sobre a vida de seus filhos, podia vendê-los. Esta prática chegou a ser prevista na 
Lei de XII Tábuas.” 
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legítimos, os legitimados, os legalmente reconhecidos e os adotivos estão sujeitos ao 

pátrio poder, enquanto menores.” Essa atribuição passou a ser também exercida pela 

mãe, na falta do marido, mas a perderia caso contraísse novo matrimônio e o 

recuperaria se novamente enviuvasse, segundo consta dos arts. 3805 e 3936, da Lei 

revogada (BRASIL, 1916, on-line). 

O pátrio poder, segundo Paulo Lôbo (2011, p. 51), equivalia à “submissão do 

filho aos desígnios quase ilimitados do pai; a criança era tida mais como objeto de 

cuidado e correção do que como sujeito próprio de direitos. Fora da família, a criança 

era tida como menor em condição irregular.”  Foi somente com a vigência do Estatuto 

da Mulher Casada, em 19627, que a figura materna passou a receber igualdade 

jurídica em relação à figura paterna, ao passo que o pátrio poder passou a ser 

compartilhado no ambiente familiar. O teor do Estatuto refletiu em uma alteração no 

Código Civil – a mulher não perderia o pátrio poder caso contraísse novas núpcias.   

Deixando um pouco de lado os apontamentos sobre o pátrio poder no âmbito 

da normatização civilista, que por sinal era calcada no direito patrimonialista, também 

foram realizadas, nessa época, tratativas sobre assuntos relacionados à infância, em 

especial, sobre a regularização da situação de crianças e adolescentes abandonadas 

ou em conflito com a lei com a chamada Doutrina da Situação Irregular (AMIN, 2015, 

p. 46), criou-se o Serviço de Assistência e Proteção à Infância Abandonada e 

Delinquente, a partir da Lei nº 4.242/1921, bem como adveio a possibilidade de 

instauração dos juízos de menores (FULLER; DEZEM; NUNES JÚNIOR, 2012, p. 19). 

Na esfera internacional, em 19248, pela primeira vez, foi direcionada uma 

atenção especial para a infância, com a Declaração de Genebra dos Direitos da 

Criança e reconhecida a Declaração Universal dos Direitos do Homem.  

Diante da constatação de que era necessário dispender um tratamento 

jurídico relacionados à infância, no Brasil, editou-se o Código de Menores veiculado 

                                                           
5 Art. 380. Durante o casamento, exerce o pátrio poder o marido, como chefe da família (art. 233), e, 

na falta ou impedimento seu, a mulher (BRASIL, 1916, on-line). 
6 Art. 393. A mãe, que contrai novas núpcias, perde, quanto aos filhos do leito anterior, os direitos do 

pátrio poder (art. 329); mas, enviuvando, os recupera (BRASIL, 1916, on-line). 
7 “Importante avanço adveio com o Estatuto da Mulher Casada, de 1962, que expurgou a hierarquia 

do homem em relação à mulher no casamento.” (NADER, 2016, p. 914). 
8 Conforme explicam Henry J.  Steiner e Alston Philip (2000, p. 512), “a primeira menção a ‘direitos da 

criança’ como tais em um texto reconhecido internacionalmente data de 1924, quando a Assembleia 
da Liga das Nações aprovou uma resolução endossando a Declaração dos Direitos da Criança, 
promulgada no ano anterior pelo Conselho da organização não governamental ‘Save the Children 
International Union’. Em 1959, a Assembleia Geral das Nações Unidas promulgava a Declaração 
dos Direitos da Criança, cujo texto iria impulsionar a elaboração da Convenção”   
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por meio do Decreto nº 5.083 de 1926, documento este que fora substituído cerca de 

um ano depois pelo Decreto nº 17.943-A de 1927, mais conhecido como Código Melo 

Mattos. A partir de tal decreto, passou a ser competência do Juiz de Menores decidir 

sobre o destino da criança e do adolescente, com a previsão legal de defesa técnica 

(FULLER; DEZEM; NUNES JÚNIOR, 2012, p. 19). 

Instaurou-se, na vigência do governo Getúlio Vargas, o Serviço de Assistência 

do Menor (SAM), com o Decreto-Lei nº 3.799 de 1941 que atendia menores 

delinquentes e desvalidos, redefinido posteriormente a partir do Decreto-Lei nº 6.865 

de 1944. Tal órgão era ligado ao Ministério da Justiça e sua função era análoga à 

atribuída ao sistema penitenciário comum – contudo para a população juvenil.    

 Na esfera internacional, notadamente com a influência dos movimentos pós-

guerra, passou-se a tratar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes com o 

surgimento da Organização das Nações Unidas em 1945 e do Fundo Unicef em 1946, 

momentos em que houve uma notável preocupação com a orfandade. Em 1959, foi 

publicada a Declaração dos Direitos da Criança, cuja evolução originou a posterior 

criação da doutrina da proteção integral (FULLER, DEZEM e NUNES JÚNIOR, 2012, 

p. 20).  

A Declaração dos Direitos da Criança trouxe em seus princípios a proteção 

especial da infância, para um desenvolvimento físico, intelectual, moral, espiritual e 

social, de forma saudável e normal, conferindo-lhe, também, condições de liberdade 

e dignidade. O texto da Declaração sugeriu, ainda, aos Estados que ao sancionarem 

leis com essa finalidade, deveriam atender ao “interesse superior da criança”9, 

devendo este “ser o princípio directivo de quem tem a responsabilidade da sua 

educação e orientação, responsabilidade essa que cabe, em primeiro lugar, aos seus 

pais” conforme se infere do Princípio 2º da Declaração, complementado pelo Princípio 

7º. 

Chama-se especial atenção aos trechos da Declaração, pois tais elementos 

instrutivos de caráter moral, direcionados aos povos das Nações Unidas, embora não 

vinculassem obrigações, pois não possuíam caráter coercitivo, foram reproduzidos em 

diversas legislações pelo mundo, incluindo o atual Estatuto da Criança e do 

Adolescente brasileiro.     

                                                           
9 “Princípio 6º. A criança precisa de amor e compreensão para o pleno e harmonioso 

desenvolvimento da sua personalidade” (DECLARAÇÃO DE DIREITOS DAS CRIANÇAS, 1924, on-
line). 
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Retorna-se à exposição sobre a normatização da infância no Brasil e destaca-

se que, também, no ano de 1964, foi estabelecida a Política Nacional do Bem-Estar 

do Menor, veiculada pela Lei nº 4.513/1964, com direcionamento assistencialista – 

foram criados meios para reduzir os problemas com os menores no Brasil.10 Na esfera 

internacional, especificamente nas Américas, foi celebrado o Pacto de San José da 

Costa Rica, em 1969. Esse importante documento estabeleceu em seu artigo 19 que 

“toda criança tem direito às medidas de proteção que sua condição de menor requer 

por parte da família, da sociedade e do Estado.” Mais tarde, referida disposição, foi 

introduzida no ordenamento jurídico brasileiro, conforme será verificado. 

Em 1978, foi editado o segundo Código de Menores, contudo, ainda 

considerado autoritário e arbitrário, pois à época vivenciava-se o período ditatorial, 

(AMIN, 2015, p. 46). Referida codificação adotou a doutrina da situação irregular do 

menor, correspondente à normatização da situação dos menores em conflito com a 

lei.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, promoveu-se a 

igualdade jurídica entre o homem e mulher11, notadamente no ambiente doméstico, 

pois transferiu ao pai e à mãe, em igualdade de condições, direitos e deveres em 

relação aos filhos, incumbindo-os de colocá-los à salvo de qualquer ato que 

demonstre perigo ou risco à segurança e ao desenvolvimento infantojuvenil, conforme 

as disposições do art. 22712 do texto constitucional. Referido artigo recebe 

fundamental importância na presente pesquisa e em diversos momentos será 

novamente abordado.  

                                                           
10 Entre outras atribuições, o art. 7º, inciso I, da Lei nº 4.513/1964 estabelecia a incumbência de: 

“Realizar estudos, inquéritos e pesquisas para desempenho da missão que lhe cabe, promovendo 
cursos, seminários e congressos, e procedendo ao levantamento nacional do problema do menor.”  

11 Segundo Zulmar Fachin (2019, p. 259) “O constituinte, preocupado em assegurar de modo efetivo 
essa igualdade, estabeleceu que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal devem ser 
exercidos igualitariamente entre homens e mulheres (art. 226, § 5º). Desse modo, os atos, no 
âmbito familiar, podem ser praticados tanto pelo homem quanto pela mulher, sendo inconstitucional 
qualquer tratamento em benefício de um dos cônjuges.” Em que pese a elevação desse direito, 
demonstrando o tratamento isonômico entre homem e mulher, importante realizar uma crítica à real 
efetivação dessa normativa, ainda nos tempos atuais. 

12 Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, on-line). 
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No ano subsequente, ou seja, em 1989, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada13 pelo Brasil por 

meio do Decreto nº 9.710 de 1990, que possuía como base a Doutrina Jurídica da 

Proteção Integral – já incorporada pela Constituição Federal de 1988. Tal doutrina 

elencou a atuação de forma integrada entre a família, a sociedade e o Estado, na 

proteção das crianças e adolescentes – em virtude da especial condição das pessoas 

envolvidas (NADER, 2016, p. 418).  

A Convenção, em verdade, ratificou o que as Nações Unidas acordaram na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais de Direitos 

Humanos, estabelecendo a igualdade de tratamento entre as pessoas, seja qual for 

sua origem. Ainda, frise-se a ênfase direcionada à importância da família para que a 

criança desenvolva sua personalidade de forma sadia, feliz, amorosa e compassiva, 

isto é, demonstra que a preparação da criança para que possa interagir com o meio 

social, depende dos ideais anunciados na Carta das Nações Unidas, notadamente, a 

dignidade, a tolerância, a solidariedade, a igualdade e a com espírito de paz.  

Recebe realce a importância dos valores culturais comunitários envoltos à 

criança, presentes na Convenção, cujo texto possui força de lei internacional, 

controlada por mecanismos próprios. Nos dizeres de Tânia da Silva Pereira (1996, p. 

67), “as disposições da Convenção modificaram, sobretudo, os padrões até então 

existentes, elevando a importância do bem-estar das crianças pertencentes aos 

Estados signatários”14.  Logo em seguida e com as bases da Convenção, somando-

se ao texto constitucional, adveio o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, 

cujos termos estabeleceram o exercício do pátrio poder em igualdade de condições 

pelo pai e pela mãe. A proteção estatutária trouxe logo em seu art. 1º a “proteção 

                                                           
13 A Convenção sobre os Direitos da Criança equivale ao instrumento jurídico mais aceito pelos 

Estados na história da humanidade, sendo que atualmente somente os Estados Unidos não a 
ratificaram, embora tenha assinado (UNICEF, 2019, on-line).  

14 Artigo 19. Os Estados-partes adotarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e 
educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou 
mental, abuso ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, 
enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do representante legal ou de qualquer outra 
pessoa responsável por ela (UNICEF, 1989, on-line). 
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integral à criança e ao adolescente” e, na sequência, em seus arts. 3º15 e 4º16 uma 

gama de direitos infantojuvenis e incumbências aos membros da família, à sociedade 

e ao Estado, replicando, como se nota, as proteções anteriormente anunciadas.   

Em 2002, o novo Código Civil, inovou com a intitulação do poder familiar, uma 

substituição atualizada ao antigo pátrio poder, garantindo amplo amparo à categoria 

infantojuvenil.  As alterações do Código Civil reconheceram a necessidade de 

afirmação dos valores individuais de cada pessoa. Essa ocorrência foi nominada pelos 

juristas como a constitucionalização17 do Direito Civil. Em particular, o direito de família 

foi um dos ramos que mais receberam a legitimação dos valores de cada um dos 

sujeitos perante os próprios membros familiares, bem como recebendo maior proteção 

pelo Estado.  

Maria Celina Bodin de Moraes afirma que  

 

Os princípios constitucionais foram impostos às relações privadas e, 
em especial na ambiência familiar, recebendo ênfase aqueles que 
tutelam o livre desenvolvimento da personalidade, a igualdade 
substancial e o direito à diferença, a tutela da privacidade, a integridade 
psicofísica e a solidariedade familiar e social, especialmente reunidos 
e ponderados no âmbito do princípio maior de proteção à dignidade da 
pessoa humana (MORAES, 2013, p. 3). 

 

A predominância dos interesses apontados enquanto princípios de direito 

constitucional são plenamente visíveis nas regulamentações sobre o poder familiar 

presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e no Código Civil (2002). 

Este último regulamenta o tema no Capítulo V, “Do Poder Familiar”, e trata sobre seu 

                                                           
15 Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou 
por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990, 
on-line). 

16 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990, on-line). 

17 Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2009, p. 67) elucidam: “A esse 
novo sistema de normas e princípios, reguladores da vida privada, relativos à proteção da pessoa, 
nas suas mais diferentes dimensões fundamentais (desde os valores existenciais até os interesses 
patrimoniais), integrados pela Constituição, define-se como Direito Civil Constitucional (ou Direito 
Civil constitucionalizado) [...] a constitucionalização do direito civil não implica (simplesmente) 
estabelecer limites externos à atividade privada. Não se trata apenas disso. É muito mais. A 
Constituição Federal de 1988 impôs uma releitura dos institutos fundamentais do Direito Civil, em 
razão de tê-los reformulado internamente, em seu conteúdo” 
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exercício na Seção II, especialmente no art. 1.63418. Enquanto que o primeiro, trata 

sobre o exercício do poder familiar por todo texto legal, podendo-se destacar os arts. 

21 e 22.19  

A finalidade do instituto, portanto, é a atribuição do exercício da autoridade 

dos pais sobre os filhos, sempre em favor dos interesses dos infantes, de modo 

temporário, até a maioridade ou emancipação e compreende todo tipo de filiação. Os 

pais são “os defensores legais e os protetores naturais dos filhos, os titulares e 

depositários dessa específica autoridade, delegada pela sociedade e pelo Estado”, 

segundo Paulo Lôbo (2011, p. 298).  

Entende-se que o exercício do poder familiar é atribuição decorrente da 

parentalidade e, assim, não equivale a implicação particular de certo tipo de filiação, 

tendo em vista que o interesse do filho é o bem jurídico que exige maior proteção por 

parte dos titulares do poder familiar.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo realça Rodrigo da Cunha 

Pereira (2015, p. 275), teve como base os princípios do melhor interesse, da proteção 

integral e da prioridade absoluta da criança e do adolescente, colocando-os como 

sujeitos de direitos, com um escopo normativo. Referidos princípios infantojuvenis 

estão carreados ao longo do Estatuto da Criança e do Adolescente e devem ser 

                                                           
18 Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício 

do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) I 
- dirigir-lhes a criação e a educação; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014); II - exercer a 
guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 
2014); III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; (Redação dada pela Lei nº 
13.058, de 2014); IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao 
exterior; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014); V - conceder-lhes ou negar-lhes 
consentimento para mudarem sua residência permanente para outro Município; (Redação dada 
pela Lei nº 13.058, de 2014); VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o 
outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; (Redação 
dada pela Lei nº 13.058, de 2014);VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 
(dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem 
partes, suprindo-lhes o consentimento; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014); VIII - reclamá-
los de quem ilegalmente os detenha; (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014); IX - exigir que lhes 
prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. (Incluído pela Lei nº 
13.058, de 2014); (BRASIL, 2002, on-line). 

19 Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma 
do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de 
discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da 
divergência. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009). Art. 22. Aos pais incumbe o dever 
de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a 
obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único.  A mãe e o pai, 
ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e 
na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas 
crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 
13.257, de 2016). BRASIL, 1990, on-line). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art26
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utilizados como norteadores das aplicações jurídicas, sendo que estes serão adiante 

especificados.  Como sujeitos de direitos “as crianças e adolescentes passam a ser 

reconhecidos como participantes do discurso e da ação”, sendo os pais responsáveis 

por direcionar seus caminhos e assegurá-los (TEIXEIRA; NEVARES; VALADARES; 

MEIRELES, 2008, p. 347). 

A partir dessas concepções, nota-se que o avanço para o estabelecimento da 

igualdade no tratamento entre os membros da família estendeu-se aos infantes, ao 

passo que os pais devem respeitar a autonomia dos filhos para que desenvolvam suas 

características físicas e mentais de forma livre, isso não quer dizer que houve a 

retirada do respeito e liderança dos pais perante os filhos. Trata-se, em verdade, de 

um exercício parental compassivo, em respeito às individualidades de cada sujeito.  

A Declaração dos Direitos da Criança, e, em 1989, a Convenção sobre os 

Direitos da Criança, recomendavam o interesse superior desta como o princípio 

condutor daqueles que detêm a responsabilidade por sua educação e orientação. 

Destarte, as disposições acerca do poder familiar, regulamentadas no Código Civil e 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), precisam ser interpretadas 

em sintonia com os direitos fundamentais, considerando, também, aqueles 

enumerados no art. 227 da Constituição Federal. 

Diante de todas as regulamentações envolvendo a criança e o adolescente, 

Paulo Nader (2016, p. 419) entende que, “do ponto de vista legal, os menores estão 

devidamente protegidos, cabendo, agora, à família, à sociedade e ao Estado a 

efetivação dos princípios e normas tutelares.” É justamente nessa premissa que reside 

o cerne da presente pesquisa. A partir do estudo realizado, nota-se que o público 

infantojuvenil passou a ser valorado, sendo reconhecido como sujeito de direitos a ser 

protegido, mas ainda nos dias atuais são verificados problemas para a efetivação de 

seus direitos, sobretudo para justificar a aplicação do melhor interesse.  

Quanto à elevação dos direitos das crianças, sobretudo atinente à efetivação 

dos direitos fundamentais que lhes pertencem, vale destacar o pensamento de 

Norberto Bobbio (2004, p. 6) quando afirmou que “o problema fundamental em relação 

aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los.” Em 

contraponto a essa afirmativa, Ives Gandra Martins Filho (2012, p. 274) asseverou que 

os direitos fundamentais “continuam não sendo respeitados justamente porque se tem 

descuidado de fundamentá-los adequadamente, pois quem não sabe a razão, tem 

maior dificuldade em cumprir o comando legal.”   
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Segundo Adalberto Pasqualotto e Ana Maria Blanco Monitel Alvarez: 

 

Um simples olhar sobre o cotidiano urbano nos sinaliza que nem todas 
as crianças e os adolescentes se incluem na população que 
efetivamente é contemplada com a garantia dos direitos fundamentais 
arrolados em lei, embora o legislador tenha firmado com clareza, que 
‘nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão aos seus direitos fundamentais’ (art. 5º ECA) (ALVAREZ; 
PASQUALOTTO, 2014, p. 71). 
 
   

Diante dessa realidade e com o intento de alcançar meios de validação das 

normas jurídicas existentes que visam à proteção da criança e do adolescente, o  tema 

dos direitos constitucionais e fundamentais, partindo-se dos aspectos da dupla 

fundamentalidade, utilizando-se do método de pesquisa adotado (hipotético-

dedutivo), chegar-se-á a possibilidade jurídica de caracterizar o melhor interesse 

infantojuvenil, como um direito humano e fundamental na ordem internacional, 

introduzido na esfera constitucional, fundamentando-o conforme os demais elementos 

caracterizadores de direitos fundamentais, que serão oportunamente abordados. 

Doravante, passa-se a tratar sobre as incumbências que recaem sobre os 

detentores do poder familiar, dispostas, constitucionalmente, na legislação civil e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como a abordar os princípios 

infantojuvenis inseridos na ordem jurídica brasileira.  

 

2.2 ATRIBUIÇÕES JURÍDICAS AOS DETENTORES DO PODER FAMILIAR  

  

Antes de adentrar nas especificações jurídicas sobre as atribuições dos 

sujeitos responsáveis pelo exercício do poder familiar, expõe-se a dualidade de 

intitulações ao instituto encontráveis na doutrina.   

Apesar da superação da nomenclatura pátrio poder, cabe ressaltar a 

existência de crítica também à denominação “poder familiar”. Paulo Lôbo (2011, p. 

295), por exemplo, destaca que a terminologia “ainda não é a mais adequada, porque 

mantém a ênfase no poder”, o que “evoca uma espécie de poder físico sobre a pessoa 

do outro”. Ainda, afirma que as legislações estrangeiras20 optaram por utilizar a 

denominação autoridade parental. 

                                                           
20 Como é o caso do Direito de Família da França e dos Estados Unidos (LÔBO, 2011, p. 296).  
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Tratar do instituto nominando-o como autoridade parental21, para o autor, traz 

mais sentido à sua existência, pois considerando que as ações no âmbito familiar são 

tratadas como relações privadas, regulamentadas pelo Código Civil, o termo 

autoridade parental contempla de forma mais clara o “exercício da função ou de 

múnus em espaço delimitado, fundado na legitimidade e no interesse do outro, além 

de expressar uma simples superioridade hierárquica análoga à que se exerce em toda 

organização, pública ou privada.” (LÔBO, 2011, p. 296).  

 Concorda com esse entendimento Caio Mário da Silva Pereira (2013, p. 483) 

ao afirmar que a denominação autoridade parental traduz “uma carga maior de 

deveres do que de poderes para que o filho, pessoa em desenvolvimento, tenha uma 

estruturação psíquica adequada” e, no mesmo sentido, Ana Carolina Brochado 

Teixeira, pois entende que tal nomenclatura melhor se adequa à realidade atual das 

relações parentais, traduzindo a ideia de função e não de poder, acrescentando que 

o termo parental reflete a “relação de parentesco por excelência presente na relação 

entre pais e filhos, de onde advém a legitimidade apta a embasar a autoridade” 

(TEIXEIRA, 2008, p. 252). 

 Anote-se que a autoridade parental é direcionada aos seus detentores, mas 

dirigida pelo Estado, existindo, também, a possibilidade de terceiros a exercerem.22 

Como atributo jurídico, tem-se que a autoridade parental não pode ser compreendida 

dentro do direito subjetivo de quem a exerce, haja vista que seu exercício não poderá 

ser usufruído livremente segundo a vontade dos titulares, na verdade é um agir 

instrumental, cujo exercício é outorgado aos detentores, que deverão direcioná-lo 

conforme o interesse dos filhos.    

Gustavo Tepedino (2004a, p. 35) assevera que tratar a relação entre pais e 

filhos a partir da estrutura do direito subjetivo é um equívoco, tendo em vista que esta 

categoria é típica dos direitos patrimoniais, o que demonstra a inaptidão para “servir 

de paradigma para as situações jurídicas existenciais que medeiam o reconhecimento 

da filiação e a educação dos filhos como processo destinado à afirmação da 

personalidade.” 

Sobre o direito subjetivo e a relação com o poder familiar, já ensinava Miguel 

                                                           
21 “‘Parental’ destaca melhor a relação de parentesco por excelência que há entre pais e filhos, o 

grupo familiar, de onde deve ser haurida a legitimidade que fundamenta a autoridade, além de 
fazer justiça à mãe” (LÔBO, 2011, p. 296). 

22 Como a família extensa, na impossibilidade ou ausência dos pais.  
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Reale (2002, p. 188), que este não deve ser compreendido como um direito subjetivo 

sobre os filhos menores e explica: 

 

[...] ao poder dos pais não corresponde uma prestação por parte dos 
filhos, nem aqueles possuem, em relação a estes, uma pretensão 
exigível. Essas estruturas jurídicas, nas quais não há uma relação do 
tipo pretensão-obrigação, mas sim uma outra do tipo poder-sujeição, 
têm a denominação imprópria de “direitos potestativos”, que são duas 
palavras inconciliáveis. 

 

No mesmo sentido, Paulo Nader (2015, p. 418) assevera, que “não há como 

situar as atribuições dos pais na categoria dos direitos subjetivos, se os filhos menores 

não possuem deveres jurídicos.”   

A ideia de impossibilidade de tratamento da relação entre pais e filhos a partir 

do direito subjetivo reafirma-se ao identificar que tanto o Código Civil, como o Estatuto 

da Criança e do Adolescente reconheceram a criança e o adolescente como sujeitos 

de direitos, que devem ser igualmente respeitados como membros individuais 

integrados no contexto familiar, característica essa oriunda da imersão constitucional 

que abarcou as normas do direito de família. Diante dessa constitucionalização, 

enfatiza-se que o poder familiar passou a ser compreendido como um “múnus que 

deve ser exercido, fundamentalmente, no interesse do filho”, nos dizeres de Álvaro 

Villaça de Azevedo (2013, p. 285). 

A autoridade parental é funcionalizada para a promoção da personalidade23 

dos filhos, ou seja, nem mesmo os genitores podem interferir de forma “arbitrária ou 

ilegal na vida particular de seus filhos menores” pois, como já visto e relembra Maria 

Celina Bodin de Moraes (2018, p. 13), “eventual interferência parental na esfera 

privada do filho há que ser motivada pelo especial dever de cuidado e de promoção 

de sua segurança e sua personalidade”. Aliás, em comparação ao pátrio poder, a 

autoridade parental, possui “sublime função instrumental de facilitar o exercício da 

autonomia responsável dos filhos” e esquiva-se totalmente daquela perspectiva de 

poder e de dever (MENEZES; MULTEDO, 2016, p. 201). 

A partir dessas breves constatações, embora o Código Civil e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente utilizem a expressão poder familiar, tem-se que a utilização 

                                                           
23 A personalidade é o reconhecimento e a proteção dos valores inatos ao homem, como a vida, a 

honra, a higidez física, o intelecto (BITTAR, 2003, p. 1). A pesquisa reservou capítulo próprio para 
o estudo da personalidade.   
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do termo autoridade parental, como substitutivo ao poder familiar revela-se mais 

pertinente à pretensão do presente estudo. Isso porque, a autonomia24 atribuída aos 

indivíduos que compõem o núcleo familiar atingiu, também, os direitos da criança e 

do adolescente e conforme restará demonstrado, tal intitulação melhor se adequa 

àquilo que deve ser compreendido por aplicação integral da tutela de proteção 

infantojuvenil, em prol da efetivação da dignidade da pessoa humana e da livre 

formação da personalidade25 da pessoa.  

Quanto aos atributos da autoridade parental, Leia Comar Riva (2016, p. 287) 

afirma que não existem relevantes impasses acerca da compreensão de cada um dos 

deveres, contudo, de outra vértice, ou seja, no tocante às circunstâncias que ensejam 

a aplicação dos atributos, “não há consenso algum. O julgador deve ater-se sempre, 

então, ao que melhor preservar a dignidade e atender aos interesses dos filhos in 

casu, enquanto crianças e adolescentes.” 

O Código Civil destinou o Capítulo XI à “proteção da pessoa dos filhos”, entre 

os arts. 1.583 a 1.590 dispõe sobre as modalidades de guarda e sobre a convivência 

familiar entre as crianças e adolescentes e seus familiares. Em seguida, estabeleceu 

sobre as “relações de parentesco” entre os arts. 1.591 e 1.595 e, após, entre os arts. 

1.596 e 1.606, disciplinou conteúdo sobre o estado de “filiação”, ressalta-se, aqui, a 

verificação da igualdade entre os membros familiares, em especial, entre os filhos, 

pois, segundo o art. 1.596, “Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou 

por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações discriminatórias relativas à filiação.” Essa previsão é decorrente do 

reconhecimento da igualdade no texto constitucional26 conforme demonstrado no 

escorço histórico inicialmente delineado (BRASIL, 2002, on-line). 

Em continuidade à análise da lei civil, os arts. subsequentes – 1.607 a 1.617 

                                                           
24 Posteriormente, ao estudar o conteúdo da dignidade da pessoa humana será visualizada a 

autonomia como um valor intrínseco da pessoa humana, portanto compreender o reconhecimento 
da singularidade de cada indivíduo enquanto cidadão e integrante de uma esfera familiar 
demonstra-se essencial ao desfecho da pesquisa. Nesse sentido, a utilização do termo ‘poder’, de 
certa forma, remete à ideia de sobreposição ou submissão e relembra a antiga e já superada 
‘patria potestas’, motivos pelos quais elege-se a nomenclatura autoridade parental, filiando-se à 
doutrina indicada.      

25 Adriano de Cupis (2008, p. 34) leciona sobre os direitos da personalidade e, analisando a sua 
classificação sob o prisma da dicotomia entre direito público e privado, afirma que tendo em vista 
que “a vida, a integridade física, a honra, a liberdade, e outros, satisfazem aspirações e 
necessidades próprias do indivíduo considerando em si mesmo [...], os direitos da personalidade 
aparecem, sobretudo, como direitos privados”. 

26 Art. 227, § 6º da Constituição Federal.  
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e, em seguida, 1.618 e 1.619, respectivamente, disciplinaram o “reconhecimento dos 

filhos” e “a adoção”. Alcança-se, assim, o Capítulo V que disciplinou o “poder familiar” 

entre os arts. 1.630 e 1.638. Em especial, o art. 1.63427 expõe as atribuições 

transferidas aos detentores da autoridade parental. Por fim, entre os arts. 1.635 e 

1.638, foram estabelecidas as possibilidades de “suspensão e extinção do poder 

familiar” (BRASIL, 2002, on-line). 

De modo particular, as disposições do art. 1.63828 muito interessam à 

pesquisa, pois elencam as formas segundo as quais o pai ou a mãe perderão, por ato 

judicial, o poder familiar. Além disso, no mesmo sentido que o estabelecido no Código 

Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe em seus arts. 2229 e 2430, 

                                                           
27 Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício 

do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) I 
- dirigir-lhes a criação e a educação; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014); II - exercer a 
guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 
2014); III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; (Redação dada pela Lei nº 
13.058, de 2014); IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior; 
(Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014); V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para 
mudarem sua residência permanente para outro Município; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 
2014); VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe 
sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; (Redação dada pela Lei nº 13.058, 
de 2014); VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da 
vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o 
consentimento; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014); VIII - reclamá-los de quem 
ilegalmente os detenha; (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014); IX - exigir que lhes prestem 
obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição.  (Incluído pela Lei nº 13.058, 
de 2014) (BRASIL, 2002, on-line). 

28 Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar imoderadamente 
o filho; II - deixar o filho em abandono; II - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; IV 
- incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. V - entregar de forma irregular 
o filho a terceiros para fins de adoção.  (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017) Parágrafo único. 
Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que:    (Incluído pela Lei nº 13.715, de 
2018) I – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar:  (Incluído pela Lei nº 
13.715, de 2018) a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de 
morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo 
ou discriminação à condição de mulher;   (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018) b) estupro ou outro 
crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão;  (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018) 
II – praticar contra filho, filha ou outro descendente:  (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018) a) 
homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar 
de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à 
condição de mulher;   (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018) b) estupro, estupro de vulnerável ou 
outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão.   (Incluído pela Lei nº 13.715, de 
2018) (BRASIL, 2002, on-line). 

29 Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-
lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 
Parágrafo único.  A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e 
responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado 
o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança 
estabelecidos nesta Lei (BRASIL, 1990, on-line).        

30 Art.. 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento 
contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento 



29 

 

respectivamente, os deveres parentais e a possiblidade de suspensão ou perda do 

poder familiar, nos termos da lei civil. Registrar, nesse momento, tais hipóteses, 

auxiliará na contextualização e identificação dos limites de atuação da autoridade 

parental, em prol de um desenvolvimento pleno, valorando a autonomia infantojuvenil 

e a fruição dos elementos que compõem a dignidade da pessoa humana.   

A aferição dos atos que, de fato, devem ser compreendidos como satisfatórios 

ao alcance da afirmação das crianças e adolescentes pode ser facilitada a partir da 

compreensão dos princípios infantojuvenis, elegendo como basilares: o princípio do 

melhor interesse, da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e do 

adolescente.  

 

2.3 OS PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: O 

MELHOR INTERESSE, A PROTEÇÃO INTEGRAL E A PRIORIDADE 

ABSOLUTA 

 

Integra a proposta desta pesquisa apontar quais os meios jurídicos para o 

exercício regular da autoridade parental, observando a dignidade da pessoa humana 

como direito de titularidade das crianças e adolescentes e realizando a interpretação 

correta dos princípios de proteção à luz da Constituição Federal.  

Parte-se ao enfrentamento dos princípios específicos de proteção da criança 

e do adolescente, os quais devem, também e conjuntamente, direcionar a atuação 

dos detentores da autoridade parental, assim como de toda a sociedade e o Estado, 

para a proteção do vulnerável ser humano em formação. 

O sistema jurídico protetivo infantojuvenil, conforme observou-se foi 

consolidado especialmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, possuindo como 

princípios norteadores o melhor interesse, a proteção integral e a prioridade absoluta.  

Rodrigo da Cunha Pereira (2015, p. 275) afirma que tais princípios possuem um 

escopo normativo e servem de norte à aplicação de todas as regras. 

Pertinente esclarecer que os princípios, segundo Daniel Sarmento (2016, p. 

25), “são esculpidos ao longo do tempo por fatores sociais, econômicos, culturais e 

políticos [...] tendem a se transformar, assumindo novas feições ao sabor das 

mudanças que ocorrem nas sociedades em que vigoram”. Tal afirmação concatena 

                                                           
injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22. (Expressão substituída pela Lei nº 
12.010, de 2009) (BRASIL, 1990, on-line). 
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com a própria essência da pessoa humana, centro da ciência aqui empregada, visto 

também ser esculpida e alterada com o passar do tempo, o que se faz entender que 

a cada fase da vida os princípios terão conteúdos e interpretações diversas. O melhor 

interesse na fase da primeira infância é diferente daquele do fim da adolescência, 

assim como da vida adulta.  

Estabelecidos os pontos iniciais, passa-se a traçar apontamentos sobre cada 

um dos princípios de modo particular, elegendo, em primeiro plano, o princípio do 

melhor interesse. 

 

2.3.1 Princípio do Melhor Interesse   
 

Com a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 pelo 

Brasil31 e em seguida com a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, 

foram introduzidos na ordem jurídica nacional, o princípio do melhor interesse e a 

doutrina da proteção integral – crianças e adolescentes passaram a ser consideradas 

sujeitos de direitos, ou seja, passaram a ser reconhecidos como seres que merecem 

tratamento prioritário, não subordinados ao poder indiscriminado parental.  

Para melhor compreender as bases do princípio ora analisado, impende 

resgatar elementos de suas raízes. Tânia da Silva Pereira (2008, p. 42) esclarece que 

na doutrina internacional o princípio do melhor interesse da criança originou-se com o 

instituto parens patriae adotado pela Inglaterra, que equivalia a “uma prerrogativa do 

Rei e da Coroa a fim de proteger aqueles que não podiam fazê-lo por conta própria”. 

Tratava-se de guarda dos menores e dos loucos, então incapazes e de eventuais 

propriedades, sob a responsabilidade da Coroa, posteriormente delegada ao 

Chanceler a partir de meados do século XIV (PEREIRA, 2008, p. 42). 

Segundo Daniel B. Griffith32, estudado por Tânia da Silva Pereira, (2008, p. 

43) o parens patriae adotado na Inglaterra correspondia “a autoridade herdada pelo 

                                                           
31 Segundo Karyna Batista Sposato (2010, p. 47) “a mudança de paradigma e a introdução de um 

novo direito da criança e do adolescente no ordenamento brasileiro encontra suas origens na 
ratificação da Convenção internacional das Nações Unidas sobre os direitos da criança em 1989, 
na campanha Criança e Constituinte e logo na entrada em vigor da própria Constituição. Este 
processo de alteração jurídica e social possui um enorme significado, o qual Emílio Garcia Méndez 
definiu como a conjunção de três coordenadas fundamentais: infância, lei e democracia.” 

32 Daniel B. Griffith é autor do texto “The best interests standard: a comparison of the state’s parens 
patriae authority and judicial oversight in best interests determinations for children and 
incompetente patients. In: Issues in law and medicine” e utilizado como referência por Tânia da 
Silva Pereira, (2008, p. 43) para explicar o desenvolvimento histórico do princípio do melhor 
interesse.  
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Estado para atuar como guardião de um indivíduo com uma limitação jurídica”. Neste 

sentido, o Chanceler, integrante das Cortes de Chancelaria, atuava como o “guardião 

supremo” com o objetivo de “proteger todas as crianças, assim como os loucos e 

débeis, ou seja, todas as pessoas que não tivessem discernimento suficiente para 

administrar os próprios interesses”. Esse ideal perdurou até a chegada do século 

XVIII, quando as Cortes inglesas passaram a distinguir a proteção das crianças, da 

proteção dos loucos, dentro das atribuições do parens patriae. 

A mesma autora, ainda em estudo realizado a partir do texto publicado por 

Daniel B. Griffith quanto à origem histórica do princípio do melhor interesse, assinala:  

 
Griffith, referindo-se às origens históricas do referido instituto, 
reportasse ao caso Finlay v. Finlay, julgado pelo Juiz Cardozo, em que 
ficou ressalvado que, ao exercitar o parens patriae, a preocupação não 
deveria ser a controvérsia entre as partes adversas e nem mesmo 
tentar compor a diferença entre elas. “O bem estar da criança deveria 
se sobrepor aos direitos de cada um dos pais.” Dois julgados do Juiz 
Lord Mansfield em 1763, envolvendo medidas semelhantes ao nosso 
procedimento de “busca e apreensão do menor”, identificados como 
caso Rex v. Delaval e caso Blissets, são conhecidos no Direito 
Costumeiro inglês como os precedentes que consideraram a primazia 
do interesse da criança e o que era mais próprio para ela. Somente em 
1836, porém, este princípio tornou-se efetivo na Inglaterra (PEREIRA, 
2000, p. 43). 

   

 Foi somente a partir do século XVIII que o instituto parens patriae passou a 

distinguir crianças e loucos e, em 1836, o princípio do melhor interesse tornou-se 

oficial pelo sistema jurídico inglês, como afirma Caio Mário da Silva Pereira (2013, p. 

60), em complemento à explicação. 

Importante observar que embora o padrão do melhor interesse da criança seja 

descrito frequentemente como derivado do direito de família inglês, a Inglaterra não 

foi a grande protagonista na ascensão deste princípio. Lynne Marie Kohm (2008, p. 

337-381) afirma que houve uma importante influência da jurisprudência americana 

sobre a inglesa, sobretudo relacionada à legislação da adoção, pois os movimentos 

protestantes teriam incentivado as adoções com a finalidade de proporcionar o bem-

estar às crianças que viviam em orfanatos.  

Os Estados Unidos, então na contramão dos ideais propagados pelo Direito 

Romano, que tratava a adoção de filhos como meio de obter herdeiros e possibilitar a 

manutenção do patrimônio da família, procurou estabelecer uma instituição para 

melhorar a condição da criança negligenciada. Em meados de 1813, esse incentivo à 

adoção foi recepcionado pelos tribunais em suas jurisprudências com o nominado best 
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interest.33  Fala-se, também, que o princípio se propagou justamente em razão de um 

litígio envolvendo a guarda de uma criança, cuja decisão ponderou pelo melhor 

interesse desta. (KOHM, 2008, p. 381). 

Desde o século XVII até o século XIX, notava-se que o melhor interesse da 

criança estava ligado, de certa forma, ao utilitarismo, com uma visão romântica do 

direito de família, traduzindo a interpretação de que o reconhecimento do bem-estar 

da criança compreendia a sua felicidade, independentemente se seus direitos 

fundamentais individuais estavam sendo tutelados ou não. A mudança dessa 

perspectiva ocorreu somente em meados do século XX, com a Declaração Universal 

dos Direitos da Criança de 1959, pois passou-se a confrontar o utilitarismo pelo qual 

a criança era considerada, com a noção de autonomia e de desenvolvimento. (KOHM, 

2008, p. 381).34    

Tânia da Silva Pereira (2000, p. 218) enfatiza que “a aplicação do princípio do 

best interest permanece como um padrão, considerando, sobretudo, as necessidades 

da criança em detrimento dos interesses de seus pais.”  O princípio do melhor 

interesse adotado pela Declaração dos Direitos da Criança foi inserido no Brasil no 

Código de Menores, todavia, inicialmente, destinado apenas aos menores que se 

encontravam em situação irregular, sem muitas distinções (AMIN, 2015, p. 68).  Anos 

depois, o princípio foi adotado pela Convenção dos Direitos da Criança de 1989, 

ratificada pelo Brasil em 1990, cujo teor foi incorporado ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente (NADER, 2016, p. 418). Mais adiante a pesquisa inclinar-se-á a justificar 

a validade constitucional e fundamental deste princípio, notadamente tratando aspecto 

sobre a Convenção. 

                                                           
33 Segundo Guilherme Calmon Nogueira (2003, p. 458), o melhor interesse foi reconhecido como 

solução de disputas atinentes à guarda dos filhos, pela Corte da Pensilvânia, nos processos de 
dissolução da sociedade conjugal, advindo a construção da teoria conhecida como Tender Years 
Doctrine. Neste sentido, em razão da idade da criança, entendeu-se que ela “necessitava dos 
cuidados maternos, o que representou o critério da presunção de preferência materna, 
posteriormente alterado para a orientação conhecida como tie breaker, ou seja, a teoria que 
recomenda não haver preferência materna, mas a determinação de que todos os elementos devem 
ser considerados dentro do princípio da neutralidade quanto ao melhor interesse da criança.” 

34 “Custody law began to develop in the 1600s, starting with the natural law concept of patria potestas, 
or paternal power, which many believe gave the father absolute rights to his children—whom he 
viewed as chattel.57 The late seventeenth century in England transformed the patria potestas 
jurisprudence toward a parens patriae doctrine, recognizing the state as parent at times when the 
King‘s Bench was called upon to intervene in family matters.58 This jurisprudence was likely 
influenced by utilitarianism in Europe, which spread to the establishment of the colonies. John Stuart 
Mill viewed paternal power as that which could only be rightfully exercised ―to prevent harm to 
others.‖59 The Enlightenment and the Romantics had a strong influence on the law of families.” 
(KOHM, 2008, p. 381). 
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Na contemporaneidade, tem-se que o princípio do melhor interesse, inserido 

na ordem interna, atua como garantidor do respeito aos direitos fundamentais 

outorgados às crianças e adolescentes, para autenticar as decisões judiciais, pois não 

é o que o Julgador entende que é melhor interesse para a criança, mas sim o que 

objetivamente atende à sua dignidade como criança, aos seus direitos fundamentais 

em maior grau possível. Pode-se dizer que o princípio do melhor interesse é utilizado 

como orientação ao legislador, bem como ao aplicador do Direito, pois é ele que 

determina qual a real necessidade de aplicação de uma norma diante de um conflito 

(AMIN, 2015, p. 69). 

O melhor interesse representa uma relevante mudança de sentido nas 

relações parentais, pois o filho deixou de ser considerado um objeto e passou a ser 

considerado como sujeito de direito que possui tutela própria no ordenamento jurídico, 

com prioridade absoluta em relação aos demais integrantes da esfera familiar (GAMA, 

2003, p. 467).  

Lins e Menezes (2017, p, 7-8) afirmam que “o conteúdo do melhor interesse 

não coincidirá, necessariamente, com a vontade imperativa dos pais, do Estado ou 

mesmo da própria criança/adolescente”, pois sob a perspectiva da dignidade da 

pessoa humana, deve ser observado, em primeiro plano, o interesse maior da criança.  

Desse modo, embora o conteúdo do princípio demonstre-se abstrato, possui peculiar 

objetivo de garantir o desenvolvimento da pessoa e de sua autonomia.  

 

2.3.2 Princípio da Proteção integral 

 

O princípio da proteção integral, por sua vez, adveio com a inserção da 

doutrina da proteção integral no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 

substituição à doutrina da situação irregular35, como sustentáculo das 

regulamentações envolvendo a criança e o adolescente, desde o infrator, até os 

litígios familiares.  

Com a instauração deste princípio, foi disposto ao Estado o ônus de uma 

maior responsabilidade ao tratar de assuntos relacionados ao público infantojuvenil. 

                                                           
35 Salienta-se que o princípio da proteção integral surgiu como contrapartida à doutrina da proteção 

irregular, pois o Código de Menores estabelecia ao Estado o ônus de se preocupar somente com 
as crianças e adolescentes infratoras ou órfãs. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por seu 
turno, outorgou igualdade no trato com todas as crianças e adolescentes ao estabelecer a proteção 
integral, independentemente de suas condições de vida particulares. 
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Crianças e adolescentes deixaram de ser objetos de proteção meramente assistencial 

– antes regulamentado pelo Código de Menores de 1979 – e passaram a ser titulares 

de direitos subjetivos (AMIN, 2015, p. 51).  

Os arts. 1º e 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990, on-

line), dispõem que a proteção integral deve ser aplicada como sentido interpretativo 

de todo Estatuto, de modo a proporcionar oportunidades e facilidades para o alcance 

de um “desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade.” Portanto, o princípio em análise deve ser compreendido 

como fator interpretativo de todo arcabouço jurídico voltado à tutela da criança e do 

adolescente (BARROS, 2015, p. 26). Na Constituição Federal, como já pôde-se 

observar, a proteção integral está esculpida no bojo do art. 227.  

Segundo Munir Cury, a proteção integral compreende:  

 

o conjunto de direitos que são próprios apenas dos cidadãos 
imaturos; estes direitos, diferentemente daqueles fundamentais 
reconhecidos a todos os cidadãos, concretizam-se em pretensões 
nem tanto em relação a um comportamento negativo (abster-se da 
violação daqueles direitos) quanto a um comportamento positivo por 
parte da autoridade pública e dos outros cidadãos, de regra dos 
adultos encarregados de assegurar esta proteção especial. Por força 
da proteção integral, crianças e adolescentes têm o direito de que os 
adultos façam coisas em favor deles (CURY, 2008, p. 36). 

 

A proteção integral engloba a prerrogativa da criança em receber tratamento 

com prioridade em quaisquer situações, tanto é, que, conforme aclara Roberta Densa 

(2018, p. 41), “o legislador constituinte elevou a nível constitucional o princípio da 

prioridade absoluta no atendimento de crianças e adolescentes”. Desse modo, é 

identificada a atuação conjugada desses dois princípios protetivos.  

Adentra-se, agora, ao estudo do princípio da prioridade absoluta. 

 

2.3.3 Princípio da Prioridade Absoluta.  

 

O princípio da prioridade absoluta está presente no bojo do art. 22736 da 

                                                           
36 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
(BRASIL, 1988, on-line). 
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Constituição Federal. Seu conteúdo estabelece os deveres atribuídos “à família, à 

sociedade e ao Estado” para a proteção, com prioridade absoluta, da criança e do 

adolescente, tendo em vista a condição de desenvolvimento em que se encontram.  

A previsão constitucional é replicada no art. 4º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e, conforme assevera Guilherme Freire de Mello Barros (2015, p. 26), 

sua disposição conduz à ideia de que, “na análise do caso concreto, os aplicadores 

do direito [...] devem buscar a solução que proporcione o maior benefício possível para 

a criança ou adolescente”, ou seja, a urgência da prestação de socorro; atendimento 

público; preferência na criação de políticas públicas e na destinação de recursos 

públicos, equivalem à primazia37 em favor das crianças e adolescentes em todas as 

esferas – judicial, extrajudicial, administrativa, social ou familiar, com o objetivo tornar 

real a proteção integral inserida como fundamento do Estatuto, para a concretização 

dos direitos fundamentais ao público infantojuvenil.  

Os princípios infantojuvenis em análise foram objeto da Opinião Consultiva nº 

17/2002, solicitada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, sobre a interpretação acerca das garantias e 

proteções judiciais previstas na Convenção Interamericana de Direitos Humanos 

(Pacto de San José da Costa Rica de 1969), com o objetivo de afirmar o 

reconhecimento da pessoa infantojuvenil enquanto sujeito de direito. 

Ao longo de toda fundamentação constante no bojo da Opinião Consultiva, a 

Corte explicitou tanto a precariedade da interpretação dos direitos infantojuvenis por 

Estados-Partes, como demonstrou a valoração por outros membros e, ao final, 

reafirmou-se a condição da criança como sujeito de direito e não como um adulto 

reduzido e instrumentalizado.  

 

2.3.4 Síntese do Sistema Principiológico Infantojuvenil 

 

Sintetizando os princípios apresentados, Guilherme Freire de Mello Barros 

(2015, p. 26) realça a existência de uma relação entre a doutrina da proteção integral 

e o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e explica, igualmente, 

que “na análise do caso concreto, os aplicadores do Direito - advogado, defensor 

                                                           
37 Neste sentido, (AMIN, 2013, p. 60) comenta: “[...] se o administrador precisar decidir entre a 

construção de uma creche e de um abrigo para idosos, pois ambos são necessários, 
obrigatoriamente terá que optar pela primeira.  
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público, promotor de justiça e juiz - devem buscar a solução que proporcione o maior 

benefício possível para a criança ou adolescente” (BARROS, 2015, p. 26). 

A partir da compreensão dos princípios em análise, conclui-se que não cabe 

subjetivismo38 do intérprete no momento de apreciação do caso concreto, quando 

deverá agir ou decidir conforme aquilo que deve ser compreendido o melhor interesse 

da criança e do adolescente, concedendo a ambos o pleno exercício dos direitos 

fundamentais, para a garantia do pleno desenvolvimento humano. Maria Celina Bodin 

de Moraes (2018, p. 10), contudo, realiza uma análise crítica sobre essa interpretação, 

afirmando, “se, porém, se entende que o princípio do melhor interesse da criança a 

nada cede, por via oblíqua, está-se sustentando que é o Estado Juiz aquele que detém 

o seu conteúdo. Este parece ser um dos grandes problemas do modelo atual.” 

A problemática é verificada quando se coloca sob apreciação as 

extremidades, ou seja, o que deve ser compreendido por melhor interesse e quem 

traçará essa definição. Embora se reconheça que a estrutura normativa atual de longe 

tem se mostrado benéfica aos interesses infantojuvenis, quando realizada uma 

comparação com o pátrio poder, resta uma lacuna39 quanto ao poder de decidir quais, 

de fato esses interesses. 

Maria Celina Bodin de Moraes (2018, p. 10-11) assevera que vem crescendo 

uma terceira posição relativa à forma de visualizar a proteção da criança e do 

adolescente, por meio da “extensão da capacidade de fato dos menores, no que toca 

a seus direitos e prerrogativas não patrimoniais”. Aos olhos dos que estudam sobre a 

temática infantojuvenil, essa afirmação pode conduzir a diversos posicionamentos e 

reflexões.  

A visualização do surgimento de uma terceira posição, além da consideração 

do melhor interesse, demonstra a necessidade de estudar a fundo o exercício da 

autonomia da criança e do adolescente e a constituição de sua personalidade, fatores 

estes permeados por impasses, dada a intepretação restrita dos arts. 3º e 4º do 

                                                           
38 Lenio Streck (2017, on-line), afirma que “se o intérprete impuser sua vontade, já não haverá 

hermenêutica. Não haverá compreensão. Haverá uma extorsão de sentido. Evidente que pré-
compreensão não deve ser confundida com subjetivismo, ideologia, opinião pessoal, etc. Isso seria 
confundir a pré-compreensão com preconceitos no sentido ruim da palavra.” O posicionamento do 
autor será novamente abordado no último capítulo. 

39 “A discussão ampliou-se a ponto de antagonizarem-se as posições: de um lado, a dos 
intervencionistas, representantes do princípio do melhor interesse da criança a ser decidido em 
última ratio pelo Estado juiz, e, de outro, os não-intervencionistas, representantes da defesa do 
modelo proprietário, o qual considera que as crianças só terão direitos se os pais o permitirem por 
não poder existir uma oposição entre pais e filhos menores” (MORAES, 2018, p. 10).   
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Código Civil (2002), que disciplinam, respectivamente, sobre os absolutamente 

incapazes e sobre os relativamente incapazes, estando o público infantojuvenil 

inserido nesse contexto.  

Esse enfrentamento ocorrerá ao longo do estudo, notadamente quando da 

análise sobre a autonomia da pessoa. Por ora, conclui-se que os princípios aqui 

esboçados possuem o objetivo de elevar a condição da criança e do adolescente 

como carecedores de atenção prioritária e absoluta para que seja preservado o seu 

melhor interesse, devendo este englobar os meios que proporcionem ao infante 

condições de se afirmar e de ser reconhecido como pessoa. Para que isso se 

concretize, em razão da diversidade de culturas, crenças, etc. existentes, poderá 

ocorrer uma colisão entre os detentores da autoridade parental e a real necessidade 

dos filhos.  Face a essa colisão, impende apreciar cada caso concreto, de modo a 

verificar se a dignidade da pessoa humana infantojuvenil está sendo preservada, 

ainda que a vontade dos responsáveis seja afastada para garantir a liberdade, a 

igualdade, a integridade psicofísica e o dever solidário, todos presentes no 

fundamento republicano. 

Perquirir a efetivação da tutela protetiva, em busca do esclarecimento acerca 

das reais incumbências e limites aos poderes parentais, assim como sobre a aplicação 

Estatal, demonstra a pertinência de compreender a consideração jurídica do melhor 

interesse no ordenamento para torná-lo mais palpável tanto aos operadores do direito, 

como aos detentores da autoridade parental.  

Para a obtenção da potencialidade normativa do melhor interesse da criança 

e do adolescente, visando lhe conferir subsídios para a realização de posterior embate 

em relação aos direitos e escolhas parentais, serão analisadas as proposições 

relativas à caracterização do princípio em questão como norma constitucional 

materialmente considerada.   

 

2.4 O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE INFANTOJUVENIL COMO NORMA 

CONSTITUCIONAL E FUNDAMENTAL 

  

A tutela dos direitos fundamentais recebeu especial atenção no cenário 

jurídico com o pós-positivismo – além das regras, os princípios também passaram a 

ser dotados de força normativa. 

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet (2012, p. 20), “os direitos fundamentais são 
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considerados posições jurídicas legitimadas na ordem de direito constitucional interna 

dos Estados, elevados a essa condição a partir do preenchimento das características 

que os considerem conceitualmente essenciais ao exercício da condição humana”.  

Ilustrando a temática dos direitos fundamentais entende-se pertinente 

esclarecer a problemática de delimitação conceitual entre direitos humanos e direitos 

fundamentais. Os direitos humanos compreendem aqueles desprendidos de uma 

ambiência formalista constitucional, e inerentes à condição humana – enquanto 

personalização e enquanto gênero – e suas raízes históricas pautam-se na própria 

dignidade da pessoa humana e na igualdade de condições para o alcance de uma 

autonomia. E, os Direitos fundamentais referem-se a direitos humanos positivados 

pelos ordenamentos jurídicos constitucionais, por meio da incorporação ao sistema 

normativo em um processo de “fundamentalização” e que visa proteger a dignidade 

da pessoa e promover o desenvolvimento humano a partir da tutela da vida, da 

liberdade, da igualdade, da propriedade, da justiça social e da solidariedade, cujo 

precedente histórico deu-se na positivação dos conteúdos dos direitos humanos para 

a imposição de obrigações ao Estado.  

Na ordem interna, “os direitos naturais40 e inalienáveis da pessoa adquirem a 

hierarquia jurídica e seu caráter vinculante em relação a todos os poderes constituídos 

no âmbito de um Estado Constitucional.” (SARLET, 2012, p. 20). 

A fundamentalidade refere-se a importante elemento caracterizador de direito 

fundamental, existente ao lado das demais características assim nominadas: 

historicidade, universalidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, indivisibilidade, 

inexauribilidade, transindividualidade, complementariedade, aplicabilidade imediata e 

caráter vinculativo. Cada uma dessas características possui particularidades próprias 

perante a análise dos direitos fundamentais e oportunamente serão abordadas, 

partindo-se, em especial, da análise da dupla fundamentalidade em sentido formal e 

material (FACHIN, 2019). 

Antes de adentrar na especificação da dupla fundamentalidade, esclarece-se 

                                                           
40 Segundo Ingo W. Sarlet, em abordagem da temática e citando o entendimento de Pérez Luño, “o 

critério mais adequado para determinar a diferenciação entre ambas as categorias é o da 
concreção positiva, [...] o termo ‘direitos humanos’ se revelou conceito de contornos mais amplos e 
imprecisos que a noção de direitos fundamentais, de tal sorte que estes possuem sentido mais 
preciso e restrito, na medida em que constituem o conjunto de direitos e liberdades 
institucionalmente reconhecidos e garantidos pelo direito positivo de determinado Estado, tratando-
se, portanto, de direitos delimitados espacial e temporalmente, cuja denominação se deve ao seu 
caráter básico e fundamentador do sistema jurídico do Estado de Direito.” (SARLET, 2012, p. 19) 
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que o estudo ora iniciado objetiva, a partir do método de pesquisa empregado, 

encontrar a possibilidade de interpretar o princípio do melhor interesse da criança e 

do adolescente, como uma norma de direito fundamental, haja vista tratar-se de 

princípio que tutela aspectos de direitos humanos previstos na esfera internacional e 

ratificado no ordenamento jurídico interno. A elucidação almejada, ou seja, a elevação 

do princípio do melhor interesse à norma de direito fundamental possibilitará um 

posterior confronto com a fruição dos diretos de liberdade dos detentores da 

autoridade parental. Para tanto, passa-se ao o delineamento doutrinário. 

Como já afirmado, inicia-se pela característica de direitos fundamentais 

nominada de fundamentalidade, pois esta, a partir da subdivisão em formal e material, 

aclara a essência dos direitos que poderão ser considerados como fundamentais no 

arcabouço normativo. 

A fundamentalidade é, portanto, intrínseca à noção de direitos fundamentais. 

Segundo Walter Claudius Rothenburg (1999, p. 55), a fundamentalidade material 

“revela-se pelo conteúdo do direito”, ou seja, analisa-se se a norma é dotada de 

“valores supremos do ser humano e preocupação com a promoção da dignidade da 

pessoa humana”, já a fundamentalidade formal, revela-se “pela posição normativa”, 

ou seja, verifica-se o local onde a norma foi prevista no ordenamento jurídico – fato 

este importante para a aferição de superioridade hierárquica para a garantia da 

consideração basilar perante demais normas.  

Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (2015, p. 

510) esclarecem que “aquilo que qualifica um direito como fundamental, é 

precisamente a circunstância de que esta fundamentalidade é simultaneamente 

formal e material”. De forma isolada, a fundamentalidade formal está ligada à 

positivação da norma, sendo que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu o 

catálogo formal de direitos fundamentais entre os arts. 5º e 17 e demais dispersos no 

texto constitucional, fora do catálogo. Sendo assim, as posições jurídicas 

estabelecidas formalmente no texto constitucional, de forma expressa ou 

implicitamente, foram retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos 

(SARLET, MARINONI; MITIDIERO, 2015, p. 510). 

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, baseando-se nas lições do doutrinador 

alemão Robert Alexy, a fundamentalidade formal resulta especialmente de três 

aspectos, devidamente adaptados ao direito constitucional pátrio:   
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a) como parte integrante da Constituição escrita, os direitos fundamentais 
situam-se no ápice de todo o ordenamento jurídico, de tal sorte que – neste 
sentido – se cuida de direitos de natureza supralegal; b) na qualidade de 
normas constitucionais, encontram-se submetidos aos limites formais 
(procedimento agravado) e materiais (cláusulas pétreas) da reforma 
constitucional (art. 60 da CF), cuidando-se, portanto (pelo menos num certo 
sentido) e como leciona João dos Passos Martins Neto, de direitos pétreos, 
muito embora se possa controverter a respeito dos limites da proteção 
outorgada pelo Constituinte, [...] c) por derradeiro, cuida-se de normas 
diretamente aplicáveis e que vinculam de forma imediata as entidades 
públicas e privadas (art. 5º, § 1º, da CF) (SARLET, 2012, p. 59) 

 

Por outro lado, a fundamentalidade material trata do conteúdo da norma a ser 

endereçada ao texto constitucional pelo processo de constitucionalização. Pode o 

constituinte estabelecer a fundamentalidade material a qualquer norma que faça 

constar no catálogo expresso de garantias fundamentais, ainda que tais normas não 

tenham ligação histórica com discussões de direitos humanos. Neste aspecto, estaria 

o constituinte agindo com sua função típica, positivando norma que surja da própria 

vontade de sociedade para aferição de uma importância constitucional fundamental. 

Quanto às demais normas constitucionais que detenham as mesmas características 

universalistas dos direitos humanos, efetivando clara e prioritariamente a dignidade 

da pessoa humana, revestidas de eticidade e historicidade, apresentando-se como 

progressão no campo político, econômico, social e cultural para reconhecimento da 

importância intrínseca do ser humano, sua liberdade, igualdade, integridade e dever 

de solidariedade, possuirão fundamentalidade material. 

 Há de reconhecer momentos em que a fundamentalidade material adquire 

superioridade à formal, decorrente justamente da positivação contida no § 2º do art. 

5º, da Constituição Federal, sendo relevante, aqui, transcrever sua redação: “Os 

direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte.” Assim como os direitos fundamentais 

formais não previstos no catálogo, mas positivados no texto constitucional, restam 

possíveis os direitos materialmente fundamentais, permitindo a abertura da 

Constituição a novos direitos fundamentais.41 Em outros termos, tratam-se de 

                                                           
41 No mesmo sentido, Paulo Gustavo Gonet Branco (2014, p. 178) assevera: “É legítimo, portanto, 

cogitar de direitos fundamentais previstos expressamente no catálogo da Carta e de direitos 
materialmente fundamentais que estão fora da lista. Direitos não rotulados expressamente como 
fundamentais no título próprio da Constituição podem ser assim tidos, a depender da análise do 
seu objeto e dos princípios adotados pela Constituição. A sua fundamentalidade decorre da sua 
referência a posições jurídicas ligadas ao valor da dignidade humana; em vista da sua importância, 
não podem ser deixados à disponibilidade do legislador ordinário.” 
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posições jurídicas que, em razão do conteúdo transparecido em seus dispositivos, 

mesmo não positivados constitucionalmente, podem ser definidas como direitos 

fundamentais (SARLET, 2012, p. 59). 

O rol de direitos fundamentais previstos no art. 5º da Constituição é analítico, 

não possui caráter taxativo, sendo que para a construção de um conceito material de 

direitos fundamentais devem ser considerados os valores dominantes na ordem 

constitucional, assim como todas as circunstâncias sociais, políticas, econômicas e 

culturais. Segundo Ingo Wolfgang Sarlet (2012, p. 61-62), a “construção de um 

conceito ao mesmo tempo formal e material dos direitos fundamentais passa 

inevitavelmente pela análise do alcance e significado do art. 5º, § 2º, da CF”.  

Com efeito, o significado do § 2º do art. 5º supracitado, transparece que os 

direitos fundamentais são formais ou materiais, e ainda dentro da esfera material, 

parte da doutrina entende a conceituação dos “direitos apenas materialmente 

fundamentais”, ou seja, sem assento no texto da constituição, conforme aduz Ingo 

Wolfgang Sarlet (2012, p. 63). Frisa-se que esse entendimento ainda é controverso42, 

haja vista tratar-se de hipótese de consideração de direito fundamental não 

formalizado sequer na Constituição.  

Sobre a temática, Paulo Gustavo Gonet Branco (2014, p. 153) afirma que não 

constitui tarefa fácil descobrir as caraterísticas básicas dos direitos fundamentais, mas 

o esforço faz-se necessário para solucionar problemas concretos, pois se pode 

“identificar direitos fundamentais implícitos ou fora do catálogo expresso da 

Constituição.” Essa ideia concretiza-se ao visualizar, do ponto de vista material, os 

                                                           
42 Para efeitos do recorte temático desta pesquisa, não há a necessidade de solucionar todo conflito 
doutrinário sobre a possibilidade de reconhecimento de direitos fundamentais externos à Constituição 
Federal, mas somente na parte deste conflito que implica sobre o princípio do melhor interesse da 
criança e do adolescente. Ocorre que, com a disposição do § 3º do art. 5º da Constituição Federal 
(BRASIL, 1988, on-line), prevendo que normas oriundas de tratados internacionais de conteúdo sobre 
direitos humanos ratificadas e submetidas à votação em quórum de emenda constitucional, tornam-se 
equiparadas à emendas constitucionais – ainda que não sejam incluídas no texto constitucional – 
criou-se a possibilidade de expansão do texto constitucional brasileiro a outros textos. A relevância se 
impõe em ser o tratado internacional ratificado pelo Brasil, com conteúdo de direitos humanos e, 
portanto, contendo normas com todos os atributos da fundamentalidade material, em que estava 
presente o princípio do melhor interesse estudado foi ratificado antes da emenda constitucional que 
incluiu o mencionado parágrafo 3º ao art. 5º – antes da necessidade de votação análoga à emenda 
constitucional. Neste aspecto, conforme demonstrado no curso do texto da pesquisa, existem 
menores discussões sobre a não inclusão da norma enquanto direito fundamental, pois, somente não 
o foi feito a equiparação ao texto constitucional, atribuindo-lhe a fundamentalidade formal, por não 
haver, na época, previsão normativa para o processo legislativo específico. Sendo assim, considera-
se que a norma internacional contida na Convenção Sobre os Direitos da Criança (1989), 
internalizada pelo Direito brasileiro, incluindo o princípio do melhor interesse, supre a 
fundamentalidade formal com a clara fundamentalidade material. 
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direitos e garantias fundamentais, como pretensões relevadas em determinados 

momentos históricos, sob a ótica da dignidade da pessoa humana como valor que 

demanda fórmulas de limitação do poder, prevenindo injustiças, desumanidades e 

arbítrios.   

 Este trabalho filia-se ao entendimento no sentido de que se reconhece a 

possibilidade de identificação de um conceito material de direitos fundamentais, 

dependendo, para tanto, conforme aduz Ingo Wolfgang Sarlet (2012 p. 64), do 

enquadramento ao regime jurídico-constitucional equivalente ao regime dos direitos 

fundamentais expressamente consagrados pelo Constituinte. Desse modo, fala-se em 

não taxatividade do Catálogo de direitos fundamentais, admitindo-se uma abertura no 

sentido material, como decorrência justamente da previsão do art. 5º, § 2º da 

Constituição Federal.  

Segundo Melineck de Carvalho Neto (2003, p. 154), a teor do referido 

dispositivo constitucional, é traduzida a ideia de que o rol de direitos fundamentais 

pode ser entendido como uma “moldura de um processo de permanente aquisição de 

novos direitos fundamentais”. No mesmo sentido, Jorge Miranda (2000, p. 8) 

considera os direitos fundamentais como sendo aqueles “direitos ou posições jurídicas 

subjetivas das pessoas enquanto tais, individual ou institucionalmente considerados, 

assentes na Constituição, seja na Constituição formal, seja na Constituição material." 

Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet, arremata-se a abordagem inicial sobre 

a exegese do dispositivo constitucional que autoriza a abertura43 material do catálogo 

de direitos fundamentais. O autor conclui: 

 

O que se conclui do exposto é que o conceito materialmente aberto de 
direitos fundamentais consagrado pelo art. 5º, § 2º, da nossa 
Constituição é de uma amplitude ímpar, encerrando expressamente, 

                                                           
43 Sobre a temática, é valido trazer o apontamento de José Joaquim Gomes Canotilho (1993, p. 528), 

se referindo ao texto constitucional português: “Os direitos consagrados e reconhecidos pela 
constituição designam-se, por vezes, direitos fundamentais formalmente constitucionais, porque 
eles são enunciados e protegidos por normas com valor constitucional formal (normas que têm a 
forma constitucional). A constituição admite (cfr. Art. 16 – Constituição Portuguesa), porém outros 
direitos fundamentais constantes das leis e das regras aplicáveis de direitos internacional. Em 
virtude de as normas que os reconhecem e protegem não terem a forma constitucional, estes 
direitos são chamados direitos materialmente fundamentais. Por outro lado, trata-se de uma 'norma 
de fattispecie aberta' de forma a abranger, para além das positivações concretas, todas as 
possibilidades de 'direitos' que se propõem no horizonte da ação humana. Daí que os autores se 
refiram também aqui ao princípio da não identificação ou da cláusula aberta. Problema é o de saber 
como distinguir, dentre os direitos sem assento constitucional, aqueles com dignidade suficiente 
para serem considerados fundamentais. A orientação tendencial de princípio é a de considerar 
como direitos extraconstitucionais materialmente fundamentais os direitos equiparáveis pelo seu 
objeto e importância aos diversos tipos de direitos formalmente fundamentais". 
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ao mesmo tempo, a possibilidade de identificação e construção 
jurisprudencial de direitos materialmente fundamentais não escritos (no 
sentido de não expressamente positivados), bem como de direitos 
fundamentais constantes em outras partes do texto constitucional e nos 
tratados internacionais (SARLET, 2012, p. 67). 

 

Expostos brevemente referidos esclarecimentos, infere-se, portanto, que os 

princípios e tratados internacionais cujo Brasil seja signatário, poderão ser taxados 

como direitos fundamentais materialmente considerados, haja vista a previsão de 

conteúdo dotado de carga axiológica que coadune com a ordem constitucional pátria, 

sobretudo a dignidade humana. Sendo assim, aborda-se a forma de recepção dos 

tratados e convenções44 sobre direitos humanos no ambiente interno e sua respectiva 

força jurídica. A Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu o § 3º no bojo do art. 5º da 

Constituição Federal, assim estabelecendo: 

 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) (Atos aprovados na forma deste parágrafo: DLG nº 186, de 2008, DEC 
6.949, de 2009, DLG 261, de 2015, DEC 9.522, de 2018) (BRASIL, 2004, on-
line). 

 

Antes da citada Emenda à Constituição (2004), os tratados eram aprovados 

por meio de decreto do poder legislativo, conforme previsão do art. 49, inciso I também 

da Constituição (1988), seguidos de ratificação pelo Chefe do Executivo, ou seja, 

tratava-se de forma de recepção de tratados sem delimitação sobre a existência de 

direitos humanos ou não. Logo, após a edição da Emenda Constitucional, os tratados 

sobre direitos humanos passaram a ter caráter de Emenda à Constituição, 

enfrentando método próprio de aprovação. 

O questionamento, há muito existente, diz respeito aos tratados ratificados 

antes da citada Emenda. Para responder ao questionamento, Flávia Piovesan (2013, 

p. 128) esclarece que em uma “hermenêutica emancipatória dos direitos há que 

imperar uma lógica material e não formal, orientada por valores, a celebrar o valor 

                                                           
44 Zulmar Fachin (2019, p. 237) esclarece que o “vocábulo tratado deve ser interpretado em sentido 

amplo, abrangendo os tratados propriamente ditos, bem como as declarações, as convenções, os 
pactos, os protocolos e outros documentos normativos internacionais que versarem sobre direitos 
fundamentais.” 
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fundante da prevalência da dignidade humana”. A autora continua e salienta que 

predomina o seguinte entendimento:  

 
todos os tratados internacionais de direitos humanos são materialmente 
constitucionais [...] não seria razoável sustentar que os tratados de direitos 
humanos já ratificados45 fossem recepcionados como lei federal, enquanto os 
demais adquirissem hierarquia constitucional exclusivamente em virtude de 
seu quorum de aprovação (PIOVESAN, 2013, p. 129-138).  
 

Para o enfrentamento da temática da pesquisa, considerar o conteúdo dos 

tratados de direitos humanos como sendo de ordem constitucional, supriria o requisito 

para considerar o melhor interesse da criança e adolescente enquanto norma de 

direito fundamental.46 André de Carvalho Ramos (2012, p. 148) considera a premissa 

de que “todos os tratados de direitos humanos são equiparados a normas 

constitucionais”, incorporados antes ou depois da Emenda Constitucional nº 45/2004. 

Segundo Celso Lafer (2005, p. 16), a Emenda Constitucional pode ser 

considerada como “uma forma interpretativa destinada a pôr fim nas controvérsias 

relativas ao conteúdo do § 2º do art. 5º, pois, segundo o entendimento doutrinário 

tradicional, uma lei interpretativa possui o condão de “declarar o que preexiste, ao 

clarificar a lei existente”. Citados esclarecimentos demonstraram, na prática, a 

caracterização de normas materialmente constitucionais, em razão do conteúdo 

jurídico presente nos tratados de direitos humanos.    

Ao considerar, portanto, o conteúdo dos interesses tutelados pelos tratados 

ratificados anteriormente à Emenda Constitucional nº 45/2007, Flávia Piovesan (2013, 

p. 129) reafirma que tais tratados “têm hierarquia constitucional, situando-se como 

normas material e formalmente constitucionais.” Para chancelar esse entendimento 

aborda quatro argumentos: 

 

a) a interpretação sistemática da Constituição, de forma a dialogar os 
§§ 2º e 3º do art. 5º, já que o último não revogou o primeiro, mas deve, 

                                                           
45 Flávia Piovesan (2013, p. 128) explica, ainda: “que os tratados de proteção dos direitos humanos 

ratificados anteriormente à Emenda Constitucional n. 45/2004 contaram com ampla maioria na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, excedendo, inclusive, o quorum dos três quintos dos 
membros em cada Casa. Todavia, não foram aprovados por dois turnos de votação, mas em um 
único turno de votação em cada Casa, uma vez que o procedimento de dois turnos não era 
tampouco previsto.” 

46 Info Wolfgang. Sarlet (2012, p. 67) afirma: “O que se conclui do exposto é que o conceito 
materialmente aberto de direitos fundamentais consagrado pelo art. 5º, § 2º, da nossa Constituição 
é de uma amplitude ímpar”. Desse modo, identifica-se a “possibilidade de identificação e 
construção jurisprudencial de direitos materialmente fundamentais não escritos (no sentido de não 
expressamente positivados), bem como de direitos fundamentais constantes em outras partes do 
texto constitucional e nos tratados internacionais.”  
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ao revés, ser interpretado à luz do sistema constitucional; b) a lógica e 
racionalidade material que devem orientar a hermenêutica dos direitos 
humanos; c) a necessidade de evitar interpretações que apontem a 
agudos anacronismos da ordem jurídica; e d) a teoria geral da 
recepção do Direito brasileiro. Sustenta-se que essa interpretação é 
absolutamente compatível com o princípio da interpretação conforme 
a Constituição (PIOVESAN, 2013, p. 129). 

 
 
 

A partir do que fora exposto, rememora-se que o diretivo de “melhor interesse” 

ou “interesse maior da criança” presente no Estatuto da Criança e do Adolescente é 

oriundo da Convenção sobre os Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1989, a 

qual foi ratificada pelo Brasil por meio da promulgação do Decreto nº 9.710/1990. A 

Convenção em questão estabeleceu ao longo de seu conteúdo a necessária 

preservação dos direitos humanos relacionados às crianças e adolescentes. Refere-

se, assim, a tratado internacional ratificado antes da Emenda Constitucional nº 

45/2004, ou seja, mesmo que seu teor não esteja expresso na Constituição (não foi 

inserido como emenda), todo tratado que possui conteúdo de direitos humanos é 

considerado materialmente constitucional. É o caso da Convenção em estudo, que 

claramente tutela os interesses humanos das crianças.   

Para melhor compreender a tutela protetiva presente no texto da Convenção, 

destaca-se peculiar dispositivo cujo teor demonstra claramente a relevância de seu 

conteúdo:  

 

Art. 18. 1. Os Estados Partes envidarão os seus melhores esforços a fim de 
assegurar o reconhecimento do princípio de que ambos os pais têm 
obrigações comuns com relação à educação e ao desenvolvimento da 
criança. Caberá aos pais ou, quando for o caso, aos representantes legais, a 
responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da 
criança. Sua preocupação fundamental visará ao interesse maior da criança 
(UNICEF, 1989, on-line). 

 

Referido dispositivo contempla os pontos principais desta pesquisa, sendo 

pertinente desmembrá-lo da seguinte forma: a) determinação aos Estados para 

fiscalizarem o dever de atuação parental; b) determinação aos pais ou responsáveis 

para proporcionarem o sadio desenvolvimento das crianças; c) determinação 

fundamental para a preservação do interesse maior da criança (melhor interesse ou 

interesse superior). Portanto, visualizam-se tais direitos protetivos infantojuvenis como 

direitos fundamentais, já que sem o pleno desenvolvimento, restam ofuscados o livre 

exercício da dignidade de tais pessoas em formação.  
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Resgata-se e refirma-se o objetivo de averiguar a potencialidade e, 

efetivamente, considerar o melhor interesse da criança e do adolescente como norma 

de direito fundamental, notadamente por ser composto por alta carga valorativa, cujo 

conteúdo está intrinsecamente ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

A esse respeito, Paulo Gustavo Gonet Branco (2014, p. 153) e Ingo Wolfgang 

Sarlet (2012, p. 80), entendem que os direitos fundamentais, em verdade, concretizam 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que referido princípio “inspira os típicos 

direitos fundamentais, atendendo à exigência do respeito à vida, à liberdade, à 

integridade física e íntima de cada ser humano, ao postulado de igualdade em 

dignidade de todos os homens e à segurança.” 

Os direitos fundamentais possuem como característica, a historicidade. De 

acordo com o pensamento de Norberto Bobbio (2004, p. 9), os direitos fundamentais 

“são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por 

lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 

gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.” No mesmo sentido, 

Zulmar Fachin (2019, p. 228) leciona que os direitos fundamentais são fruto da 

História, pois “nasceram a partir de lutas encetadas na vida cotidiana – lutas sem 

tréguas, longas no tempo.” E, ainda, Gilmar Mendes (2014, p. 156) enfatiza que o 

caráter da historicidade “explica que os direitos possam ser proclamados em certa 

época, desaparecendo em outras, ou que se modifiquem no tempo. Revela-se, desse 

modo, a índole evolutiva dos direitos fundamentais.” 

Relatou-se no bojo do primeiro tópico deste capítulo a árdua luta enfrentada 

pelo público infantojuvenil para conquistar seu espaço como sujeito de direito, 

merecedor de atenção prioritária, sobretudo no ambiente doméstico, deixando para 

trás as bases do pátrio poder. Reconhece-se, assim, a valoração gradativa dispendida 

aos cuidados com crianças e adolescentes, visando à tutela da integridade física, 

psíquica e moral, bem como com a abrangência da preservação de sua imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, das ideias e crenças, além dos espaços e 

objetos pessoais, da criança e do adolescente. Essa valoração, ao longo da história, 

representa uma forte adequação ao conteúdo de direito fundamental, pois coaduna 

com os elementos outorgantes da dignidade humana. Logo, contempla-se a 

característica da historicidade.  
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Adiante, analisar-se-á a característica da universalidade. Para tanto, desde já, 

apontam-se os pensamentos de Immanuel Kant47 (1724-1804) relativos ao imperativo 

categórico, consistente em buscar a possibilidade de repetição da norma por todos 

como uma lei universal. Tal disposto reveste-se de universalidade pois, a repetição no 

atendimento da norma caracteriza um dever ético a ser aplicado na moral. 

Flávia Piovesan relata que tendo por base a historicidade dos direitos 

humanos pode-se destacar a concepção contemporânea de direitos humanos que 

passou a ser relevada a partir da Segunda Guerra Mundial, estabelecida na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, na Proclamação de Teerã de 

1968 e na Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993, sendo que a 

Declaração de 1948 inovou com a extensão de universalidade dos direitos humanos, 

possuindo como plano central a pessoa. Segundo a autora, basta ser pessoa para ser 

titular de direitos, pois o ser humano é considerado como um “ser essencialmente 

moral, dotado de unicidade existencial e dignidade como valor intrínseco à condição 

humana” (PIOVESAN, 2018, p. 216). 

No mesmo sentido, Ingo Wolfgang Sarlet (2012, p. 189) afirma sobre a 

aplicabilidade dos direitos fundamentais a todas as pessoas, dada a condição 

humana, mas salienta que “não significa que não possa haver diferenças a serem 

consideradas, inclusive, em alguns casos, por força do próprio princípio da igualdade, 

além de exceções expressamente estabelecidas pela Constituição.” Corrobora esse 

entendimento, Paulo Gustavo Gonet Branco (2014, p. 2014) ao observar que “alguns 

direitos fundamentais específicos, porém, não se ligam a toda e qualquer pessoa”, 

como é o caso, por exemplo, dos trabalhadores. Para Zulmar Fachin (2019, p. 228), 

“a característica de universalidade trata os direitos fundamentais como válidos em 

todos os lugares e a todas as pessoas, pelo simples fato de serem pessoas”. 

No contexto infantojuvenil, tem-se que a fundamentalidade na perspectiva da 

universalidade mostra-se possível, pois a Convenção sobre os Direitos da Criança, 

que contempla o superior interesse da criança, trata-se do instrumento de direitos 

humanos mais aceito na história universal, ratificado por 196 países. Segundo Flávia 

Piovesan (2018, p. 531), a “Convenção acolhe a concepção do desenvolvimento 

integral da criança, reconhecendo-a como verdadeiro sujeito de direito, a exigir 

proteção especial e absoluta prioridade.”  Destarte, a legitimação e o reconhecimento 

                                                           
47 O conteúdo sobre a dignidade da pessoa humana no pensamento kantiano será abordado no item 

3.1. 
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da criança como sujeito de direito, a fim de ter seus interesses elevados em maior 

grau possível, outorga-lhe esse atributo de direito fundamental. Inclusive, encontram-

se na jurisprudência internacional decisões envolvendo essa proteção infantojuvenil.   

As características da inalienabilidade e da imprescritibilidade podem ser 

trabalhadas conjuntamente, pois dizem respeito à impossibilidade da pessoa dispor 

de direitos fundamentais inatos ao exercício de sua condição humana, como é o caso 

da integridade física. Logo, a pessoa não pode, por exemplo, vender parte do próprio 

corpo, mesmo que esta seja sua vontade. Essa indisponibilidade funda-se na 

dignidade e, assim, nem todo direito fundamental possuirá essa característica. Já a 

imprescritibilidade dialoga com o exercício do direito fundamental, ao passo que pode 

uma pessoa não fruir do direito à liberdade de locomoção por anos, e posteriormente 

retomá-lo perfeitamente, conforme exemplifica Zulmar Fachin (2019, p. 229). Sylvio 

Motta (2013, p. 823) afirma que os direitos fundamentais “não sofrem corrosão com o 

tempo, estão sempre prontos para serem exercidos pelo seu titular e Walber de Moura 

Agra (p. 2012, 551) assevera que a “prescrição é um instituto típico do direito privado, 

não podendo suas cominações ser transpostas para os direitos humanos”. 

Apresenta-se o escopo do melhor interesse infantojuvenil à perspectivada da 

inalienabilidade e da imprescritibilidade. Flávia Piovesan (2018, p. 536) afirma que a 

“caracterização dos direitos das crianças e dos adolescentes como direitos humanos 

realça a inalienabilidade desses direitos e compromete o Estado, tanto no âmbito 

interno quanto internacional, a respeitá-los, defendê-los e promovê-lo.” A autora ainda 

realiza importante reflexão sobre a temática estudada e entona a harmonia entre os 

ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente e os conteúdos de direitos humanos:   

 

Em consonância com essa diretriz, o ECA trata, de forma interligada, 
dos direitos das crianças e dos adolescentes, remetendo-se a outros 
direitos, quando cuida da proteção de determinado direito, e vinculando 
em um mesmo título direitos individuais e sociais. A respeito, há que 
se realçar a absoluta harmonia de enfoque entre o ECA e a Convenção 
sobre os Direitos da Criança, que, de igual modo, endossa a 
indivisibilidade dos direitos humanos das crianças, sua implementação 
recíproca e a igual importância de todos os direitos (PIOVESAN, 2018, 
p. 536). 

 

Crianças e adolescentes são absolutamente ou relativamente incapazes, não 

possuem a governança da própria vida, não sabem48 o que de fato é melhor para o 

                                                           
48 Pontua-se uma crítica ao termo, pois conforme ocorre o crescimento, o conhecimento e sapiência 

sobre os fatores mais básicos da vida, surgem, mesmo na criança e principalmente no adolescente, 
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desenvolvimento de suas necessidades vitais ou ao bom desenvolvimento psíquico 

de sua personalidade. Na esfera familiar, serão guiados pelas escolhas dos pais que, 

na direção parental, optarão pelos anseios que lhes forem convenientes, mas nem 

sempre os caminhos eleitos contemplam os interesses internacionalmente e 

constitucionalmente tutelados. 

Nessa perspectiva, Maria Celina Bodin de Moraes (2018, p. 10), analisando a 

família democrática, assevera que a “autoridade parental dilui-se na noção de respeito 

à originalidade da pessoa do filho, valorizando-se outras qualidades que não a 

obediência e a tradição. Os pais colocam-se na posição de ajudar os filhos a tornarem-

se si mesmos” e, assim, considera que esse agir tem sido o atual conceito de “melhor 

interesse”. Destacam-se, ainda, os dizeres da autora, no artigo intitulado 

“Instrumentos para a proteção dos filhos frente aos próprios pais”, um importante 

recorte intrinsecamente compatível com o objeto desta pesquisa, bem como com o 

tema ora abordado, qual seja, a inalienabilidade e a imprescritibilidade de direitos 

fundamentais cujos titulares são crianças e adolescentes, lembrado que se objetiva 

atribuir teor de direito fundamental ao melhor interesse infantojuvenil.  

 

Como sustenta a melhor doutrina, a capacidade de agir em matéria 
existencial não pode ser aferida da mesma forma como se mensura a 
capacidade para a prática de atos civis de natureza patrimonial.47 
Tampouco parece razoável atualmente atribuir-se a alguém a 
titularidade de uma situação existencial (rectius, de um direito 
fundamental) sem lhe conceder a capacidade de exercício; assim, 
pode-se afirmar o direito à privacidade da criança e do adolescente,48 
com fundamento no art. 16 da Convenção: “Nenhuma criança será 
objeto de interferências arbitrárias ou ilegais em sua vida particular, sua 
família, seu domicílio ou sua correspondência, nem de atentados 
ilegais a sua honra e a sua reputação”. A lei deverá protegê-la contra 
interferências ou atentados de tal ordem. Nem mesmo aos pais é 
franqueada a faculdade da interferência arbitrária ou ilegal na vida 
particular de seus filhos menores (MORAES, 2018, p. 13). 

 

 

Nota-se que a autonomia existencial49 é pertencente a cada pessoa, para o 

exercício e fruição das potencialidades humanas, logo, mesmo os pais sendo 

                                                           
a consciência sobre os elementos presentes ao seu redor. Entretanto, a doutrina da proteção 
integral, face ao reconhecimento das crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento, 
retira o ônus das consequências das escolhas, transferindo para aqueles com a autoridade 
parental. Pessoas plenamente capazes também podem não saber o que é melhor para suas vidas, 
mas eivadas de relevâncias simbólicas, realizam suas escolhas e arcam com as consequências 
destas. 

49 “[...] 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 
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detentores da autoridade parental, não podem dispor dos direitos fundamentais 

pertencentes aos filhos. Primeiro porque são de cunho existencial e segundo porque 

naturalmente são inalienáveis. Ainda, mesmo que os direitos de titularidade das 

crianças e adolescentes sejam imprescritíveis, a ausência de fruição durante as fases 

da infância e da adolescência, poderá acarretar sérios prejuízos ao bom 

desenvolvimento infantojuvenil.  

Face a tais argumentos, conclui-se pela natureza fundamental do interesse da 

criança e do adolescente, nas características inalienável e imprescritível, para que 

sejam devidamente fruídos. Restam as características da indivisibilidade50 

inexauribilidade, transindividualidade, complementariedade, aplicabilidade imediata e 

caráter vinculativo. 

Segundo Vladimir Brega Filho (2002, p. 62), “a indivisibilidade dos direitos 

fundamentais faz com que tenhamos que tratar todos os direitos fundamentais das 

várias gerações de forma igual, pois se cuida de um mesmo gênero de direitos”. Tem-

se, que por ser unitário em cada espécie, o direito fundamental não pode ser cindido, 

contemplando somente parte de seu pressuposto. 

No tocante à esfera infantojuvenil, Henry Steiner e Philip Alston (2000, p. 516) 

elucidam que “a Convenção dos Direitos da Criança é extraordinariamente abrangente 

em escopo [...] assumiu a tendência de enfatizar a indivisibilidade, a implementação 

recíproca e a igual importância de todos os direitos.” Segundo os autores, a 

Convenção “abarca todas as áreas tradicionalmente definidas como direitos humanos 

– civis, políticos, econômicos, sociais e culturais.” Como já abordado, o teor da 

Convenção sobre os Direitos da Criança foi internalizado pelo Estado brasileiro, tendo 

seus ditames elevados a normas de caráter constitucional. A importância legitimada a 

essa esfera protetiva, mais uma vez, realça a essência de fundamentalidade 

arduamente percorrida.    

                                                           
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”, afirma Thamis Dalsenter Viveiros de Castro (2017, p. 101). 

50 Sobre a indivisibilidade Flávia Piovesan (2018, p. 536) afirma: “Tendo em vista que os mais 
recentes instrumentos internacionais de direitos humanos frisam a indivisibilidade entre os direitos 
civis, políticos, econômicos, culturais e sociais, ao considerarem-se os direitos das crianças e dos 
adolescentes como direitos humanos, eles devem ser garantidos em seu conjunto, sob uma 
perspectiva integral. Isso implica que o desrespeito a qualquer direito faz com que todos os direitos 
humanos, de um modo ou de outro, sejam violados, já que estão interligados e a garantia de um 
direito pressupõe a garantia dos demais direitos humanos.” 
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Por inexauribilidade tem-se que o rol de direitos fundamentais não é 

exaustivo, logo “não se podendo considerar taxativa a enumeração dos direitos 

fundamentais no Título II da Constituição” (BRANCO, 2014, p. 178). Rememora-se 

que pela Emenda Constitucional nº 45/2004, inseriu-se o § 3º ao art. 5º, contemplando 

a recepção de tratados internacionais com força de emendas constitucionais. Aliás a 

inexauribilidade é característica intimamente ligada ao objetivo pretendido, ou seja, a 

inserção do conceito de melhor interesse no rol de direitos fundamentais, sendo este 

decorrente de tratado ratificado pelo Brasil, embora sem força de emenda, mas com 

caráter axiológico constitucional.   

A transindividualidade diz respeito à pluralidade de alcance dos direitos 

fundamentais, ou seja, direitos fundamentais que não pertencem a uma pessoa mas 

tocam a todos, como o direito à paz e ao meio ambiente, afirmados após a segunda 

metade do século XX (FACHIN, 2019, p. 230). Já a complementariedade equivale à 

noção de que os direitos fundamentais “se apoiam uns nos outros, não são 

compartimentos estanques, mas se inter-relacionam mutualmente, de tal forma que o 

desfrute de um deles pressupõe o desfrute de outro”, segundo Francisco Balaguer 

Callejón (1999, p. 37). 

Por fim, restam as características da aplicabilidade imediata e da 

vinculatividade, sendo que a primeira equivale ao mandamento contido no § 1º, do art. 

5º da Constituição Federal de 1988, consistente na atribuição aos Poderes Públicos 

“de promover as condições para que os direitos e garantias fundamentais sejam reais 

e efetivos” (PIOVESAN, 1995, p. 92). A aplicação imediata, segundo Ingo Wolfgang 

Sarlet (2012, p. 315), compreende todas as normas de direitos fundamentais, seja 

qual for sua função, direitos a prestações ou direitos de defesa, ou a sua forma de 

positivação.  

 Ainda sobre a aplicabilidade imediata, somente em hipóteses excepcionais 

um direito fundamental necessitará ou exigirá intermediação normativa estatal para 

ser aplicado a determinado caso concreto. Quanto à vinculatividade, os direitos 

fundamentais têm poder de vinculação, isto é, não se tratam de meras declarações 

direcionadas aos destinatários, possuindo dupla função: a limitação ao próprio Estado 

e o dever deste em “elaborar normas jurídicas que assegurem direito subjetivo ao 

titular do direito fundamental e imponham deveres jurídicos às demais pessoas e aos 

poderes públicos.” (FACHIN, 2019, p. 231). A vinculatividade, segundo Ingo Wolfgang 
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Sarlet (2012, p. 315), “constitui precisamente uma das principais dimensões da 

eficácia dos direitos fundamentais”. 

Após apreciar todas as características que autenticam um direito fundamental, 

chega-se à conclusão, de que em decorrência da relevância na formação da 

personalidade, crianças e adolescentes foram acobertados por instrumentos jurídicos 

que tutelam suas particularidades, pois são considerados presumidamente 

vulneráveis. Esses instrumentos devem ser relevados com o caráter jurídico pelo qual 

foram instituídos e valorados ao longo do tempo e o melhor interesse infantojuvenil 

deve sobressair-se, ratificando sua essência de direito fundamental materialmente 

considerado. 

Com o reconhecimento das necessidades humanas infantojuvenis e a 

aplicação da valoração adequada do melhor interesse, a partir de suas reais 

configurações, tornar-se-á factível o alcance do desenvolvimento pleno e da formação 

da personalidade da criança e do adolescente, respeitando-se a sua autonomia como 

condição intrínseca da pessoa humana. Em contrapartida, restará evidente a 

necessária limitação do exercício da autoridade parental, mediante as balizas 

irradiadas do princípio da dignidade da pessoa humana, tarefa essa que será 

executada nos capítulos subsequentes.  
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3 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA   

 

O presente capítulo objetiva traçar aspectos sobre a relevância do princípio 

da dignidade enquanto princípio no ordenamento jurídico, notadamente no que tange 

à elevação atribuída à pessoa humana de forma individual, recebendo especial 

destaque as crianças e adolescentes, pois a proteção infantojuvenil na mais alta 

consideração, mesmo frente aos anseios parentais, é o núcleo central desta pesquisa.   

Estuda-se a dignidade com a pretensão de autenticar o conteúdo material do 

princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Especificou-se 

anteriormente que a dignidade concretiza-se por meio da efetivação dos direitos 

fundamentais, tendo reconhecido o melhor interesse infantojuvenil como norma de 

valor fundamental na ordem constitucional 

O princípio da dignidade possui função instrumental integradora e 

hermenêutica, sendo utilizado como “parâmetro para aplicação, interpretação51 e 

integração não apenas dos direitos fundamentais e das demais normas 

constitucionais, mas de todo o ordenamento jurídico” (SARLET, 2009, p. 88), ou seja, 

a ausência de fruição dos direitos fundamentais equivale à negação da própria 

dignidade da pessoa humana. Portanto, logo de início, aventa-se que obstar a 

aplicação do melhor interesse infantojuvenil significaria obstar crianças e 

adolescentes de viver de forma digna.  

Estabelecidas as pretensões de estudo desta seção, passa-se ao resgate da 

concepção de dignidade da pessoa humana. Frisa-se que esta digressão não 

abarcará os pensamentos da antiguidade, pois visa abordar elementos pontuais, 

notadamente a partir do recorte de Immanuel Kant (1724-1804) e a identificação do 

conteúdo mínimo da dignidade. O recorte52 realizado justifica-se em razão da busca 

                                                           
51 Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento (2012, p. 340) afirmam que: “No sistema 

constitucional, embora não exista hierarquia em sentido formal, há normas mais importantes, que 
desempenham função mais destacada no sistema, e que influenciam mais intensamente a 
interpretação de outras normas constitucionais. É o caso de princípios como os da dignidade da 
pessoa humana, da igualdade, do Estado Democrático de Direito, da República e da Federação. 
Essas normas projetam uma intensa eficácia irradiante, não apenas sobre o ordenamento jurídico 
infraconstitucional, mas também sobre os preceitos da própria Constituição, atuando como 
diretrizes na sua interpretação e aplicação.”  

52 Ainda, utiliza-se como marco teórico neste capítulo a produção de Ingo Wolfgang Sarlet relativa às 
dimensões da dignidade da pessoa humana e a produção de Maria Celina Bodin de Moraes sobre 
a utilização de substratos fáticos de efetividade da dignidade da pessoa humana, pois, além da 
valorização da aproximação contextual ao ordenamento jurídico brasileiro, a ótica dos autores 
possibilita a observância do macroprincípio da dignidade da pessoa humana enquanto tangível e 
factível nas ações humanas, sociais e culturais nos tempos atuais. 
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em compreender elementos aptos a tornarem palpáveis a dignidade nos aspectos 

contemporâneos, de modo a perfazê-los nas esferas familiares, sobretudo para a 

legitimação da hipótese desta pesquisa, qual seja, a identificação da limitação 

parental, em prol do melhor interesse da criança e do adolescente.   

 

3.1 ASPECTOS CONCEITUAIS DA DIGNIDADE ENQUANTO VALOR 

FUNDAMENTAL 

  

A construção da dignidade perpassou um longo processo de edificação. 

Momentos como o cristianismo, os pensamentos kantianos e os acontecimentos pós-

Segunda Guerra Mundial são visualizados como os marcos decisivos para o 

reconhecimento e atribuição de dignidade ao homem. 

Fábio Konder Comparato (2015, p. 13), ao questionar “em que consiste a 

dignidade”, elenca a tríade da religião, da filosofia e da ciência como os campos em 

que ela se difundiu.  Na esfera da religião, tem-se a influência do cristianismo53 como 

grande marco na história da cultura ocidental e na construção do conceito de 

dignidade, sendo a doutrina cristã visualizada como propulsora da ideia de construção 

do sujeito como pessoa dotada de dignidade.  

A atribuição de valor à pessoa em razão da vontade divina retratado no ideal 

de que Deus fez o homem “à sua imagem e semelhança - Imago Dei”54 é extraída dos 

escritos bíblicos. Via-se o homem como um ser de valor superior, em razão de sua 

posição social, possuindo como atributos a liberdade, para o exercício do livre arbítrio 

e a racionalidade para se submeter às leis divinas, conforme o pensamento de São 

Tomás de Aquino (SARMENTO, 2016, p. 31).  

O conceito de dignidade dissociado da noção divina conferida pelo 

                                                           
53 Maria Celina Bodin de Moraes (2017, p. 77) afirma que “Foi o cristianismo que, pela primeira vez, 

concedeu a ideia de uma dignidade pessoal, atribuída a cada indivíduo. O desenvolvimento do 
pensamento cristão sobre a dignidade humana deu-se sob um duplo fundamento: o homem é um 
ser originado por Deus para ser o centro da criação; como ser amado por Deus, foi salvo de sua 
natureza originária através da noção de liberdade de escolha, o que o torna capaz de tomar 
decisões contra o seu desejo natural.”  

54 Daniel Sarmento (2016, p. 28-31) explica: “O Livro de Gênesis – primeiro livro da Bíblia cristã e do 
Pentateuco judaico, provavelmente escrito no século VI A.C – proclamou a grandeza do homem 
[...], destinando-o a exercer autoridade [...] sobre todos os seres vivos que se movam sobre a terra’. 
Essa ideia [...] – Imago Dei –, vem perpassando [...] o pensamento cristão e judaico, constituindo 
alicerce ainda hoje invocado por essas tradições religiosas para a afirmação da dignidade da 
pessoa humana.” São Tomás de Aquino afirmava que o homem compreendia uma impressão da 
ciência de Deus, dotado de liberdade e de racionalidade para se submeter às leis divinas.    
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cristianismo, foi apontado pelo humanista italiano Giovanni Pico Della Mirandola, o 

Conde de Mirandola e Príncipe de Concórdia (1463-1494) em plena Renascença do 

século XV e no limiar da Idade Moderna (2018). O discurso do pensador, proferido na 

chamada “Oração sobre a dignidade humana”, partiu da ideia da “racionalidade como 

qualidade peculiar inerente ao ser humano” (SARLET, 2009, p. 34), compreendido 

pela ótica da autonomia da razão e da consciência de sua liberdade. Nota-se, assim, 

uma dissociação da dignidade puramente cristã manifestada pelos ideias da Igreja 

Católica – o homem como reflexo de Deus, para uma nova perspectiva no contexto 

antropocêntrico renascentista (contudo sem renunciar às inspirações teológicas), cuja 

dignidade repousa na liberdade do homem para agir de forma autônoma e trilhar seus 

próprios caminhos, a partir do exercício da razão, que somente o homem possui para 

o exercício da “capacidade de ser e obter aquilo que ele próprio deseja” (SARLET, 

2009, p. 34). 

Mais tarde, a dignidade foi explorada pelo filósofo Thomas Hobbes (1588-

1679) cujas afirmações apontavam para a ideia de que todas as coisas existentes no 

mundo real – inclusive o homem – possuíam valor, compreendido por seu preço, o 

que autorizaria sua substituição por algo que detenha equivalência (HOBBES, 1983, 

p. 34).  

Surge, então, na esfera jusnaturalista entre os séculos XVII e XVIII, a noção 

de dignidade da pessoa humana, bem como a concepção do direito natural em si, a 

partir de um processo de racionalização e laicização, mantendo a ideia de igualdade 

entre os homens e a concepção de liberdade, destacando-se nesse período a filosofia 

de Immanuel Kant (1724-1804), na obra “Crítica da Razão Prática”, em 178855, com o 

paradigma ético (MORAES, 2017, p. 79). 

Kant, um dos construtores dos ideais do antropocentrismo – concepção que 

coloca o ser humano como ponto central no universo –, do valor intrínseco de cada 

pessoa e do conceito de autonomia da vontade56 – atribuição da capacidade racional 

ao indivíduo para que determine suas escolhas morais e trace seu próprio destino 

(BARROSO, 2016, p. 62) – percebeu, diante de suas concepções, que a máxima de 

Hobbes carecia de sentido em relação aos seres humanos.  

                                                           
55 Como já anunciado, o marco teórico kantiano será o principal objeto de estudo desta pesquisa 
56 Info Wolfgang Sarlet (2009, p. 35) completa afirmando que Kant construiu a sua concepção de 

dignidade atribuída à pessoa humana partindo da ideia de que somente o homem é considerado 
racional e apto a exercer a autonomia da vontade, “entendida como a faculdade de determinar a si 
mesmo e agir em conformidade com a representação de certas leis”.    
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Segundo Kant, as pessoas não poderiam ser trocadas por coisas em razão 

da equivalência de preço dentro do mundo tangível, pois são dotadas de 

singularidade. A singularidade atribuída a cada pessoa a transforma num valor 

diferente de preço, nominando essa singularidade de dignidade57 e atribuindo-a às 

vidas humanas, pois estas possuem um valor intrínseco, que não permitem a troca 

por algo semelhante, já que cada indivíduo é único e possui um valor singular, um 

valor de dignidade58 (KANT, 2007, p. 77). 

A partir da ideia de singularidade humana, o filósofo entendia que as pessoas 

são seres dotados de razão e que toda ação humana deve se submeter ao imperativo 

categórico, sendo assim, estabeleceu enunciados de juízo ético de “dever ser”,59 

sintetizando-os em: “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa 

como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como um fim, e nunca 

simplesmente como um meio” (KANT, 2007, p. 69). Ao possuir a aptidão de agir 

racionalmente, o homem deve tratar seus semelhantes sempre como um fim e nunca 

como o meio, pois suas particularidades divergem do sentido das coisas que permitem 

a substituição por algo equivalente. Assim, as atitudes éticas ou morais não decorrem 

da natureza, mas são estabelecidas pelo homem em sociedade.  

Extrai-se do enunciado de Immanuel Kant (2007) que a pessoa não deve ser 

instrumentalizada por outrem, pois para que alcance os ideais de dignidade deve 

possuir o poder de decisão livremente sobre seus próprios atos. A não 

instrumentalização humana foi nominada pelo filósofo como valor intrínseco e implica 

no reconhecimento da finalidade da existência de cada pessoa e a identificação da 

participação de seus semelhantes, consagrando a dignidade humana como um 

princípio universal.   

                                                           
57 “No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode 

pôr-se em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando tem uma coisa está acima de 
todo o preço, [...] então tem ela dignidade”. (KANT, 2007, p. 77). 

58 Nos dizeres de Vander Ferreira de Andrade (2007, p. 83) “Partindo da premissa de um valor 
absoluto, Kant última por diferenciar preço e dignidade. Nesse sentido ao preço corresponderia 
uma relatividade, sujeita aos revezes e ventanias das leis de mercado, bem como da mensuração 
relativa, variável de pessoa para pessoa, em razão de seu caráter único e exclusivo de apreciação 
ou de depreciação. Tal avaliação decorreria, portanto, da ideia de utilidade ou ainda de sentimento 
para com o objeto do preço; já a dignidade, por não comportar valoração (não haveria assim falar-
se em maior ou menor dignidade), dirige-se ao absoluto.”   

59 Maria Celina Bodin de Moraes (2017, p. 79) esclarece que o “dever, segundo Kant, não se 
apresenta através de conteúdos fixos, nem tampouco é uma lista ou catálogo de virtudes; antes, 
configurava-se através de uma ‘forma’ que deve valer universal e incondicionalmente, isto é, 
categoricamente se orienta pelo valor básico, absoluto, universal e incondicional da dignidade 
humana, o que inspira o respeito ao outro.” 
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O valor intrínseco, segundo Luís Roberto Barroso (2016, p. 76), em seus 

estudos sobre os elementos que compõem a dignidade, compreende “um conjunto de 

características que são inerentes e comuns a todos os seres humanos, e que lhes 

confere um status especial e superior no mundo, distinto de outras espécies.” 

Diante das premissas sinteticamente expostas, tem-se que a concepção de 

dignidade construída por Kant partiu da identificação da natureza racional do ser 

humano, que lhe permite a prerrogativa de determinar sua própria conduta, bem como 

agir de acordo com a representação de certas leis. Portanto, “Kant faz do homem o 

eixo de toda a sua indagação crítica” (BONAVIDES, 1993, p. 93), determinando a 

dignidade como um valor absoluto, posicionado acima de outros componentes 

axiológicos, justamente porque é atribuída ao ser racional, que é a pessoa humana, 

detentora de um valor intrínseco.60   

Em continuidade, dentro do ideal de dignidade em Kant impera a ideia de 

liberdade, pois a tese seria que o homem é livre para exercer sua razão, mas seu agir 

é racional, calcado na autonomia de sua vontade, isso porque, todo homem possui 

em seu espírito a ideia de causa racional e livre, e a ideia de dever, como uma lei 

imposta à sua atividade voluntária moral (LESSA, 1998, p. 260). Desse modo, em que 

pese a liberdade predomine no agir racional, constante em seu arbítrio humano, a 

pessoa possui também limitação que irradia do próprio conteúdo de dignidade e 

consiste tanto no limite de exercício frente aos poderes do Estado, tanto em relação 

aos próprios semelhantes no meio social.   

Segundo Thadeu Weber (2013, p. 12), a autonomia e a dignidade estão 

“intrinsecamente relacionados e mutuamente imbricados”, pois “a dignidade pode ser 

considerada como o próprio limite do exercício do direito de autonomia”. Nos mesmos 

moldes, Vander Ferreira de Andrade (2007, p. 87) afirma:  

 

De frisar-se que o valor absoluto da dignidade justifica-se exatamente 
nas condutas realizadas e animadas por este dever moral; visto que 
compete a razão animar o homem no sentido e na direção da vontade 
boa; a vontade que respeita a dignidade da natureza humana soma-se 
à racionalidade que conecta ao homem enquanto ser.  

                                                           
60 José Afonso da Silva (1998, p. 90)  observa que “a filosofia kantiana mostra que o homem, como 

ser racional, existe como um fim em si, e não simplesmente como meio, enquanto os seres 
desprovidos de razão têm um valor relativo e condicionado, o de meios, eis porque se lhes chamam 
coisas; ‘ao contrário os seres racionais são chamados pessoas, porque sua natureza já designa 
como um fim em si, ou seja, como algo que não pode ser empregado simplesmente como meio e 
que, por conseguinte, limita na mesma proporção o nosso arbítrio por ser um objeto de respeito’. E 
assim se revela como um valor absoluto, porque a natureza nacional existe com fim em si mesma.”  
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No caso estudado, a racionalidade conecta o agir das pessoas direcionadas 

à liderança de crianças e adolescentes no núcleo familiar e a necessidade de garantia, 

tanto de suas liberdades, quanto das liberdades dos infantes, agrupadas na esfera da 

dignidade, a partir da livre concretização do princípio do melhor interesse como norma 

fundamental, que deverá limitar o exercício do direito da autonomia dos legalmente 

responsáveis e do agir estatal.  

Em complemento a abordagem da autonomia como integrante da dignidade, 

Ingo Wolfgang Sarlet assevera que a noção de dignidade não repousa 

exclusivamente61 na autonomia consubstanciada na capacidade para o exercício da 

liberdade. O autor assevera que “não mais se questiona que a liberdade e os direitos 

fundamentais inerentes à sua proteção constituem simultaneamente pressuposto e 

concretização direta da dignidade da pessoa”. Assim, entende que parece difícil 

“questionar o entendimento de acordo com o qual sem liberdade (negativa e positiva) 

não haverá dignidade, ou pelo menos, esta não estará sendo reconhecida e 

assegurada”. Como complemento, estabelece o reconhecimento e a proteção da 

identidade pessoal, consagrada como direitos de personalidade relativos à autonomia 

e à integridade psíquica e intelectual como integrantes do contexto de consagração 

da dignidade (SARLET, 2009, p. 94-95). Esses pontos serão logo mais abordados.  

Na concepção jurídica e, ainda, em um breve resgate histórico acerca da 

dignidade, aponta-se que a mesma tornou-se uma meta política das potências 

vencedoras da Segunda Guerra Mundial em meados do século XX, marcada pelas 

atrocidades do holocausto, momento em que se passou a observar a dualidade da 

dimensão do princípio, incorporado aos ambientes nacionais e internacionais. De um 

lado, internamente, a verificação do valor intrínseco de cada pessoa e de outro, 

externamente, a verificação se sua representação enquanto responsabilidades e 

aspirações atinentes aos deveres de terceiros (BARROSO, 2016, p. 61 e 62).   

                                                           
61 A concepção kantiana sobre a dignidade foi a que mais se expandiu, sendo a mais utilizada para o 

fundamento jurídico, contudo ela não é a única. Impende apontar que no século XIX, o filósofo de 
origem alemã Hegel entendeu a dignidade como uma instância ética concreta, universal, individual 
e comunitária, afirmando que a pessoa não nasce digna, mas recebe essa qualidade quando passa 
a ser cidadão, resumindo-se na máxima que cada um deve ser pessoa e respeitar os outros como 
pessoas. Como se observa, o pensamento de Hegel diverge da concepção de Kant sobretudo 
porque não se funda em elementos inatos ao ser humano, mas sim na sua capacidade se ser 
cidadão, sujeito de direitos, logo pressupõe a existência do Estado, organizando a sociedade 
(SARLET, 2012, p. 194). Embora existam demais concepções, este estudo se aterá à proposição 
da dignidade pela autonomia da pessoa. 



59 

 

Como meta política, dignidade humana foi estabelecida como objetivo dos 

poderes Executivo e Legislativo dos Estados, sendo que a mesma já estava presente 

em documentos e tratados internacionais – Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, em 1789 após a Revolução Francesa; Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, em 1948, com o término da Segunda Guerra, bem como nas constituições 

internas, iniciando pela Alemã62.  

No ordenamento jurídico brasileiro63, o princípio da dignidade da pessoa 

humana foi inserido como fundamento da República Federativa, logo no art. 1º, inciso 

III da Constituição Federal de 1988 e é considerado o norteador dos direitos 

fundamentais elencados no bojo do texto constitucional. O Constituinte, ao inserir a 

dignidade como balizadora dos direitos fundamentais, estabeleceu que é 

responsabilidade do Estado proporcionar a toda sociedade e a cada pessoa de forma 

individual condições de uma vida digna e íntegra.64 

Segundo José Joaquim G. Canotilho (2001, p. 226), “a dignidade da pessoa 

humana exprime a abertura da República à ideia de comunidade constitucional 

inclusiva pautada pelo multiculturalismo multiindividual, religioso ou filosófico.”  

Nota-se que o princípio da dignidade da pessoa humana é um conceito 

multifacetado, presente na religião (não abordada nesta pesquisa, face ao recorte 

teórico eleito), na filosofia, na política e no direito. Há um razoável consenso de que 

ela constitui um valor fundamental subjacente às democracias constitucionais de 

modo geral, mesmo quando não expressamente prevista nas constituições 

(BARROSO, 2016, p. 63). Como dito, o estudo não objetiva precisar todas as vertentes 

que circundam a dignidade, aliás, tal tarefa nem mesmo seria factível dada a natureza 

do princípio e a amplitude das complexas possibilidades pelas quais se pode invocar 

                                                           
62 Neste sentido, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão (2007, p. 76) relata que: “Foi a lei 

fundamental da República Federal da Alemanha que, em primeiro, erigiu a dignidade da pessoa 
humana em direito fundamental, estabelecendo no seu Art. 1º. n. 1: A dignidade humana é 
inviolável. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todos os Poderes estatais. A Alemanha, após o 
Estado nazista ter praticado a barbárie contra a dignidade humana, tinha o dever moral de 
normatizar o respeito e a proteção à dignidade humana. 

63 Embora o princípio da dignidade da pessoa humana   tenha sido inserido no texto constitucional 
pátrio de 1988, após a superação de mais de duas décadas de ditadura sob o regime militar, não 
se trata de um uma “criação da ordem constitucional”, conforme salienta Maria Celina Bodin de 
Moraes (2017, p. 83) e relembra que da mesma forma como Kant estabelecera a dignidade “para a 
ordem moral, é na dignidade humana que a ordem jurídica (democrática) se apoia e se constitui.”   

64 “Destarte, seja o Estado-juiz, seja o Estado-legislador, seja o Estado-administrador, bem como toda 
a sociedade, não poderão olvidar os seus comando e alcance, pelos quais todas as políticas 
públicas e ações públicas, interpretações ou aplicações da regra de direito encontram-se atreladas 
ao modelo que posiciona a dignidade humana no ápice de todo o sistema” (ANDRADE, 2007, p. 
163). 
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sua incidência. 

Salienta-se que com a maturação da pesquisa, iniciando-se com as definições 

acerca de princípios e regras, colocar-se-á o princípio da dignidade como vetor da 

ponderação entre normas principiológicas e serão novamente abordados elementos 

sobre a valoração da dignidade da pessoa humana, resgatando o melhor interesse da 

criança e do adolescente como norma fundamentalmente considerada.  

No primeiro capítulo deste estudo, estabeleceu-se que a dignidade é 

considerada o radical dos direitos humanos consagrados e internalizados como 

normas de direitos fundamentais nos ambientes internos, pois se concretiza a partir 

da efetivação desses enunciados, que constituem princípios cujas cargas axiológicas 

admitem ponderação face a potenciais situações de conflito. O estudo tratará de 

demonstrar que, uma vez considerado conteúdo de direito fundamental, o princípio do 

melhor interesse, dotado de dignidade em sua essência, recebe entonação quando 

posto em conflito com demais tutelas fundamentais, no caso, o direito dos pais de 

criarem seus filhos na liberdade parental. Para compreender a forma como se 

concretiza e se soluciona uma colisão de interesses e forma de interpretação, logo 

mais passar-se-á a estudar sobre as normas e sua dualidade de definições, em 

princípios e regras.  

Analisar as multifacetas do alcance, compreensão e construção da dignidade 

enquanto princípio jurídico e formadora de direitos fundamentais, compreendidas em 

dimensões, são importantes para averiguação de elementos a serem, conforme o 

método, visualizados e investigados nas pessoas humanas ainda em 

desenvolvimento em razão da idade infantojuvenil. 

 

3.2 CONSTRUÇÃO JURÍDICA DA DIGNIDADE: AS DIMENSÕES ONTOLÓGICA, 

COMUNICATIVA, HISTÓRICO-CULTURAL E DUALISTA (NEGATIVA E 

PRESTACIONAL)   

 

Em complemento às conceituações sobre dignidade anteriormente 

mencionadas, esta seção abordará o conteúdo do princípio em um formato menos 

filosófico, visando possibilitar a identificação65 de sua amplitude e aplicabilidade na 

                                                           
65 Tornar palpável o conteúdo da dignidade humana é, contudo, tarefa difícil enfrentada por muitos 

doutrinadores, pois a própria condição atrelada ao vocábulo “humano”, por si só transparece 
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ordem jurídica para posteriormente amoldá-lo à ambiência temática proposta nesta 

pesquisa. Logo de início reforça-se que a dignidade é compreendida como princípio 

basilar do ordenamento jurídico e, por estar enraizada nos ditames de direitos 

fundamentais, deve ser utilizada como vetor de interpretação e alvo de alcance no 

maior nível possível, contudo sua conceituação não se mostra uma tarefa fácil. 

  Para tornar compreensível e a abrangência do conceito do princípio da 

dignidade da pessoa humana, Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 364) parte da ideia de 

que a “proteção da dignidade da pessoa pelo Direito resulta justamente de uma 

evolução do pensamento humano.” Assim, considera abordá-la em dimensões, a 

partir da caracterização dos valores inerentes a cada pessoa. Sendo assim, embora 

os conceitos sejam vagos ou imprecisos, dada a “ambiguidade e porosidade” 

(ANTUNES ROCHA, 2001, p. 50), a compreensão a partir das dimensões que logo 

mais serão expostas, possui o condão de possibilitar a elucidação almejada.  

As dimensões anunciadas pelo estudo de Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 361-

388) foram nominadas da seguinte forma: dimensão ontológica, mas não 

necessariamente (ou, pelo menos, não exclusivamente) biológica da dignidade, 

dimensão comunicativa e relacional, dimensão histórico-cultural e a dupla dimensão 

negativa e prestacional da dignidade.   

Conforme se verá, o autor enfatiza que a construção histórica do ser humano, 

assim como nas acepções temporais atual e futura, devem ser valoradas e 

estabelecidas como paradigmas de análise pormenorizada, para demonstrar que o 

objeto nuclear da dignidade repousa na individualidade da pessoa, mas também em 

sua relação com os semelhantes, logo o viver em sociedade geraria a fluidez do 

princípio em questão.   

A primeira dimensão a ser abordada compreende, conforme as palavras do 

autor, a “dimensão ontológica, mas não necessariamente (ou, pelo menos, não 

exclusivamente) biológica da dignidade” (SARLET, 2007, p. 366). Essa dimensão 

engloba a irrenunciabilidade e a inalienabilidade da dignidade pertencente ao 

indivíduo pelo simples fato de ser pessoa humana, ou seja, a dignidade como valor 

intrínseco naturalmente pertencente à pessoa. É irrenunciável, porque a pessoa – o 

ser humano – não pode se colocar à disposição para ser utilizada como instrumento 

                                                           
incerteza, fluidez, relativismo, mutabilidade, falhas, condições estas alteradas ao longo dos ciclos 
sociais, históricos e culturais.    
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de outrem e é inalienável, porque a pessoa humana não é rotulada por um preço.66 

Essa premissa resgata a máxima idealizada por Immanuel Kant67, referente à 

atribuição de valor ao homem em razão de sua consciência, autonomia e 

autodeterminação para direcionar livremente os atos da própria vida. Contudo é 

pertinente esclarecer que a autonomia é considerada em abstrato, ou seja, não 

depende “da sua efetiva realização no caso da pessoa em concreto, de tal sorte que 

também o absolutamente incapaz [...] possui exatamente a mesma dignidade que 

qualquer outro ser humano” (SARLET, 2007, p. 366-367).  

Completa a composição da dimensão ontológica ora analisada, o pensamento 

paradigmático do autor alemão Günter Dürig, citado nos estudos de Ingo Wolfgang 

Sarlet, ao afirmar que “cada ser humano é humano por força de seu espírito, que o 

distingue da natureza impessoal e que o capacita para, com base em sua própria 

decisão, tornar-se consciente de si mesmo, de autodeterminar sua conduta, bem 

como de formatar a sua existência e o meio que o circunda” (SARLET, 2007, p. 368).  

Essa concepção de dignidade é observada, inclusive, a partir do texto da 

Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, cuja redação estabelece que “os 

seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e 

consciência, devem agir uns para com os outros em espírito e fraternidade” (UNICEF, 

1948). 

Completa a elucidação da dimensão ontológica da dignidade enfatizar que, 

embora tenha sido amplamente defendido que a dignidade integra a pessoa humana 

independente da consciência, pois deve ser considerada de modo abstrato, registra-

se que não se trata de um componente genético, ou seja, não equivale à uma 

“biologização da dignidade”, até porque seus aspectos são filosóficos e jurídicos 

(SARLET, 2007, p. 369). 

 A segunda dimensão é compreendida pela intersubjetividade e foi nominada 

de “dimensão comunicativa e relacional da dignidade da pessoa humana como 

                                                           
66 Exemplificando o sentido da dimensão ontológica, por ser a dignidade inerente à pessoa, até 

mesmo um criminoso que tenha cometido atos infames, será detentor de dignidade (SARLET, 
2007, p. 367), isto porque a santidade da vida humana se encontra acontecimentos inexplicáveis 
que tornam a existência possível e que ocorrem naturalmente, segundo Ronald Dworkin (2003, p. 
36), apartando-se do aspecto teleológico. Esse pensamento é nitidamente contrário à visão 
Tomista (São Tomás de Aquino), .  

67 A doutrina e jurisprudência pátria tendem a aceitar os apontamentos kantianos sobre o princípio em 
questão, sendo que o mesmo seria a proteção jurídica do valor singular inerente a todas as 
pessoas humanas, individualmente consideradas, buscando, para o seu sujeito, o gozo da 
condição de autonomia e, por ela, limitar-se a não atentar contra outro sujeito, pois as pessoas 
devem ser os fins de todas as coisas e acontecimentos e não os instrumentos para atingi-los. 
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reconhecimento pelo(s) outro(s)”, (SARLET, 2007, p. 369). Embora a dignidade seja 

atribuída de forma individual a cada pessoa conforme relatado na primeira dimensão, 

a existência humana depende da relação comunitária ou social, pois a pluralidade é 

intrínseca à condição humana.  

Hanna Arendt (2009, p. 16) entende que “a pluralidade é a condição da ação 

humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém 

seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir”. 

Deste pensamento extrai-se o duplo sentido da pluralidade – o reconhecimento da 

igualdade e a compreensão da diferença. Identifica-se, assim, a noção de alteridade, 

de respeito ao próximo, de mensuração e limitação dos espaços pertencentes a cada 

pessoa.   

A qualidade comum de viver em comunidade outorga ao ser humano a 

possibilidade de se comunicar potencialmente e se relacionar moralmente com os 

demais indivíduos, integrando, assim, o esclarecimento da dimensão comunicativa da 

dignidade, segundo Francis Fukuyuma (2003, p. 23). Portanto, além de uma dimensão 

ontológica, embora não biológica de dignidade relativa ao homem como ser individual, 

tem-se que a dignidade também compreende o significado relacional, isto é, o 

reconhecimento do homem reciprocamente por seus semelhantes, com a percepção 

de que se encontram em condição de igualdade de direitos e deveres, de forma não 

instrumental (SARLET, 2007, p. 371-373).   

A terceira dimensão, também abordada por Ingo Wolfgang Sarlet compreende 

“a dignidade como construção: a indispensabilidade de uma perspectiva (e, portanto, 

contextualização) histórico-cultural da dignidade”. (SARLET, 2007, p. 373).  O autor 

afirma que a dignidade, assim como todo conceito jurídico de categoria axiológica 

aberta, não admite uma definição estanque, até porque de modo diverso estar-se-ia 

agindo em desacordo com o pluralismo e a diversidade de valores permeada nas 

sociedades contemporâneas.  

De forma didática à compreensão, citam-se as inovações tecnológicas, as 

mudanças de sentido da sociedade, os novos posicionamentos políticos, as novas 

formas de famílias, que a todo momento demandam análises para verificação se o 

real conceito de dignidade está sendo preservado ou se está, de alguma forma, 

retrocedendo ou sendo relativizado.  

Em consonância com o discurso de Peter Häberle, J. Isensee, P. Kirchhof, I. 

Heidelberg e C. F. Müller, Sarlet (2007, p. 374) explica que a dignidade, na dimensão 
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cultural, mantém a condição de valor próprio inerente a cada pessoa. Assim, pode-se 

falar em uma “espécie de ‘constante antropológica’, de tal sorte que a dignidade possui 

apenas uma dimensão cultural relativa (no sentido de estar situada num contexto 

cultural)” e apresenta tendência de traços universais.  

Em contraponto, critica-se a lição de Niklas Luhmann (1974, p. 60), pautada 

na ideia de que a pessoa somente alcança a dignidade se agir com determinada 

conduta e que dela derive uma elevação de sua própria identidade, logo o nascituro 

ou o absolutamente incapaz, que nada contribuem para a sociedade, não seriam 

titulares de dignidade. Acerca deste conteúdo deriva mais uma dimensão da dignidade 

– a dimensão dúplice: negativa (defensiva) e positiva (prestacional) e nelas são 

expressas simultaneamente a autonomia da pessoa e a necessidade da tutela por 

parte da comunidade e do Estado (SARLET, 2007, p. 376). 

No que concerne à autonomia, nota-se sua ligação com a ideia de 

autodeterminação, atrelada às decisões essenciais a respeito da própria existência da 

pessoa. A esse respeito, Ronald Dworkin (1998, p. 306-307) relaciona que a dignidade 

integra “tanto uma voz ativa quanto uma voz passiva e que ambas encontram-se 

conectadas”. Resgata-se, assim, o ideal de Kant relativo ao imperativo categórico – o 

dever moral de não instrumentalização dos semelhantes. Logo, os desprovidos de 

capacidade plena obteriam na esfera prestacional a proteção que lhe é devida. Deste 

modo, é “simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais e, no nosso sentir, da 

comunidade em geral, de todos e de cada um, condição dúplice esta que também 

aponta para uma paralela e conexa dimensão defensiva e prestacional da dignidade” 

(SARLET, 2007, p. 376-377). 

Na perspectiva ora trabalhada, faz-se um adendo à relevância da 

compreensão acerca da autonomia, tanto das crianças e adolescentes como dos 

detentores da autoridade parental. Nas lições de Thadeu Weber (2013, p. 12), partindo 

do pensamento kantiano, “a dignidade pode ser considerada como o próprio limite do 

exercício do direito de autonomia”. Para o autor, a autonomia floresceria com “a saída 

da ‘menoridade’, advindo o desenvolvimento da capacidade de se servir de seu 

próprio entendimento”, correspondente, então, à demarcação do alcance do 

esclarecimento. Mas como enfatizado, mesmo os incapazes, são dotados de 

dignidade, dada a dimensão ontológica explicitada.  

Em uma concepção contemporânea civilista, Fernanda Cantali (2009, p. 203) 

aduz que a autonomia corresponde “ao poder conferido às pessoas para livremente 



65 

 

conformarem seus interesses” e completa enfatizando que “no exercício da autonomia 

o titular do direito disciplina as relações concretas do seu cotidiano, criando, 

modificando ou extinguindo situações jurídicas [...] desde que não atinjam direitos de 

terceiros”, devendo ser observado o respeito ao conteúdo mínimo da dignidade.  

Como se nota, o exercício da capacidade jurídica é destinado às pessoas capazes, 

para a governança de suas vidas privadas, subdividindo-se em autonomia contratual 

e autonomia existencial, esta última de especial relevância para este estudo68.   

A partir da ótica da autonomia existencial, infere-se uma dupla verificação: a) 

o exercício da autonomia parental e quais seriam os limites dessa autonomia no 

âmbito doméstico familiar privado e b) a verificação de ampla atribuição de autonomia 

às crianças e adolescentes, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente em seu 

art. 17: “O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica 

e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos 

pessoais” (BRASIL, 1990, on-line). Portanto, pretende-se perquirir a autonomia 

existencial infantojuvenil destinada à preservação de sua personalidade, como 

necessária tutela.  

Os diplomas legais estudados no primeiro capítulo demonstraram grande 

ênfase no direito de liberdade conferido aos infantes, havendo no Estatuto da Criança 

e do Adolescente seção própria intitulada: “Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à 

Dignidade”. O bojo do art. 15 estabeleceu de forma expressa que a “criança e o 

adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas 

em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 

garantidos na Constituição e nas leis” (BRASIL, 1990, on-line). 

Sobre referido teor vale resgatar as disposições da Convenção Sobre os 

Direitos da Criança de 1989, para enfatizar a determinação aos Estados Partes quanto 

ao dever de “assegurar à criança que é capaz de formular seus próprios pontos de 

vista o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos 

relacionados a ela, e tais opiniões devem ser consideradas, em função da idade e da 

                                                           
68 Ao trazer essa definição, rememora-se que os arts. 3º e 4º do Código Civil, dispõem sobre a 

incapacidade absoluta e a incapacidade relativa, estando o público infantojuvenil inserido nesse 
contexto, logo não possui capacidade para firmar relações jurídicas. Contudo, frisa-se, desde logo, 
que a abordagem deste estudo não pretende inaugurar uma concepção de autonomia privada 
contratual aos incapazes, seja absolutamente ou relativos, aliás está longe disso. Reconhece-se 
que, de fato, crianças e adolescentes têm suas vidas direcionadas pelos detentores da autoridade 
parental, não podendo exercer, de modo geral, os atos da vida civil. 
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maturidade da criança”, conforme o artigo 12.1 (UNICEF, 1989, on-line). Citada 

Convenção segundo Tânia da Silva Pereira, se refere ao “instrumento jurídico 

internacional mais transcendente para a promoção e o exercício dos direitos da 

criança”, e completa que nela estão presentes “direitos básicos universalmente 

aceitos e que são essenciais para o desenvolvimento completo e harmonioso de uma 

criança” (PEREIRA, 1996, p. 67).  

A dignidade na dimensão prestacional (positiva) demonstrou-se exemplificada 

nos instrumentos supracitados, pois no tocante à temática infantojuvenil, existe uma 

grande preocupação Estatal com a sua tutela, de modo a promover os direitos 

fundamentais que lhes são inatos.69  Destarte, na conclusão de Ingo Wolfgang Sarlet, 

a dignidade sintetiza-se na dúplice característica, da assunção da obrigação de não 

fazer (não intervir e manter-se omisso) do Estado em não violar o sentido imutável da 

dignidade da pessoa humana, compreendido como aquilo que lhe é intrínseco por sua 

qualidade humana. E, por outro lado no agir estatal, na esfera mutável da dignidade, 

compreendida como a cooperação existente entre comunidades (na construção 

cultural do sentido de dignidade) e na transferência de meios de prestação e promoção 

da dignidade pelo Estado.70 Em suas palavras, o autor explicita:  

 

É justamente neste sentido que assume particular relevância a 
constatação de que a dignidade da pessoa humana é simultaneamente 
limite e tarefa dos poderes estatais e, no nosso sentir, da comunidade 
em geral, de todos e de cada um, condição dúplice esta que também 
aponta para uma paralela e conexa dimensão defensiva e prestacional 
da dignidade. Como limite, a dignidade implica não apenas que a 
pessoa não pode ser reduzida à condição de mero objeto da ação 
própria e de terceiros, mas também o fato de a dignidade gerar direitos 
fundamentais (negativos) contra atos que a violem ou a exponham a 
graves ameaças. Como tarefa, da previsão constitucional (explícita ou 
implícita) da dignidade da pessoa humana, dela decorrem deveres 
concretos de tutela por parte dos órgãos estatais, no sentido de 
proteger a dignidade de todos, assegurando-lhe também por meio de 
medidas positivas (prestações) o devido respeito e promoção 
(SARLET, 2007, p. 379). 

 

Desta forma, ao abordar individualmente as dimensões ontológica, 

comunicativa, histórico-cultural e dualista (negativa e prestacional) da dignidade da 

pessoa humana, elucidadas na doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet, pode-se perceber 

                                                           
69 Mais adiante trabalhar-se-á sobre os meios de efetividade dos instrumentos protetivos. 
70 As afirmações de que há um sentido imutável da dignidade (como limite de atuação do poder 

estatal) e um mutável (como dever de atuação com a transferência de meios básicos para a fruição 
da própria dignidade) são citadas por Sarlet (2007, p. 379), pautando-se na doutrina de Adalbert 
Podlech. 
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uma caracterização palpável da pessoa humana como sujeito individual, dotado de 

características peculiares e de capacidades únicas (ainda que absolutamente incapaz, 

dado o valor intrínseco que não admite a sua precificação) sendo este um conteúdo 

imutável, e a possibilidade relacional comunitária para a ampliação e modificação de 

fragmentos de dignidade. Tais dimensões, conforme já anunciado, possuem o condão 

de torná-la juridicamente mais palpável e concreta, mas não objetivam apontar um 

conteúdo exaustivo ou fixo de dignidade. 

 

3.3 NORMATIZAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DE DIREITOS: OS 

SUBSTRATOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Na direção de aclarar a tangibilidade do princípio da dignidade, com a 

normatização de suas características e de seu conteúdo material adota-se, doravante, 

a relevante contribuição científica de Maria Celina Bodin de Moraes.  

 Reafirma-se que a identificação correlata aos elementos jurídicos que 

compõem o macroprincípio71 dignidade, conforme nomina a autora, possuem por 

objetivo de aclarar e possibilitar sua utilização como vetor do exercício da autoridade 

parental e da aplicabilidade dos princípios infantojuvenis, notadamente, o melhor 

interesse (reconhecido como norma materialmente fundamental), para a efetivação 

dos inatos à dignidade da criança e do adolescente na mais alta completude.  

A autora em estudo parte das máximas da filosofia de Kant que nortearam o 

conceito de dignidade como valor intrínseco às pessoas humanas e entende como 

desumano todo ato que possa reduzir a pessoa, portanto, sujeito de direitos, à 

condição de objeto. Deste modo, extrai o substrato material do princípio da dignidade, 

desdobrando-o em quatro postulados, quais sejam: i) o sujeito moral (ético) reconhece 

a existência dos outros como semelhantes; ii) merecedores do mesmo respeito à 

integridade psicofísica; iii) dotado de vontade livre, de autodeterminação; iv) parte do 

grupo social – garantia de não ser marginalizado (MORAES, 2017, p. 85).  

O primeiro desdobramento, relacionado ao “sujeito moral (ético)”, compreende 

o reconhecimento do sujeito ético, conforme a máxima kantiana já abordada. A não 

instrumentalização da pessoa humana para o atendimento de interesses próprios se 

                                                           
71 “a dignidade da pessoa humana constitui um macroprincípio constitucional de sustentação dos 

ordenamentos jurídicos contemporâneos, à medida em que abarca outros princípios e valores 
essenciais” (MORAES, 2017, p. 85). 
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traduz no “juízo de valor” em “dever ser”. Já o segundo postulado é relativo ao 

reconhecimento do sujeito como merecedor de respeito à integridade psicofísica e 

representa a vedação de atitudes não altruístas. Tais postulados correspondem 

respectivamente às dimensões ontológica e comunicativa relacional da dignidade 

conforme anunciadas por Ingo Wolfgang Sarlet.   

A liberdade autônoma integra o terceiro e o quarto postulados, e corresponde 

ao permissivo atribuído à pessoa para, a partir do relacionamento na comunidade em 

que vive, construir suas próprias convicções (MORAES, 2017, p. 85). Nessa esfera, 

verifica-se a correlação com as dimensões cultural e dualista da dignidade. O Estado 

deve se abster de interferir na autodeterminação da pessoa e ao mesmo tempo deve 

proporcionar as condições mínimas para uma vida digna, a pessoa como integrante 

de um grupo social necessita de subsídios instrumentais para não ser marginalizada72, 

isto é, ignorada pela sociedade.  

 Maria Celina Bodin de Moraes completa sua explanação mencionando que 

dentro dos postulados coexistem os subprincípios jurídicos da “igualdade, da 

integridade física e moral – psicofísica –, da liberdade e da solidariedade”73 e, ainda, 

explica que esta decomposição auxilia no deslinde de colisões ocasionados entre 

princípios, pois segundo a autora, a “dignidade, assim como ocorre com a justiça, vem 

à tona no caso concreto, se bem feita aquela ponderação” 74 (MORAES, 2017, p. 85).  

Desse modo, impõe-se a necessidade de analisar os subprincípios acima 

carreados, com fito de esmiuçar as facetas mínimas que compõem a complexidade 

do conteúdo jurídico da dignidade. A compreensão dos componentes propiciará a 

comprovação da hipótese desta pesquisa, no sentido de que a dignidade, 

intrinsecamente atrelada ao conteúdo material do princípio do melhor interesse, o 

colocará em patamar superior para a proteção da criança e do adolescente, face à 

autonomia parental.  

A primeira vertente que compõe os postulados da dignidade da pessoa 

humana corresponde ao princípio da igualdade75. Deste princípio decorrem duas 

                                                           
72 “Que foi afastado ou excluído da sociedade ou de um grupo” (MICHAELIS, 2019, on-line). 
73 Tais princípios, conforme se verificará, são intimamente ligados aos ideais da Revolução Francesa 

que, por seu turno, guiaram o estabelecimento das dimensões dos direitos fundamentais e são 
considerados a “materialização fática da dignidade da pessoa humana” (ANDRADE, 2007, p. 119).  

74 A análise sobre a “Ponderação”, de acordo com a doutrina de Robert Alexy (2015) será abordada 
posteriormente no terceiro capítulo. 

75 “A igualdade pode ser considerada como valor supremo de uma convivência ordenada, feliz e 
civilizada em sociedade. A igualdade frequentemente é acoplada com a liberdade” (FERMENTÃO, 
2016, p. 889). 
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espécies: a igualdade formal e a igualdade substancial.  

Da igualdade formal extrai-se o tratamento igualitário perante a lei, oriunda 

dos ideais da Revolução Francesa – liberdade, igualdade e fraternidade – 

consagrados pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789, como direitos individuais de forma isonômica. Contudo, referida espécie tornou-

se insuficiente para atingir o fim desejado – não privilegiar nem discriminar – tendo em 

vista que as pessoas são singulares e possuem condições sociais, econômicas ou 

psicológicas distintas uma das outras (MORAES, 2017, p. 86). Tratar-se-ia de 

efetivação de uma igualdade formal a equivalência entre as pessoas adultas e as 

crianças e adolescentes. As construções social e biológica demonstram que não há 

meios pareados entre os atributos inerentes às pessoas adultas e às pessoas ainda 

em estado de desenvolvimento, apontando ser ineficaz para a concretização da 

garantia de dignidade da pessoa infantojuvenil a mera igualdade formal. 

Com a crise do Estado Liberal, dada a necessidade de atuação estatal na 

concessão de direitos mínimos e essenciais para uma vida digna, adveio o Estado 

Social consagrando a igualdade substancial (material ou real).  

A igualdade substancial, portanto, como esclarece Moraes (2017, p. 87) 

equivale à máxima do tratamento das pessoas, portanto, desiguais, de acordo com a 

sua desigualdade.76 Isso quer dizer, conforme John Rawls (1997, p. 14) que “cada 

pessoa encontra-se ao nascer, numa posição particular dentro de alguma sociedade 

específica, e a natureza dessa posição afeta substancialmente suas perspectivas de 

vida”.  

A partir de um juízo de valor, enfatiza-se que a igualdade não deve atender 

apenas uma identidade, pois tal vocábulo possui o seu significado semântico no ideal 

de “mesmos”, igualitários, destarte, deve buscar o reconhecimento do próximo, 

promovendo a alteridade da dignidade humana (RICOUER, 1997, p. 91). 

Em observância à Constituição Federal de 1988, pautada nos pilares da 

dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da democracia, nota-se a 

consagração da igualdade formal na redação do art. 5º “Todos são iguais perante a 

                                                           
76 No mesmo sentido, José Sebastião de Oliveira (2002, p. 110) comenta: “Bem se sabe que 

igualdade absoluta, antes de utópica, é um erro, com a devida vênia ao entendimento em contrário. 
Isto não quer dizer que se esteja obrigando o privilégio de alguns sobre outros, mas sim que as 
pessoas são naturalmente desiguais. Existem certas desigualdades que merecem um tratamento 
especial do legislador. Caso contrário, estaria ele permitindo injustiças e arbitrariedades nas quais 
existem situações justificadoras de um tratamento desigual.” 
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lei, sem distinção de qualquer natureza [...]” e reforça o princípio da igualdade em 

diversos dispositivos em busca da “igualização dos desiguais pela outorga de direitos 

sociais substanciais” (SILVA, 2005 p. 211). O art. 3º, inciso III, por exemplo, traz como 

objetivo da República “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais;” como um dos elementos para a promoção da 

igualdade substancial.   

O legislador constituinte, então, observou a igualdade substancial e impôs 

objetivos de harmonizar o tratamento entre as pessoas, iguais em espécie, dotadas 

de dignidade pelo simples fato de possuírem suas singularidades, dotadas de carga 

valorativa, ao traçar o caráter universal da dignidade como um valor intrínseco 

pertencente à pessoa humana. 

Tratando-se de crianças e adolescentes, visualiza-se a necessidade de 

normas que equalizem as condições entre os detentores da autoridade parental e as 

crianças e adolescentes que integram sua responsabilidade, para que atinjam pleno 

desenvolvimento, por meio  do respeito à dignidade da pessoa humana e garantam, 

garantindo a efetivação do melhor interesse infantojuvenil.  

O próximo elemento a ser apreciado, integrante dos substratos que compõem 

a dignidade da pessoa humana, é a integridade psicofísica.   

A integridade psicofísica, na doutrina de Maria Celina Bodin de Moraes (2017, 

p. 94), possui dois desdobramentos: o primeiro atinente ao direito da pessoa humana 

não ser torturada e de receber as devidas garantias penais e o segundo, referente aos 

direitos da personalidade77, estes na esfera do direito civil.    

Para fins de recorte desta pesquisa, estudam-se os direitos da personalidade 

“reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na 

sociedade, previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa dos valores 

inatos ao homem, como a vida, a higidez física, a honra, a intelectualidade”, segundo 

conceito de Carlos Alberto Bittar (2003, p. 1).  

Segundo Elimar Szaniawski (2005, p. 70), “a proteção que se dá a esses bens 

primeiros do indivíduo, são denominados de direitos de personalidade.” Aliás, nos 

tempos atuais, a proteção do nome, da honra, da imagem, da privacidade, do corpo e 

da identidade pessoal, constituem a concepção de direito à saúde, pois contemplam 

                                                           
77 “A expressão foi concebida por jusnaturalistas franceses e alemães para designar certos direitos 

inerentes ao homem, tidos como preexistentes ao seu reconhecimento por parte do Estado.” 
(SCHREIBER, 2013, p. 5).  
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o bem-estar psicofísico e social, conforme definição traçada pela Organização Mundial 

da Saúde (MORAES, 2017, p. 95). 

Anderson Schreiber (2013, p. 12), ao debruçar-se sobre a pesquisa dos 

direitos da personalidade, aponta em sua doutrina os elementos históricos que 

compõem a construção do instituto e menciona que as primeiras menções acerca dos 

direitos de personalidade surgiram na segunda metade do século XX, face às 

injustiças e revoltas. Tais direitos seriam, então, considerados essenciais à condição 

humana e abrangeriam a proteção da pessoa em face do Estado e contra o avanço 

incessante da exploração do homem pelo homem. O autor narra desde as dificuldades 

para a aceitação do instituto, os desacordos doutrinários envolvendo a temática e 

considerando-a como uma “inovação inconsistente”, que em seguida foi esquecida 

por anos, até a sua incorporação nos ordenamentos jurídicos, incluindo o Brasil, na 

Constituição Federal de 1988 e no Código Civil de 200278, tendo em vista o 

reconhecimento dos direitos da personalidade como um atributo da dignidade da 

pessoa humana (SCHREIBER, 2013, p. 5-10). 

 São violações ao princípio da integridade psicofísica, além dos danos 

corporais, os danos à imagem, à honra e à privacidade, entre outros. Além disso, 

consideram-se incorporados a tais danos, inclusive, a perda de um ente querido, o 

assédio sexual ou moral, a morte de um animal de estimação ou até mesmo um 

diagnóstico equivocado, entre outros que possuam as características lesivas ao 

instituto.  

Um escorço maior sobre os direitos da personalidade será realizado ainda 

neste capítulo, tratando, inclusive, do aspecto biológico da formação da personalidade 

humana e a atuação dos integrantes familiares. Por ora, diante dos aspectos indicados 

sobre o substrato da integridade psicofísica apontados por Moraes, é possível, desde 

logo, aplica-lo às pessoas humanas infantojuvenis, que se encontram em fase de 

formação de suas potencialidades físicas e psicológicas, construídas a partir das 

decisões de seus responsáveis, tutores, pessoas da sociedade que se relacionam de 

algum modo com as crianças e adolescente e influenciam aspectos que as definirão 

                                                           
78 [...] o Código Civil dedicou-se aos direitos da personalidade. Em onze artigos (arts. 11 a 21), a 

codificação procurou regular o direito ao próprio corpo, o direito ao nome, o direito à honra, o direito 
à imagem e o direito à privacidade. [...] A inauguração de um capítulo dedicado à proteção da 
pessoa, em seus aspectos essenciais, deve ser interpretada como afirmação do compromisso de 
todo o direito civil com a tutela e a promoção da personalidade humana. O acerto do legislador 
nesse aspecto é indiscutível e merece todos os aplausos. (SCHREIBER, 2.013, p. 12).  
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por toda a vida. 

Neste sentido, a imposição de limites e responsabilidades, critérios de 

direcionamento da licitude desta interferência (que deve ocorrer, mas de modo a 

possibilitar o desenvolvimento de potencialidades do menor), são necessários para a 

garantia da autonomia de tais pessoas, agindo o Direito como limitador a tal influxo.  

Ao lado dos princípios da igualdade e da integridade psicofísica, encontra-se 

o princípio da liberdade, correspondente ao terceiro postulado do princípio da 

dignidade da pessoa humana, conteúdo que será apreciado neste momento. 

Retomando o pensamento kantiano, o filósofo entendia que a “todo ser 

racional que tem uma vontade temos que atribuir-lhe necessariamente também a ideia 

de liberdade, sob a qual e unicamente pode agir”. Observa-se que para Immanuel 

Kant o homem, por ser racional é necessariamente um indivíduo livre, pois pode 

escolher de maneira racional as suas atitudes (KANT, 2007, p. 26). 

Para John Stuart Mill (1806-1873), a liberdade pode ser definida como “o 

domínio interior da consciência, exigindo liberdade de escolha, no sentido mais amplo; 

liberdade de pensamento e sentimento” e além disso, compreende também a 

“liberdade absoluta de opinião e sentimento em todos os assuntos” (MILL, 2018, p. 2). 

Tem-se, que a pessoa humana, dotada de racionalidade, é livre para agir de 

forma autônoma, sendo a autonomia pessoal intrínseca do ser humano (que pode ser 

desenvolvida e ampliada a partir do esclarecimento e da relação com os demais. 

Assim, em uma comunidade ou Estado, a autonomia possui um limite, que é a vida 

do outro, o próprio reconhecimento da dignidade de outra pessoa (WEBER, 2013, p. 

28-30).  

Na filosofia contemporânea, Jean-Paul Sartre (1905 - 1980) apontava que “o 

homem está condenado a ser livre”. Desse modo, significa dizer que existem 

imposições sobre as escolhas e condutas do homem, pois o indivíduo sempre agiria 

de acordo com a sua vontade. Sartre afirmava que “a escolha é possível num sentido, 

mas o que não é possível é não escolher”, isto é, o homem sempre exerceria sua 

liberdade de escolha, porque mesmo ao decidir não optar por algo e ser omisso, ele 

estaria agindo conforme sua vontade (SARTRE, 1973, p. 15). 

Nos tempos atuais, José Afonso da Silva (2005, p. 233) afirma que a 

“liberdade consiste na possibilidade de coordenação consciente dos meios 

necessários à realização da felicidade pessoal.” Assim, a liberdade do homem 

equivale à possibilidade de realizar suas ações, sem óbices, fazendo uso de sua 
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autodeterminação.  

Neste ponto, vinculando a pessoa humana infantojuvenil, há de ser 

reconhecido que, em uma proporcionalidade crescente em razão da idade adquirida, 

não há liberdade plena para menores, via de regra, por não possuírem condições de 

realização de suas ações, ou mesmo de autodeterminação daquilo que consideram 

ser necessário para a felicidade. Não são raros casos, por exemplo, em que visualiza-

se a escolha materna para seu filho quanto às suas vestes, sua religião, métodos 

educacionais, ou, ainda, o corte de cabelo, e a criança assume o sentimento de 

felicidade por reflexo da sensação dos pais, mas não por ter consciência de sua 

própria individualidade.  

Na esfera da dignidade preceituada pela máxima kantiana, tem-se que as 

pessoas são dotadas de autonomia e de liberdade para que possam expressar suas 

ações, de modo que estas, quando compreendidas como justas, tornem-se uma lei 

universal. Com efeito, o princípio da liberdade individual constitui uma faceta de 

privacidade e seu pleno exercício, “significa, cada vez mais, poder realizar, sem 

interferências de qualquer gênero, as próprias escolhas individuais — mais: o próprio 

projeto de vida, exercendo-o como melhor convier” (MORAES, 2017, p. 107). 79 

É pertinente esboçar que a liberdade é essencial no ambiente familiar, pois a 

própria formação da personalidade individual é construída a partir de reflexos nas 

pessoas que convivem intimamente com crianças. A atuação parental é decisiva na 

estruturação da consciência e irradiará influências inclusive na vida adulta e não deve 

ser expressada como um amor objetal, já que os filhos não são suas materializações, 

ao contrário, possuem vidas próprias (FREUD, 1996, p. 57).  

Une-se, por fim, aos postulados já abordados, o subprincípio da solidariedade. 

Parte-se da ideia de que o homem é um ser social e, em razão desta 

característica, precisa relacionar-se com seus semelhantes para a manutenção da 

própria vida. O princípio da solidariedade é pertencente aos direitos de terceira 

                                                           
79 Maria Celina Bodin de Moraes elenca em seus estudos violações da liberdade que lesionam 

diretamente a dignidade humana e cita que como exemplos “desde a revista íntima a que é 
submetido o empregado, o exame toxicológico determinado pelo empregador e outros exames em 
geral, como, ainda, a submissão ao chamado “bafômetro”, a impossibilidade de recusar tratamento 
médico por motivos religiosos, a incapacidade de controle acerca dos próprios dados pessoais (os 
chamados “dados sensíveis”), o rigor excessivo no exercício da autoridade parental (de outro lado, 
a falta absoluta de liberdade da criança ou do adolescente), a restrição à manifestação de 
pensamento e de crítica, a prisão ilegal e outras circunstâncias semelhantes que, embora também 
presentes no direito civil, têm sido mais tuteladas pelo direito penal, tais como o cárcere privado, a 
violência sexual – dentro ou fora do casamento –, a falsa denúncia” (MORAES, 2017, p. 107). 
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dimensão,80 surgindo a tutela de proteção coletiva e impulsionando a relação com o 

princípio da igualdade.  

 Destaca-se que após o término da Segunda Guerra Mundial, passou a figurar 

um novo cenário nas Constituições do século XX – o valor fundamental deixou de ser 

a vontade individual, com escopo patrimonial e passou a dignidade da pessoa 

humana, calcada na primazia das questões existenciais. (MORAES, 2017, 109). 

O princípio da solidariedade está presente na Constituição Federal de 1988 

no art. 3º, inciso I, em que estabelece a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária. O objetivo do texto constitucional foi traçar uma justiça distributiva, que preza 

pela igualdade substancial e veda quaisquer tipos de preconceito. 

Há ainda o desdobramento em solidariedade fática e a solidariedade como 

valor, sendo a primeira decorrente da coexistência humana e a segunda derivada da 

consciência racional e dever moral de agir com os membros da sociedade Integram a 

esfera da solidariedade as lesões sofridas, por exemplo, no âmbito familiar, desde os 

danos à capacidade procriadora ou sexual do cônjuge até a violência sexual contra a 

prole; o inadimplemento de pensão alimentícia dos filhos; o não reconhecimento 

voluntário de filiação; a ausência de visitação, entre outros. (MORAES, 2017, p. 116). 

Recebe ênfase, novamente, a dimensão comunitária da dignidade – todos são 

iguais em dignidade e direitos, convivendo em uma determinada comunidade, 

refletindo a necessária solidariedade. 

Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto (2012, p. 305) afirmam que 

da mesma forma como são outorgados os direitos fundamentais às pessoas para a 

garantia da dignidade humana, também pode haver “imposição constitucional de 

alguns deveres fundamentais à pessoa, em proveito dos seus semelhantes, desde 

que isto não importe em restrição excessiva às suas liberdades básicas.” Perfaz-se, 

assim, o princípio da solidariedade. 

Em uma análise conjugada da liberdade e da solidariedade, frisa-se que 

busca-se o alcance da dignidade da pessoa humana. Essa busca pode se concretizar 

                                                           
80 “Os direitos fundamentais da terceira dimensão, também denominados de direitos de fraternidade 

ou de solidariedade, trazem como nota distintiva o fato de se desprenderem, em princípio, da figura 
do homem-indivíduo como seu titular, destinando-se à proteção de grupos humanos (família, povo, 
nação), e caracterizando-se, consequentemente, como direitos de titularidade coletiva ou difusa. 
Para outros, os direitos da terceira dimensão têm por destinatário precípuo ‘o gênero humano 
mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de 
existencialidade concreta’” (SARLET, 2012, p. 33). 
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a partir da “ponderação81 para que sua adequada tutela propenda ora para a 

liberdade, ora para a solidariedade” reduzindo a desigualdade e possibilitando “o livre 

desenvolvimento da personalidade de cada um dos membros da sociedade” 

(MORAES, 2017, p. 108).   

Na composição da sociedade, visualiza-se a família com uma justa função 

social, vocacionada e funcionalizada pelo ordenamento jurídico para ser o espaço de 

realização das pessoas que a integram, visando primar pelos princípios existentes e, 

notadamente, efetivar o fundamento maior da Constituição: a dignidade (LIMA, 2013, 

p. 118). 

A pessoa humana infantojuvenil integra o contexto social e familiar e o 

reconhecimento da condição de vulnerabilidade como pessoa humana em 

desenvolvimento é medida que se impõe. A partir do agir solidário entre os membros 

da comunidade, como um verdadeiro dever de vigilância, encontra-se o respaldo para 

que o pleno desenvolvimento das pessoas em formação seja legitimado, tornando 

explicitas eventuais violações.   

Postos esses breves elementos sobre o princípio da solidariedade, tem-se 

que sua incidência deverá figurar desde o momento das criações das leis, na 

elaboração e execução de políticas públicas e, também, no momento de interpretação 

pelo aplicador do Direito e por seus destinatários, isto é, por toda sociedade. 

Para a formulação de uma resposta que possibilite a aplicação a qualquer tipo 

de conflito, faz-se necessário alinhavar os postulados do princípio da dignidade da 

pessoa humana, aqui abordados, com os fragmentos da autoridade parental e demais 

atuações que envolvam a tutela infantojuvenil, cujo estudo vem demonstrando que 

deverão ser limitados aos seus interesses. Esse esforço será realizado após um 

estudo mais delineado sobre os direitos da personalidade, que ora passa-se a 

abordar.  

 

3.4 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E O PLENO DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

                                                           
81 Como se nota, em diversos momentos a pesquisa abordou a “ponderação”, tendo anunciado desde 

o início da redação que logo mais seriam abordadas suas concepções. Sendo assim, é chegada a 
hora de adentrar nesta temática, o que se fará na próxima seção deste capítulo.   



76 

 

O pleno desenvolvimento está presente nos diversos instrumentos normativos 

até aqui apontados – Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil, 

Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente. O sentido de 

desenvolvimento pleno, integral ou completo tem a ver com todos os elementos 

presentes na vida da criança e do adolescente, como o desenvolvimento da 

personalidade (psicológica), da capacidade física e mental, das aptidões e de suas 

potencialidades enquanto pessoa, visando a um crescimento desembaraçado, livre 

de atitudes cerceadoras. 

Quando os dispositivos legais tratam sobre o desenvolvimento, expressam a 

ideia de que a criança precisa adquirir condições para compreender e respeitar o 

ambiente em que vive, envolvendo aspectos históricos, culturais, econômicos e 

religiosos, para se tornar autônoma quanto aos próprios atos, ter percepções e 

convicções individuais e ao mesmo tempo solidárias. 

É sabido que toda pessoa nasce com capacidade jurídica, mas somente 

adquire capacidade de fato quando alcança a maioridade82 e, ao se tornar capaz, 

passa a exercer pessoalmente os atos da vida civil. Esse é o regramento estabelecido 

pela legislação sobretudo quanto aos assuntos patrimoniais, contudo indaga-se 

quanto às situações existenciais, se a criança e o adolescente jamais terão a chance 

de expor seus posicionamentos. Esclarece-se, de início, que o estudo objetiva 

apreciar a caracterização da incidência do melhor interesse no âmbito doméstico, mas 

não necessariamente tem a ver com a possibilidade de colher a opinião da criança e 

do adolescente sobre os atos que envolvem a sua vida, até porque bebês sequer 

falam. 

Objetiva-se demonstrar83 sob a ótica dos direitos da personalidade, que os 

responsáveis parentais (incluindo a sociedade de modo geral e o Estado) devem ter 

percepções quanto àquilo que de fato atende ao interesse das crianças e 

adolescentes, pois carregarão consigo os impactos da formação infantojuvenil por 

toda vida. Logo, as atitudes exclusivamente individualistas ou que atendam apenas à 

praticidade ou interesse dos responsáveis de forma isolada, devem ser afastadas. 

A pesquisa retratou que a dignidade da pessoa humana possui como um dos 

substratos a integridade psicofísica, consubstanciada nos direitos da personalidade, 

                                                           
82 Excetuando-se os casos de déficits mentais. 
83 Conforme a máxima kantiana de não instrumentalização da pessoa e o conceito de autonomia em 

Habermas, a partir do diálogo e da compreensão entre as pessoas. 
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os quais dizem respeito às particularidades de cada pessoa de modo íntimo, como 

seus direitos essenciais.  

Os direitos da personalidade84 são imbrincados ao conteúdo da dignidade, 

elegendo tal recorte metodológico para iniciar a abordagem sobre a personalidade. 

Relembra-se que Ingo Wolfgang Sarlet esmiuçou a dignidade a partir das quatro 

dimensões85 e que Maria Celina Bodin de Moraes, dialogando com a doutrina de 

Sarlet, especificou a dignidade tornando-a palpável a partir dos quatro postulados e 

substratos86, todos abordadas neste capítulo. Aliás, os direitos da personalidade foram 

apontados ligeiramente no estudo do substrato da integridade psicofísica, mas dada 

a relevância da temática, volta-se ao seu conteúdo para discriminá-lo de forma mais 

aprofundada (embora não necessariamente histórica). 

Tal como retratado, após os horrores ocorridos nas duas grandes guerras,87 

passou a ser objetivo das Nações afirmar o reconhecimento da dignidade da pessoa 

humana. 

Com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, 

foram afirmados os ideais de igualdade, liberdade, justiça e paz e como reflexo, a 

partir da segunda metade do século XX, as Constituições internalizaram a dignidade 

como fundamento de liberdade e razão de ser do Estado Democrático de Direito. 

                                                           
84 Não é o objeto do trabalho ingressar nos conteúdos teóricos que narram a história dos direitos da 

personalidade, mas para efeitos deste estudo reconhecem-se os estreitos vínculos estabelecidos 
entre os direitos humanos, com a autenticação da dignidade da pessoa e dos direitos de 
personalidade. 

85 São as já estudadas dimensões: dimensão ontológica, mas não necessariamente (ou, pelo menos, 
não exclusivamente) biológica da dignidade, dimensão comunicativa e relacional, dimensão 
histórico-cultural e a dupla dimensão negativa e prestacional da dignidade (SARLET, 2007, p. 361-
388) 

86 São os já estudados postulados: i) o sujeito moral (ético) reconhece a existência dos outros como 
semelhantes; ii) merecedores do mesmo respeito à integridade psicofísica; iii) dotado de vontade 
livre, de autodeterminação; iv) parte do grupo social – garantia de não ser marginalizado, Viu-se 
que dentro dos postulados coexistem os subprincípios jurídicos da “igualdade, da integridade física 
e moral – psicofísica –, da liberdade e da solidariedade” (MORAES, 2017, p. 85).  

87 Embora tenha realizado recorte a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a doutrina narra que as 
construções dos direitos da personalidade surgiram na segunda metade do século XIX. “A 
expressão foi concebida por jusnaturalistas franceses e alemães para designar certos direitos 
inerentes ao homem, tidos como preexistentes ao seu reconhecimento por parte do Estado.” 
(SCHREIBER, 2013, p. 5). Em sentido complementar tem-se que “no final do século XIX se 
percebeu a necessidade concreta de garantir proteção a uma esfera de privacidade das pessoas, e 
a partir daí seguiram-lhe, ao longo do século XX, os demais direitos da personalidade. Variadas são 
as razões apontadas para essa circunstância histórica, mas a primeira, embora controversa, é a 
mais interessante: teria sido a completa ausência, nas sociedades ocidentais pelo menos até fins 
do século XVIII, da noção de vida privada, a qual somente veio a ter origem a partir de determinada 
concepção de civilização.” (MORAES, 2010, p, 122-122).  
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Segundo Anderson Schreiber (2013, p. 8) com a autenticidade dos valores de 

dignidade, transparecendo um dever de agir de forma humanista e solidária nas 

relações jurídicas, reconheceu-se o valor ontológico da pessoa individualmente 

considerada. Isso porque o conceito de dignidade “reúne as esferas essenciais de 

desenvolvimento e realização da pessoa humana”, à medida que não deve ser 

descrita de modo fechado, mas interpretada de acordo com cada sociedade em seu 

tempo histórico e a partir de seu próprio substrato cultural.  

Schreiber (2013, p. 9) entende que a dignidade não pode ser visualizada como 

conteúdo matemático, mas a partir de seus componentes, para que tenha suas 

diretrizes efetivadas e por isso indica que os direitos da personalidade passaram a ser 

visualizados como forma de materializar os conteúdos da dignidade, demonstrando a 

valoração dos bens humanos. 

A pessoa humana é considerada o eixo das relações jurídicas simplesmente 

em razão de sua própria natureza e, por isso, segundo Eduardo Espínola (1997, p. 

323), ela possui personalidade. Desse modo, a personalidade é compreendida como 

a capacidade jurídica e o pressuposto de todo o Direito, sendo um elemento que 

integra os direitos privados.     

Adentrando nas conceituações iniciais sobre personalidade, Elimar 

Szaniawski (2005, p. 70) afirma que seu conteúdo corresponde “ao conjunto de 

caracteres do próprio indivíduo, consiste na parte intrínseca da pessoa humana.” 88  

Para Carlos Alberto Bittar (2003, p. 5), os direitos da personalidade são 

“direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e 

moral.” Por essa razão são direitos dotados de certas particularidades e recebem 

especial posição na esfera dos direitos privados – são intransmissíveis e 

irrenunciáveis, oponíveis, inclusive, ao próprio detentor que possui limitações para a 

disposição por livre vontade, podendo liderar somente em relação a certos aspectos, 

como é o caso do contrato de uso de imagem.  

Há certo embate doutrinário89 a respeito da natureza jurídica dos direitos da 

personalidade, mas prospera hodiernamente a ideia de que se tratam de direitos 

                                                           
88 Carlos Roberto Gonçalves (2019, p. 102) explica que a “palavra pessoa (do latim persona) 

começou a ser usada na linguagem teatral da antiguidade romana no sentido, primitivamente, de 
máscara. Esta era uma persona, porque fazia ressoar a voz de uma pessoa. [...] Com o tempo, o 
vocábulo passou a significar o papel que cada ator representava e, mais tarde, passou a expressar 
o próprio indivíduo que representava esses papéis”.  

89 “De início, já se negou a sua existência como direitos subjetivos, como nos trabalhos de Thon, 
Unger, Jellinek, Ennecerus, Crome, Oertman, Von Thur, Ravà, Simoncelli, Cabral de Moncada e 
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subjetivos.90 Os objetos precipuamente integrantes dos direitos da personalidade são 

os atributos ou qualidades morais ou físicas do homem, de forma individualizada no 

ordenamento jurídico e dotada de caráter dogmático (BITTAR, 2003, p. 5). São 

subjetivos pois possuem como tutela “os bens e valores essenciais da pessoa, no seu 

aspecto físico, moral e intelectual” e por isso são oponíveis contra todos (AMARAL, 

2003, p. 249). 

Para caracterizar a ideia de que os direitos da personalidade são direitos 

subjetivos, Adriano de Cupis (2008, p. 23-24), também positivista, defendia a tese da 

“essencialidade dos direitos”: 

 

Todos os direitos, na medida em que destinados a dar conteúdo à 

personalidade, poderiam chamar-se “direitos da personalidade”. No 

entanto, na linguagem jurídica, esta designação é reservada aos 

direitos subjetivos, cuja função, relativamente à personalidade, é 

especial, constituindo o minimum necessário e imprescindível ao seu 

conteúdo (CUPIS, 2008, p. 23-24). 

 

 O autor afirma que existem direitos sem os quais a personalidade sequer 

existiria – são os denominados “direitos essenciais”. Estando os direitos da 

personalidade precisamente identificados nesse núcleo e, por essa razão, esses 

direitos essenciais “constituem a medula da personalidade”. Segundo Cupis, referidos 

direitos essenciais são mensurados a partir da sensibilidade humana no meio social, 

capaz de modificar a consciência moral dos sujeitos, criar e positivar direitos, 

relevando de forma diversa determinada situação. “Por tal razão, os direitos da 

personalidade estão vinculados ao ordenamento jurídico positivo tanto como os outros 

direitos subjetivos” (CUPIS, 2008, p. 24).  

Diante dessa explanação, tem-se que a valoração da pessoa no ambiente 

social, fez com que os direitos da personalidade lhes fossem atribuídos e positivados 

no ordenamento jurídico.  Todavia, não é pacífico na doutrina o entendimento segundo 

o qual os direitos da personalidade são considerados direitos inatos. Sobre a temática 

surgiram duas correntes doutrinárias divergentes, sendo elas: a naturalista e a 

positivista. 

                                                           
Orgaz. Argumentaram esses autores que não poderia haver direito do homem sobre a própria 
pessoa, porque isso justificaria o suicídio. Tendências para negar esse direito manifestam-se, 
ainda, na prática, em face da evolução da ciência e da tecnologia, como tem sido lembrado pelos 
dontrinadores” (BITTAR, 2003, p. 4). 

90 Autores como Adriano de Cupis, Castan Tobenãs, Raymond Lindon, Jacques Ravanas, Pietro 
Perlingueri, Limongi França, Milton Fernandes, Orlando Gomes entre outros (BITTAR, 2003, p. 4). 
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A doutrina adepta à corrente positivista, considerada minoritária, entende que 

os direitos da personalidade somente compreendem aqueles direitos positivados, ou 

seja, reconhecidos pelos Estados em seus ordenamentos jurídicos, recebendo força 

normativa. Como é o caso de Antonio Castán Tobeñas e Adriano de Cupis.   

Adriano de Cupis (2008, p. 24) entende que as transformações sociais, as 

mudanças de pensamento, as tecnologias, aliás, tudo que circunda a sociedade, 

constantemente se modifica e, assim, não se admite considerar os direitos de 

personalidade como direitos inatos, no sentido de que nascem enraizados na pessoa 

humana, isto é, lhe pertencem naturalmente e não dependem da vontade para que 

existam. Ao contrário disso, o autor afirma que existem direitos que não possuem 

como fundamento os pressupostos da personalidade e que, quando relevados, 

recebem caráter de essencialidade. 

A ideia positivista pela qual o autor se filia, entende os direitos subjetivos 

existentes são tão somente aqueles reconhecidos pelo Estado e que para o seu 

reconhecimento, além de possuírem o pressuposto da personalidade jurídica, parte 

deles, como os direitos derivados ou adquiridos91, demandam “a verificação de 

determinados requisitos, relativamente a outros – e estes são os direitos inatos – 

suficiente o pressuposto da personalidade.” Ainda nas palavras de Adriano de Cupis 

(2008, p. 27): 

Os direitos da personalidade, pelo seu caráter de essencialidade, são 

na maioria das vezes inatos, no sentido em que presentemente se 

pode empregar esta expressão, mas não se reduzem ao âmbito eles. 

Os direitos inatos são todos eles direitos da personalidade, mas pode 

verificar-se a hipótese de direitos que não tem por base o simples 

pressuposto da personalidade, e que, todavia, uma vez revelados, 

adquirem caráter de essencialidade. 

 

Como exemplo, cita “no direito moral do autor” – a essencialidade do direito 

manifesta-se como elemento atenuante à personalidade, ou seja, é atributo que 

apenas acresce ao pressuposto da personalidade natural, logo a obra do autor é uma 

continuidade o ou reflexo da personalidade. 

Em estudo e em contraponto sobre a doutrina de Adriano de Cupis, Carlos 

Alberto Bittar aborda esse mesmo exemplo do direito moral do autor e afirma que a 

                                                           
91 Carlos Alberto Bittar (2003, p. 9) discorda “da subdivisão desses direitos em essenciais e derivados 

ou adquiridos, porque todos são ínsitos ao homem e à ciência jurídica cabe aponta-los e estrutura-
los, na medida em que evoluem os conceitos, exatamente como vem apontando nesse campo, em 
que jurisprudência e doutrina exercem papel decisivo. Nesse sentido, o reconhecimento dos 
chamados direitos sociais”.  
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manifestação do autor de uma obra ocorre quando ele a cria. “O autor exerce esse 

direito com a simples elaboração da obra de engenho: desde o direito de inédito [...] 

até o de arrependimento.” Logo, não deve se confundir existência do direito, com 

exercício do direito (BITTAR, 2003, p. 9).  

 Como se nota, a tendência de Bittar é contrária à teoria positivista de Cupis. 

Nesse sentido, sua doutrina se filia à corrente naturalista, defendida, por exemplo por 

Rubens Limongi França (1989, p. 9), o qual entende que os direitos da personalidade 

se referem às faculdades desempenhadas pelo homem, logo são inerentes à própria 

condição humana.  

Carlos Alberto Bittar se filia à tendência naturalista dos direitos da 

personalidade, deste modo entende que os direitos da personalidade constituem 

direitos inatos. Segundo o autor, cabe ao Estado apenas reconhecê-los e sancioná-

los, seja em nível constitucional ou ordinário, outorgando-lhes a proteção própria que 

lhe é devida, tanto contra o arbítrio do poder público, quanto às violações dos 

particulares. Referidos direitos “existem antes e independentemente do direito 

positivo, como inerentes ao próprio homem, considerado em si e em suas 

manifestações” (BITTAR, 2003, p. 7). 

Nesse prisma, de acordo com a corrente naturalista, quando os direitos da 

personalidade inatos ao indivíduo são positivados nas constituições, nos códigos ou 

nas leis, recebem, portanto, entonação e proteção específica, assim, diferentemente 

do que a teoria positivista entende, não passam a existir naquele exato momento, são 

apenas reconhecidos e legitimados, pois existem antes mesmo de qualquer 

positivação.  

Corrobora o entendimento da teoria naturalista Sérgio Iglesias Nunes de 

Souza (2002, p. 2-3) que afirma que estabelecer como condicionante a existência dos 

direitos da personalidade à positivação das normas no ordenamento jurídico, estar-

se-ia determinando a ocorrência de um grande retrocesso da história da ciência do 

direito.   

A noção de pessoa não é arquitetada no direito positivo, em verdade ela é 

apenas recebida pelo ordenamento jurídico, pois “a pessoa humana é um dado pré-

jurídico e, por consequência, a proteção de seu núcleo fundamental (sua 

personalidade e dignidade) desnecessita de expressa previsão legal” (COUTINHO 

JUNIOR, 2000, p. 43). 
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Esta pesquisa partilha do entendimento expressado pela corrente naturalista, 

isto é, que considera os direitos da personalidade inatos, sobretudo por abordar como 

um dos principais objetos de estudo a dignidade da pessoa humana, visando a não 

instrumentalização da pessoa.  

Ao relembrar a dignidade, eminentemente imbricada no conceito de 

personalidade, apresenta-se o estudo de Elimar Szaniawski (2005, p. 114) a respeito 

das lições de Heinrich Hubmann (1915-1989), para quem, a personalidade humana é 

composta por três elementos fundamentais: “a dignidade, a individualidade e a 

pessoalidade”. Segundo referido autor, as três esferas da personalidade atribuem ao 

indivíduo a aptidão para “desenvolver-se e evoluir além de seus limites internos, a fim 

de alcançar a auto-realização como ser humano espiritual.”  

Observa-se que esse conteúdo possui grande relevância para a presente 

pesquisa, haja vista referir-se à abordagem do desenvolvimento das condições o 

alcance da autorrealização da pessoa e isso integral o desenvolvimento pleno, 

notadamente para a autorrealização da pessoa infantojuvenil, sem cerceamentos.   

Nas esferas da personalidade propostas por Heinrich Hubmann (1945-1989), 

tem-se que a “dignidade humana (die Menschenwürde)”, compreende a existência do 

ser humano no Universo, “o qual, em virtude de sua natureza espiritual, é dotado de 

dons que possibilitam a construção de determinadas tarefas de criatividade cultural, 

da realização de valores éticos e de se auto-edificar” (SZANIAWSKI, 2005, p. 114). 

Pode-se ligar essa concepção às dimensões ontológica e histórica-cultural da 

dignidade propostas por Ingo Wolfgang Sarlet no item 3.2 deste capítulo. A atribuição 

de dignidade ao homem pelo fato de ser pessoa e a aptidão e necessidade que ele 

possui de constantemente se relacionar com seus semelhantes para a propagação da 

cultura existente, modificando as percepções de acordo com o tempo e o espaço em 

que vive.  

A dignidade, estabelecida como o primeiro elemento da personalidade para 

Heinrich Hubmann (1997), demonstra a ligação e força desses institutos que devem 

ser preciosamente relevados pela ordem jurídica.  

Os segundo e terceiro elementos da personalidade se referem à 

“individualidade (die Individualitàt)” e à “pessoalidade (die Personalitãt)” 

(SZANIAWSKI, 2005, p. 114-115):  
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A individualidade consiste na unidade indivisível do ser humano, 

consigo mesmo identificada, que possui um caráter próprio, que todo o 

indivíduo traz consigo ao nascer. Este caráter próprio evolui e é 

complementado através da educação, do progresso moral e espiritual 

que cada indivíduo desenvolve no curso de sua vida. A individualidade 

permite a toda pessoa realizar a tarefa ética, sua evolução espiritual e 

seu auto-desenvolvimento. A pessoalidade (die Personalitãt) [...] que 

se traduz pela relação do indivíduo com o mundo exterior, com outras 

pessoas, com toda a sociedade e com os seus valores éticos, onde o 

indivíduo se afirma como ser, defendendo sua individualidade 

(SZANIAWSKI, 2005, p. 114-115). 

 

Analisando esses dois elementos conjuntamente, resgata-se o conceito de 

autonomia em Kant, intimamente relacionado ao uso da liberdade considerando as 

leis universais, o agir ético92 e moral da não instrumentalização da pessoa, e aponta-

se pertinentemente o conceito de autonomia na concepção de Jürgen Habermas 

(1997, p. 112), que defende a construção da autonomia a partir da dialogicidade. O 

diálogo reflexivo, manifestado por meio da liberdade de comunicação, possibilita ao 

sujeito o alcance da autonomia, pois à medida que ocorre o entendimento mútuo 

daquilo que é comunicado entre as pessoas, estas se compreendem enquanto 

sociedade, as razões que permeiam ações e decisões tomadas nos diversos aspectos 

da vida.  

A pessoa humana, no caráter relacional, necessita da referida conexão e 

compreensão dos discursos para ter sua individualidade respeitada e sua autonomia 

alcançada.  No caso das crianças e adolescentes, essa autonomia compreensiva, por 

meio do diálogo, é adquirida gradativamente, mas a ausência de compreensão 

completa, terminantemente, não exclui a existência de autonomia enquanto pessoa 

humana detentora dos direitos subjetivos de personalidade.  

Retornando aos elementos da personalidade, segundo Heinrich Hubmann, 

cita-se o último, correspondente à “pessoalidade (die Personalitãt) [...] que se traduz 

pela relação do indivíduo com o mundo exterior, com outras pessoas, com toda a 

sociedade e com os seus valores éticos, onde o indivíduo afirma-se como ser, 

defendendo sua individualidade (SZANIAWSKI, 2005, p. 115). 

As esferas do sujeito revelam as funções internas e externas. As funções 

internas equivalem ao espírito, aos bens pessoais inatos à personalidade e as funções 

                                                           
92 Nota-se que Hubmann (1997) entende “que a tutela da personalidade humana se revela como a 

parte nuclear de uma esdera ética, cuja atuação dar-se-á através do direito de personalidade.” 
(SZANIAWSKI, 2005, p. 115). 
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externas compreendem a coabitação e a exposição da pessoa na sociedade em que 

vive.  

As funções do sujeito podem ser perceptíveis e ilustradas no próprio ambiente 

familiar. Segundo Jacques Lacan (1901-1981), a estrutura cultural da família humana 

surgiu como um grupo natural de indivíduos, a partir de uma dupla relação biológica. 

A primeira relação corresponde às gerações familiares que discriminam a composição 

de cada grupo, ou seja, diz respeito aos seus integrantes, e a segunda corresponde 

“às condições de meio que postula o desenvolvimento dos jovens e que mantêm o 

grupo, enquanto os adultos geradores asseguram essa função”93 (LACAN, 1981, p, 

10).  Referida anotação realça a necessidade de existir meios protetivos para que todo 

ser humano alcance o “pleno desenvolvimento e com igualdade de oportunidades [...], 

assim cabe à ordem jurídica tornar possível a cada ser humano realizar sua tarefa 

ética, seu desenvolvimento criador, sua evolução pessoal e espiritual” (SZANIAWSKI, 

2005, p. 115). 

No Brasil predomina a teoria segundo a qual os direitos da personalidade são 

considerados direitos subjetivos. Contudo, no tocante às suas classificações existem 

posicionamentos doutrinários divergentes, cumpre, aqui, mencioná-los.  Para Orlando 

Gomes (2007, p. 129), os direitos da personalidade possuem natureza especial de 

direitos absolutos tutelados pela ordem jurídica e compreendem “os direitos 

personalíssimos e os direitos sobre o próprio corpo”, integrando as projeções físicas 

ou psíquicas da pessoa, as quais não admitem a faculdade de disposição, já que se 

destinam a resguardar a “dignidade da pessoa humana, preservando-a dos atentados 

que pode vir a sofrer por parte dos indivíduos.” 

Segundo Pontes de Miranda (1977, p. 13), o direito de personalidade é um 

direito nato que nasce com o indivíduo, sendo assim, somente com o nascimento é 

que ela surgirá e iniciará a aptidão de exercer o direito subjetivo imbrincado em seu 

conteúdo. Logo, o jurista defendia a tese presente no Código Civil de 1916 que 

rechaçava a teoria concepcionista da personalidade.   

                                                           
93 “[...] Na Idade Média a educação das crianças era garantida pela aprendizagem junto aos adultos, e 

que, a partir de sete anos, as crianças viviam com uma outra família que não a sua [...] a escola 
deixou de ser reservada aos clérigos para se tornar o instrumento normal da iniciação social, da 
passagem do estado da infância ao do adulto [...]. Mas ela correspondeu também a uma 
preocupação dos pais de vigiar seus filhos mais de perto. De ficar mais perto deles e não 
abandoná-los mais, mesmo temporariamente, aos cuidados de uma outra família. A substituição da 
aprendizagem pela escola exprime também uma aproximação da família e das crianças, do 
sentimento da família e do sentimento da infância, outrora separados. A família concentrou-se em 
torno da criança. (ARIÈS, 1981, p. 231-232). 
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Pertinente apontar, também, que San Tiago Dantas (1979, p. 194) entendia a 

personalidade como direitos absolutos e, portanto, erga omnes. Segundo o autor, a 

personalidade é composta pelos bens internos da pessoa, os quais são desfrutados 

unicamente por seus titulares, distinguindo-se de qualquer outro direito patrimonial. 

Por isso, cabe aos demais indivíduos apenas respeitar a personalidade alheia. Calha 

enfatizar que tanto a doutrina de San Tiago Dantas, como de Pontes de Miranda, são 

adeptas à teoria natalista dos direitos de personalidade, a qual defende que a 

personalidade inicia-se com o nascimento com vida, logo, o nascituro94 não é 

considerado pessoa e possui apenas expectativas de direitos. Essa teoria, segundo 

afirma Tartuce (2019, p. 131), prevalecia entre os autores modernos ou clássicos do 

Direito Civil Brasileiro. 

Aproveitando o apontamento quanto ao início da personalidade por referidos 

autores, menciona-se as outras duas teorias existentes, sendo elas a teoria da 

personalidade condicional e a teoria concepcionista, adotada pelo Brasil. A teoria da 

personalidade condicional é adotada, por exemplo, por Washington de Barros 

Monteiro, Miguel Maria de Serpa Lopes, Clóvis Beviláqua95 e, na doutrina atual, 

Arnaldo Rizzardo. Sua definição consiste em um desdobramento da teoria natalista, 

porque também defende que a personalidade inicia-se com o nascimento com vida, 

contudo sustenta que os direitos do nascituro estão sujeitos a uma condição 

suspensiva, isto é, possuem como condição o evento futuro e incerto que compreende 

o nascimento. Essa corrente demonstra-se eminentemente patrimonialista, e não 

atende aos anseios do diretos pessoais ou da personalidade em favor do nascituro, 

substancialmente natalista (TARTUCE, 2019, p. 130).  

A teoria concepcionista, por seu turno, foi incorporada ao Código Civil de 

200296 e é aceita pela maior parte dos doutrinadores97 e pela jurisprudência do 

                                                           
94 Tartuce (2019, p. 131) salienta a grande problemática dessa teoria, pois se o nascituro não é 

considerado pessoa, é considerado apenas uma coisa, logo demonstra-se bastante lacunosa 
quanto às novas tecnologias presentes no Direito Civil pós-moderno, como e o caso da reprodução 
humana assistida e os direitos do embrião.  

95 Embora afirma-se que Clóvis Beviláqua é adepto à teoria natalista dos direitos de personalidade, 
justamente em razão do conteúdo do Código de 1916, o próprio manifestou que “parece mais 
lógico afirmar francamente, a personalidade do nascituro” (BEVILÁQUA, 1940, p. 178).  

96 Carlos Alberto Bittar (2003, p. 13-14) assevera que o ordenamento jurídico, notadamente o art. 2º 
do Código Civil, alcança o nascituro desde a concepção e lhe assegura proteção específica. Afirma 
que a pessoa jurídica também é titular de direitos da personalidade e que, de modo geral tais 
direitos são abrangidos pelo Código Penal, notadamente em razão da defesa da vida, da honra, da 
saúde e etc. 

97 “Esse é o entendimento defendido por Silmara Juny Chinellato, [...] Rubens Limongi França, 
Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, 
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Superior Tribunal de Justiça. Segundo essa teoria, “a personalidade começa antes do 

nascimento, pois desde a concepção já há proteção dos interesses do nascituro98, 

que devem ser assegurados prontamente”, conforme afirma Carlos Roberto 

Gonçalves (2019, p. 108).  

A demonstração no sentido de que o Brasil adota a teoria concepcionista dos 

direitos da personalidade, reforça a tese no sentido de que o desenvolvimento da 

pessoa deve ser tutelado antes mesmo de ser efetivamente pessoa.  Enfatiza-se que 

em razão das transformações na sociedade, novos direitos da personalidade podem 

surgir, assim como outros podem ser mitigados, ou valorados sob aspectos diversos, 

sobretudo em razão das novas tecnologias, das novas formas de aquisição de 

conteúdo e assimilação de dados, gerando novas perspectivas sobre os direitos da 

personalidade.99 

Tem-se, dessa forma, que no Brasil a personalidade é considerada um direito 

subjetivo, e por essa razão confere a aptidão de agir em defesa dos valores que lhes 

são intrínsecos, nos aspectos físicos e psíquicos, bem como o direito de exigir de 

terceiros o respeito a tais bens pessoais (AMARAL, 2003, p. 250). 

Ilustrando a temática, aponta-se no direito comparado argentino entendimento 

o doutrinário de Simón Carrejo (1972, p. 299-300)100 no mesmo sentido, pois afirma 

que os direitos da personalidade são considerados direitos subjetivos e de caráter 

privado, isto é, não patrimoniais. São absolutos e, por meio deles, o ordenamento 

reconhece a tutela dos interesses básicos e inerentes à pessoa em si mesma.  

                                                           
Roberto Senise Lisboa, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Francisco Amaral, 
Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Antonio Junqueira de Azevedo, Gustavo Rene Nicolau, 
Renan Lotufo e Maria Helena Diniz. Em sua obra sobre a Parte Geral do Código Civil de 2002, 
lançada no ano de 2012, o Mestre Álvaro Villaça Azevedo também expõe que o correto é sustentar 
que a personalidade é adquirida desde a concepção” (TARTUCE, 2019, p. 131). 

98 São exemplos de direitos do nascituro: a vida, a herança, os alimentos gravídicos – referentes aos 
valores que deverão ser suportados pelo futuro pai, para custear as despesas adicionais do período 
da gravidez, tendo como destinatário o próprio nascituro, conforme a Lei nº 11.804/2008. A edição 
da referida lei reforçou a prevalência da teoria concepcionista no Brasil. 

99 Note que os direitos da personalidade compõem os aspectos físicos e morais da pessoa humana e 
não são taxativamente expressos na legislação. Neste sentido, editou-se o Enunciado nº 274, na IV 
Jornada de Direito Civil enfatizando a não taxatividade dos direitos da personalidade: “Os direitos 
da personalidade, regulados de maneira não-exaustiva pelo Código Civil, são expressões da 
cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no art. 1º, inc. III, da Constituição (princípio da 
dignidade da pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os 
demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação” (CONSELHO DA... , 2019, on-line). 

100 “[...] puede decirse que los derechos de la personalidad son los derechos subjetivos de carácter 
privado y no patrimonial, primordiales y absolutos através de los cuales el ordenamiento reconoce 
y tutela los intereses básicos e inherentes a la persona em si misma considerada” (CARREJO, 
1972, p. 299-300). 
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Em dissonância e, ainda no direito argentino, Alfredo Orgaz (1946), estudado 

por Elimar Szaniawski (2005, p. 78-79), entende que não há que se falar em 

personalidade como direitos subjetivos, pois estes compreendem uma “faculdade, que 

outorga ao titular da mesma, o poder de fazer ou querer algo, correspondente ao 

direito objetivo e exigir de outro sujeito, ou dos demais, o cumprimento do dever 

correlativo àquela faculdade”. Diferentemente, os direitos da personalidade não 

exigem essa faculdade e o direito subjetivo somente se manifestará quando houver 

violação. 

Da mesma forma como ocorre no Brasil, na Argentina, predomina a corrente 

doutrinária que considera os direitos da personalidade como direitos subjetivos. 

A análise quanto ao início da personalidade, sua composição e a natureza 

jurídica de direito subjetivo aclarou que a forma de requerer eventual reparação a 

lesões sofridas envolve a capacidade do sujeito. Essa temática será logo mais 

abordada, notadamente para demonstrar que a ausência de capacidade de fato não 

impede a pessoa humana incapaz de gozar livremente dos direitos de personalidade 

que lhes são atribuídos pelo simples fato de ser pessoa e sujeito de direito, 

independentemente da vontade parental na esfera familiar. Nesse ponto, incide, 

novamente, a dimensão ontológica da dignidade segundo o conceito de Ingo 

Wolfgang Sarlet (2007). 

Como visualizado, no Brasil, os direitos da personalidade receberam 

positivação específica na legislação civil de 2002, logo no título introdutório que trata 

das pessoas, reservando capítulo próprio entre os arts. 11 e 21, todavia, são tutelados 

no texto da Constituição Federal, pois incutidos no princípio da dignidade da pessoa 

humana, previsto no art. 1º, inciso III. Elimar Szaniawski (2005, p. 160) explica que há 

de ser observada a cláusula geral101 dos direitos da personalidade a partir da análise 

combinada da legislação civil e do texto constitucional:  

 

O legislador do Código Civil brasileiro de 2002, todavia, adotou a 
técnica legislativa de tutela dos direitos mediante cláusulas gerais, ao 
lado do modelo tradicional de legislar mediante dispositivos 
específicos. As cláusulas gerais contidas no Código Civil devem ser 
lidas e interpretadas em consonância harmônica com a ideologia sobre 

                                                           
101 Francisco do Amaral (2014, p. 6) explica que as cláusulas gerais são normas que não ditam 

condutas específicas, em verdade, elas consistem em disposições normativas abertas, dotadas de 
conteúdos indeterminados e que traçam parâmetros hermenêuticos e axiológicos para possibilitar 
ao intérprete reconhecer os limites para aplicação das normas, de modo a realizar uma integração 
necessária entre os princípios constitucionais e as normas privadas, adequando-as aos casos 
concretos (AMARAL, 2014, p. 16).  
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a qual se assenta a Constituição, como um sistema jurídico uno, 
alicerçado sobre seus princípios eminentemente sociais que 
asseguram o bem estar comum, mas que, igualmente, tem por base o 
respeito à pessoa humana e à sua dignidade, expressas como 
princípio fundamental no inciso III, do art. 1º. Este art. 1º da 
Constituição do Brasil, constitui-se em uma norma geral de aplicação 
imediata, exprimindo uma cláusula geral de tutela da personalidade 
humana, nos seus incisos II e III, que deve ser lida em conjunto com o 
art. 12 do CC102, cuja redação não se distancia da norma do art. 28 do 
Código Civil suíço, que expressa uma cláusula geral de tutela da 
personalidade. Deste modo, o art. 12 do CC brasileiro, lido à luz do 
inciso III e II, do art. 1º da Constituição, revela-se em uma cláusula 
geral, infraconstitucional, de tutela da personalidade da pessoa 
humana (SZANIAWSKI, 2005, p. 160).  

   

Como cláusula geral, a personalidade possui abrangência ampla e aberta, 

assim como os princípios presentes no ordenamento jurídico, tornando tangível 

quando posta a apreciação diante dos novos conceitos oriundos das transformações 

sociais e tecnológicas. Desse modo, os direitos da personalidade são percebidos em 

diversos campos – constitucional, penal e civil.  

Segundo Bittar (2003, p. 52-53), as liberdades públicas frente aos poderes do 

Estado foram tuteladas como direitos fundamentais no bojo do texto constitucional. 

Na esfera penal, há repressão contra atos que violem a vida, a honra, a intimidade, a 

saúde, ao segredo e direitos intelectuais, entre outros, nitidamente pertencentes ao 

conteúdo da personalidade humana. No plano civil, perfaz-se a proteção por meio de 

tutelas privadas contra atos dos particulares para proteção dos bens mais íntimos das 

pessoas e, sobretudo, para a sua livre autonomia.   

Em que pese a inauguração dos direitos da personalidade na legislação 

civilista, superando o texto patrimonialista do Código Civil de 1916, Anderson 

Schereiber (2013, p. 5 -12) indica falhas e deslizes no texto legal, entre eles, o excesso 

de rigidez do instituto, tratado de uma forma estrutural pelo legislador, além de 

diversos dispositivos possuírem soluções fechadas que não se amoldam à realidade 

atual e dificultam a solução de casos concretos, deixando a cargo dos estudiosos e 

aplicadores do Direito, à luz da técnica interpretativa realizar os deslindes que se 

depara. Esta pesquisa partilha desse posicionamento ao identificar o necessário 

esforço para mensurar a aptidão e força normativa do princípio do melhor interesse 

                                                           
102 Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar 

perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando 
de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou 
qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau. (BRASIL, 2002, on-line). 
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da criança e do adolescente, visando autenticar a condição de vulnerabilidade 

infantojuvenil e a carência de melhor adequação no trato com tais pessoas. 

Claramente, a pretensão não foi esgotar as particularidades tanto históricas, 

como substanciais e os diversos entendimentos doutrinários existentes acerca da 

personalidade, até porque essa tarefa demandaria pesquisa própria dada a grande 

relevância e amplitude da temática.  

Extrai-se dos conteúdos abordados que a pessoa humana recebeu ao longo 

do tempo tutela específica de seus interesses. A personalidade foi estabelecida como 

cláusula geral aberta inserida no contexto do princípio da dignidade da pessoa 

humana, motivo pelo qual as exposições e ofensas ao corpo e ao psíquico da pessoa 

passaram a ser objetos que devem ser defendidos contra todos, dada a característica 

de direito subjetivo que lhe é atribuída. Para a defesa, diante de eminente violação ou 

para pleitear prejuízos já sofridos, mesmo que imensuráveis, a pessoa poderá 

demandar judicialmente a aplicação de medidas para cessar ou reparar esses 

acontecimentos lesivos.   

A possibilidade de proteção dos bens integrantes da personalidade ordenados 

e divididos em físicos, psíquicos e morais, evita-se que os mesmos sejam 

disponibilizados a terceiros ou sejam objeto de atos depreciativos que resultem em 

qualquer efeito indesejado pela pessoa e, por consequência, contrário à ordem 

jurídica. “Representam esses direitos, sob esse prisma, verdadeiras muralhas 

antepostas pelo direito como defesa da pessoa frente a invasores de qualquer outro 

componente da coletividade” (BITTAR, 2003, p.64-65).   

Na esfera da personalidade, encontram-se como bens físicos o próprio corpo 

da pessoa (ou alheio) e seus membros, a imagem, a voz, a locomoção entre outros.  

Os bens psíquicos, por sua vez, consistem nas liberdades, seja de expressão, culto 

ou credo, a higidez psíquica, os segredos pessoais e profissionais, a privacidade e 

intimidade, etc. E, como bens morais, os elementos externos e subjetivos, como o 

nome, a reputação, a dignidade pessoal, a propriedade intelectual, as lembranças de 

família e outros e até mesmo o sepulcro (BITTAR, 2003, p, 64).  

Referidos elementos são integrantes da personalidade humana, mas segundo 

Carl Gustav Jung (1875-1961)103 é preciso compreender os aspectos psicológicos que 

                                                           
103 Especificam-se os bens íntimos e particulares das pessoas, realizando um peculiar e 

interdisciplinar enquadramento com a formação da personalidade da pessoa humana, a partir dos 
estudos de Carl Gustav Jung (2013). 
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compõem a formação e o desenvolvimento da consciência humana para poder 

mensurar a relevância da preservação dos direitos de personalidade íntimos a cada 

indivíduo. Ainda em sua fase psicanalista, o autor afirma que as influências externas 

preponderam na formação, no desenvolvimento e na transformação da consciência 

humana das pessoas e que são nos anos iniciais da vida de um indivíduo que se 

formam os primeiros e graduais indícios de consciência, a partir do agrupamento de 

ideias obtidas como reflexos do ambiente exterior, notadamente das figuras familiares 

(JUNG, 2013, p. 60). 

Todo ser humano possui um centro, consistente na sua identificação como 

pessoa, chamado de reconhecimento do próprio “eu” (JUNG, 2013, p. 60) e referido 

centro é formado somente a partir de estímulos compostos por fatos, imagens e atos 

no ambiente em que vive. Aliás, desde o útero materno até os dois ou três anos de 

vida, a criança pode ser comparada ao estado psíquico animal, depende 

completamente do corpo materno – ela faz parte da psique da mãe e em seguida 

passa a fazer parte da psique do pai, como consequência da atuação comum dos 

genitores. Em decorrência dessa dependência dos genitores, equivalente ao vínculo 

mais próximo da criança, todas as cargas emotivas dos pais são transmitidas aos 

filhos. Por este motivo, muitas das “perturbações nervosas e psíquicas infantis, até 

muito além da idade escolar, por assim dizer, se devem exclusivamente a 

perturbações na esfera psíquica dos pais” (JUNG, 2013, p. 62).   

Tais fatos são visualizados como problemas para o desenvolvimento da 

própria consciência infantil e de sua personalidade, pois é nessa fase que começará 

a identificar o seu próprio centro (ou seja, seu próprio “eu”), ao passo que, todas as 

dificuldades nos relacionamentos dos pais, eventos limitadores em desfavor dos 

filhos, exposições exacerbadas ou privações intelectuais, irão refletir diretamente na 

psique da criança e poderão se transformar em graves perturbações. Nesta fase, as 

crianças passam a ter sonhos que frequentemente se referem mais às pessoas dos 

pais do que com elas mesmas. 

A partir do terceiro e do quinto ano de vida é que a criança passa a ter 

relativamente um senso de individualidade e compreensão de sua existência, contudo 

se torna independente104 somente após a puberdade – até então atua com joguetes 

                                                           
104 A ideia de independência junguiana diz respeito ao reconhecimento, pelo indivíduo, de sua própria 

existência, já que até o período compreendido pela puberdade, do ponto de vista psíquico, ele 
sequer existe, sendo reproduções da mente dos pais. 
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dos impulsos das condições ambientais em que vive (JUNG, 2013, p. 62). As 

condições vivenciadas correspondem aos anseios com a sua alimentação, a aprender 

a entender suas necessidades e ao modo como conseguir satisfazê-las, além de 

interações familiares domésticas, todas ainda com dependência extrema dos pais. 

Ao atingir seis anos de idade, compreendida como as primeiras fases 

escolares, a criança ainda é um reflexo dos pais, no modo de se comportar, respeitar 

e se abrir para novas ideias e aprendizados. Embora já tenha consciência do seu 

centro, não é capaz de afirmar sua personalidade (JUNG, 2013, p. 63). Nessa etapa, 

a atuação do ambiente escolar é de grande importância para a formação da 

consciência e personalidade infantil, em complemento ao ambiente doméstico.  

Esse condicionamento psíquico da criança com os pais, gera reflexos na 

formação da personalidade, isto é, na consciência do indivíduo, mesmo que de forma 

involuntária e gerará consequências por toda vida. Os anos iniciais compreendidos 

pela infância e adolescência são etapas naturais da construção humana. Os 

caminhos, atos e pensamentos dos genitores demonstram-se extremamente 

relevantes para o desenvolvimento pleno infantojuvenil, sobretudo para que se tornem 

pessoas autônomas perante a sociedade em que vivem. 

Nesse viés, a personalidade enquanto formação psicológica e a 

personalidade enquanto fator jurídico, tutelado pela ordem civil e constitucional, 

demonstra que o reconhecimento e a reparação de prejuízos ou eminentes violações 

à personalidade, é medida que se impõe e está disposta a todas as pessoas, inclusive 

aos infantes adstritos à esfera da autoridade parental, pois, como já estudado, os pais 

não possuem direitos subjetivos sobre os filhos e, ao contrário disso, os filhos 

possuem direitos subjetivos à personalidade.   

A idealização dos sonhos parentais na atuação materializada na pessoa dos 

filhos era chamada por Sigmund Freud (1856-1936), como os “sonhos dourados”, isto 

é, existem pais que atribuem aos filhos tudo aquilo que lhes fora negado na infância, 

implicando em excessos ou abdicações culturais e em sérias restrições da própria 

vontade das crianças. “A criança concretizará os sonhos dourados que os pais jamais 

realizaram - o menino se tornará um grande homem e um herói em lugar do pai, e a 

menina se casará com um príncipe como compensação para sua mãe.” (FREUD, 

1996, p. 57). 

O fato da existência da apropriação da personalidade dos pais pelos filhos, 

em relação à implicação do princípio do melhor interesse, aponta uma maior 
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responsabilidade daquele que exerce a autoridade parental em buscar um 

afastamento protetivo de seu desejo em prol do desenvolvimento do filho enquanto 

uma pessoa singular. A utilização volitiva do filho como um prolongamento da própria 

pessoa parental, não é outra coisa senão instrumentalização de uma pessoa para o 

alcance de desejo de outra, ou seja, prática contrária à dignidade da pessoa humana.   

Realiza-se, agora, um estudo quanto à capacidade, para melhor compreender 

a colocação da criança e do adolescente frente aos seus direitos subjetivos de 

personalidade e a aptidão que possuem para pleitear ou para fazer cessar opressões 

por parte de terceiros, notadamente daqueles que lideram o núcleo familiar, em busca 

da efetivação do melhor interesse infantojuvenil. 

 

3.3.1 Capacidade e Autonomia Existencial sob a Ótica da Personalidade e da 

Dignidade 

 

A capacidade é a medida da personalidade. Afirma-se que toda pessoa possui 

capacidade de direito, mas nem todas as pessoas possuem capacidade de fato. A 

capacidade de direito, também denominada capacidade de gozo ou de aquisição de 

direitos, refere-se à possibilidade de exercer os direitos decorrentes da personalidade, 

concedendo à pessoa a aptidão de ser titular de direitos e obrigações, ou seja, é inata 

à própria existência humana e não possui relação com a idade ou com as condições 

de discernimentos mentais. De nada valeria a personalidade sem a capacidade 

jurídica, que se ajusta, assim, ao conteúdo da personalidade, na mesma e certa 

medida em que a utilização do direito integra a ideia de ser alguém titular dele 

(GONÇALVES, 2019, p. 99).  

Já, a capacidade de fato, ou de exercício ou de ação, compreende a aptidão 

para exercer em nome próprio os atos da vida civil, logo nem toda pessoa possui esse 

atributo. Paulo Nader (2018, p, 216) leciona que qualquer pessoa pode ser titular de 

bens, até mesmo um recém-nascido ou alguém mentalmente incapaz, todavia não 

possuem aptidão fática para administrar civilmente tais bens – possuem apenas 

capacidade de direito e o suprimento dessa incapacidade é determinada pela lei civil, 

“seja pelo poder familiar, tutela ou curatela.” 

O escopo deste trabalho é tratar de crianças e adolescentes, todavia não 

prima pela abrangência da categoria de direito patrimonial dos incapazes, 
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relativamente ou absolutamente, mas se esforça a identificar os bens existenciais 

pertencentes à pessoa, consubstanciados nos direitos da personalidade.  

Sabe-se que são considerados absolutamente incapazes105 somente os 

adolescentes com idade inferior a dezesseis anos e relativamente incapazes, os 

adolescentes entre dezesseis e dezoito anos, além das demais pessoas apontadas 

nos incisos do art. 4º do Código Civil.106 

A Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) estabeleceu que é 

considerada criança “todo ser humano com menos de 18 anos de idade, salvo quando, 

em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes.” 

Já o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu em seu art. 2º que é 

considerada criança a pessoa com até doze anos de idade incompletos, e adolescente 

a pessoa entre doze e dezoito anos de idade (BRASIL, 2002, on-line). 

Em que pese os apontamentos quanto à incapacidade e à idade, adentra-se 

mais a fundo na problemática relativa ao crescimento emocional e biológico da criança 

e do adolescente, refletidos por meio do desenvolvimento pleno da pessoa, com a 

livre fruição dos direitos de personalidade. Reconhece-se que, de fato, crianças e 

adolescentes têm suas vidas direcionadas pelos detentores da autoridade parental, 

não podendo exercer, de modo geral, os atos da vida civil, mas se aborda sobre a 

autonomia existencial. 

Segundo esclarecimento recortado por Thamis Dalsenter Viveiros de Castro 

(2017, p. 101), a autonomia existencial corresponde a uma espécie do gênero 

autonomia privada e é configurada a partir da liberdade individual, visando à 

concreção das potencialidades da pessoa humana ao tratar de interesses não 

patrimoniais, a fim de alcançar espaço para o livre desenvolvimento da personalidade. 

A partir da ótica da autonomia existencial e de tudo o que já foi estudado até 

o momento, podem ser visualizadas premissas relacionadas aos indivíduos 

infantojuvenis: a) embora crianças e adolescentes não possuam capacidade de fato, 

são sujeitos de direitos fundamentais, relevados pelo princípio do melhor interesse 

                                                           
105 Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 

16 (dezesseis) anos (BRASIL, 2002, on-line). 
106 Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada 

pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - 
os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 
(Vigência) III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 
vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) IV - os pródigos. Parágrafo único.  
A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. (Redação dada pela Lei nº 
13.146, de 2015) (Vigência) (BRASIL, 2002, on-line). 
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como norma materialmente fundamental107; b) crianças e adolescentes, por serem 

pessoas vulneráveis e em formação, quando não conseguirem exprimir suas vontades 

existenciais, devem receber de seus genitores, devido à incumbência legal que lhes é 

atribuída, a atuação conforme a ótica da dignidade humana e dos direitos da 

personalidade para o alcance do desenvolvimento pleno. 

Estudando a temática Joyceane Bezerra de Menezes e Renata Vilela Multedo 

(2015, p. 190) afirmam que: 

  

[...] eventual heterodeterminação dos pais na seara da personalidade 
dos filhos deve estar alinhada ao aspecto finalístico da autoridade 
parental e à principiologia constitucional que informam o conteúdo do 
melhor interesse da criança/adolescente [...] a heterodeterminação do 
Estado na dicção do melhor interesse da criança em superação à 
autoridade parental e à autonomia da pessoa menor de idade só se 
justifica em circunstâncias excepcionais, uma vez que a lei delega aos 
pais o poder-dever de criar e educar os filhos e de decidir o que 
constitui o melhor para eles. 

 

O exercício da autonomia parental, destarte, não pode ser desmedido. Aliás, 

aclarando os elementos que compõem a existência digna infantojuvenil, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente dispõe em seu art. 17 alguns atributos intimamente ligados 

à liberdade, estabelecendo o respeito consistente na “inviolabilidade da integridade 

física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e 

objetos pessoais” (BRASIL, 1990, on-line). 

Na esfera da personalidade, Ana Carolina Brochato Teixeira (2018, p. 98) 

afirma que a “vida privada existencial encontra-se protegida, portanto, de 

interferências externas, pois é necessário que cada um desenvolva sua personalidade 

de forma livre e participe da sua comunidade de forma autônoma”. Nesse prisma, os 

detentores da autoridade parental, a partir da fruição da liberdade privada no âmbito 

das relações familiares, conduzirão as vidas das pessoas infantojuvenis que se 

encontram sob seus cuidados. Porém, essa liberdade não deve ser compreendida 

como irrestrita, pois os destinatários são crianças acobertadas por direitos 

fundamentais, somados à uma carga valorativa especial: encontram-se em fase de 

desenvolvimento e merecem tratamento prioritário, a partir das balizas que deverão 

ser compreendidas por aquilo que atende ao melhor interesse infantojuvenil. Essas 

                                                           
107 Conforme entendimento cotejado no primeiro capítulo. 
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balizas, todavia, não são previstas como diretrizes expressas, ficando a cargo dos 

operadores do Direito o empenho interpretativo e a decisão no caso concreto sobre o 

que deverá prevalecer.108  

Roxane Cardoso B. Borges (2007, p. 163) afirma que privacidade da pessoa 

é integrante dos direitos da personalidade e que a sua incidência é observada, 

inclusive, nos atos praticados pelos familiares que possuem acesso à vida pessoal de 

seus integrantes, ao passo que determinadas atitudes, mesmo que sem dolo, como 

divulgar ou expor a terceiros particularidades da vida privada não podem ser 

encaradas como meros atos corriqueiros.  

Na contemporaneidade, é incalculável a exposição de crianças e 

adolescentes nos ambientes virtuais, englobando a influência gerada por meio de 

youtubers mirins ou intitulados influenciadores digitais, às práticas consumeristas 

cada vez mais prematuras. Tais atos, com a mais translúcida certeza acarretam 

violações e desrespeitos à verdadeira consideração da essência infantojuvenil, em 

razão da ausência de discernimento e a influência parental sobre seus direitos 

existenciais de personalidade.109 

A dignidade humana110, enquanto ocorrência a partir da autonomia, revelada 

como um valor absoluto da pessoa, demonstra que cada indivíduo se representa a 

partir da própria existência – consciência e vivência de si próprio.  E por isso, sendo a 

pessoa humana o centro de imputação jurídica, há dever e função do Direito de lhe 

propiciar condições de alcançar um desenvolvimento pleno (SILVA, 1998, p. 90). 

Adiante, a pesquisa cuidará de retratar os aspectos contemplados enquanto 

dimensões e substratos da dignidade da pessoa humana como vetores da 

ponderação, juntamente com o melhor interesse da criança e do adolescente, a fim 

de interpretar os limites na atuação da autoridade parental.   

  

 

 

                                                           
108 No último capítulo deste estudo serão ilustradas circunstancias que possibilitarão aclarar, a partir 

de um juízo hermenêutico a atuação parental em situações comuns da vida e a necessária 
limitação de seu agir, na hipótese de identificação de impasses capazes de ferir o melhor interesse 
e a dignidade infantojuvenil. São casos em que eventual atitude, mesmo que não intencional, pode 
interferir no livre desenvolvimento e na privacidade dos filhos. 

109 Esse assunto será abordado adiante no último capítulo. 
110 Relembrando as concepções kantianas.  
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4 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O MELHOR INTERESSE 

INFANTOJUVENIL COMO VETORES DA LIBERDADE PARENTAL  

 

A formação individual da pessoa é alcançada conforme o agir relacional com 

os demais sujeitos que integram o ambiente social. Os contextos culturais, os 

interesses particulares, os deveres solidários, entre outros componentes existenciais 

são construídos e modificados a todo momento.   

Hannah Arendt (2009, p. 197) afirma que “ninguém é autor ou criador da 

história da sua própria vida. Em outras palavras, as histórias, resultados da ação e do 

discurso, revelam um agente, mas esse agente não é autor nem produtor”. Significa 

dizer que na existência humana a formação individual ocorre de acordo com os meios 

e contatos experimentados no contexto social.  As pessoas e as sociedades não são 

estanques, vivem em constantes transformações, e tais mutações são valoradas 

conforme os anseios que emergem da própria sociedade, conduzindo a novos anseios 

e proteções jurídicas. 

Como típicos cenários de grandes alterações e novas concepções jurídico-

sociais, destacam-se os acontecimentos na esfera familiar111 como decorrência dos 

avanços tecnológicos, científicos e culturais, assim como a abertura de “espaço para 

uma família contemporânea, plural, aberta, multifacetária, susceptível às influências 

da nova sociedade, que traz consigo necessidades universais, independentemente de 

línguas ou territórios”, conforme observam Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald (2017, p. 36).  

Como reflexo das evidentes transformações, cada vez mais céleres, a família 

é considerada o elemento capaz de garantir ao indivíduo a necessária aptidão para 

se adequar no tempo atual e futuro. Visualizam-se, assim, as novas tutelas jurídicas, 

conforme os escritos relativos às características de formação dos direitos 

fundamentais retratadas no primeiro capítulo, notadamente a historicidade. Novos 

fatos jurídicos, demandam novas tutelas protetivas. Aliás, relembra-se que a 

valoração gradual da criança e do adolescente transmudada no princípio do melhor 

                                                           
111 Luiz Edson Fachin (1999, p. 11) afirma que é “inegável que a família, como realidade sociológica, 

apresenta, na sua evolução histórica, desde a família patriarcal romana até a família nuclear da 
sociedade industrial contemporânea, íntima ligação com as transformações operadas nos 
fenômenos sociais”. Reflexo dessas transformações são facilmente visualizadas nos novos 
formatos familiares, como o reconhecimento da união homoafetiva, a multiparentalidade, as 
mudanças de nome da pessoa transexual, entre outros.  
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interesse, outorgou-lhe uma carga axiológica superior, dotada de fundamentalidade 

material no ordenamento jurídico. 

A família é entendida como o solo apropriado para que a dignidade da pessoa 

humana floresça (DIAS, 2015, p. 45). Em razão da proximidade da criança com os 

detentores da autoridade parental, pode-se afirmar que são os membros familiares os 

responsáveis diretos por transferir a aptidão necessária para que tais pessoas 

vulneráveis alcancem os conhecimentos e desenvolvimentos essenciais para que 

compreendam as transformações sociais em que vivem, sejam educados e 

emancipados autonomamente.  

As atribuições da família podem ser traduzidas como um dever moral e 

jurídico, consistente na paternidade responsável, como dever implícito na cláusula 

geral de proteção da pessoa humana, que tutela, ao mesmo tempo, por via oblíqua e 

intrínseca, os direitos da personalidade (BARBOZA, 2011, p. 90). 

Com o objetivo de demonstrar a valoração no trato com crianças e 

adolescentes e a necessária tutela jurídica a partir do princípio do melhor interesse, 

em uma adequação necessária e triangular com a dignidade da pessoa humana e os 

direitos de personalidade – integrantes do desenvolvimento pleno –, passa-se a 

analisar os componentes extraídos do princípio da dignidade da pessoa humana e a 

colocá-los como vetores daquilo que deve ser identificado como atendimento integral 

do melhor interesse infantojuvenil. 

O afunilamento doravante realizado possibilitará uma legitimação, a partir de 

um juízo hermenêutico de ponderação, da premissa estabelecida no primeiro capítulo, 

consistente em considerar o melhor interesse como princípio de caráter fundamental 

e superior em relação à liberdade atribuída aos detentores da autoridade parental. 

  

4.1 A INCIDÊNCIA NORMATIVA PRINCIPIOLÓGICA À LUZ DA HERMENÊUTICA 

JURÍDICA   

 

O contexto até agora estudado demonstrou o reconhecimento da criança e do 

adolescente como sujeitos de direitos, inseridos em um núcleo familiar dotado de 

autoridade parental, cujo exercício tem por escopo direcionar a criação e 

desenvolvimento infantojuvenil, de modo a proporcionar a afirmação da dignidade da 

pessoa humana. A releitura do poder familiar é, portanto, ordenada e não prima aos 

interesses discricionários ou exclusivos parentais. 
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Gustavo Tepedino, realizando um estudo dos substratos da dignidade da 

pessoa humana a partir das pesquisas de Maria Celina Bodin de Morais, partilha do 

raciocínio de que a família, ao exercer os atributos da autoridade parental, deverá ser 

funcionalizada para a atuação dos princípios constitucionais da igualdade, 

solidariedade, integridade psicofísica e liberdade contemplando o princípio da 

dignidade da pessoa humana (TEPEDINO, 2004a, p. 3).  

Naturalmente, as famílias se multiplicam e se recompõem e, em que pese tais 

transformações, Maria Berenice Dias (2015, p. 45-46) afirma que a qualidade central 

entre os membros familiares deve persistir, englobando os atributos da afetividade, da 

solidariedade, do respeito, do amor, da confiança, entre outros, que permitem “o pleno 

desenvolvimento pessoal e social de cada partícipe com base em ideais pluralistas, 

solidaristas, democráticas e humanistas.” Segundo a autora, a constitucionalização 

ocorrida no âmbito da legislação civil concedeu liberdade na relação familiar e 

redimensionou o conteúdo da autoridade parental, pois consagrou laços de 

solidariedade entre pais e filhos. 

Em que pese a evolução verificada, conforme exposto no capítulo inaugural 

desta pesquisa, é sabido, porquanto amplamente verificado na prática acadêmica, 

jurídica e até mesmo cotidiana, que ocorrem diversas violações aos interesses 

infantojuvenis, inclusive por atos emanados pelos próprios responsáveis diretos pelo 

cuidado com crianças e adolescentes, os quais, por vezes, internalizam que possuem 

uma liberdade indiscriminada nos ambientes domésticos (em razão do dever Estatal 

de não interferência), sem calcular os possíveis prejuízos que podem ser causados 

até mesmo pelo excesso de transferência cultural ou a ausência dele por meio da 

convivência comunitária.   

As necessidades peculiares das crianças e adolescentes, são, por óbvio, 

diferentes das necessidades adultas no que diz respeito à fruição dos direitos 

fundamentais, integrantes do conteúdo jurídico da dignidade. Essa discrepância 

implica a exigência do tratamento diferenciado, em contraponto aos anseios das 

pessoas adultas. Logo, os princípios constitucionais, como a liberdade, a igualdade e 

a solidariedade precisam ser analisados juridicamente sob duas óticas – a ótica sobre 

o vulnerável infantojuvenil e a ótica das pessoas adultas, notadamente daquelas que 

gerenciam a autoridade parental. 

Estabelecer a dualidade e, ainda, um confronto entre os princípios 

demonstrará que eventual impasse de correspondência entre o conteúdo de um e de 
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outro, deixará revelada a ameaça ou lesão ao interesses infantojuvenil (com ferimento 

à dignidade e à personalidade), motivo pelo qual, por meio da ponderação dos valores 

jurídicos postos, deverá prevalecer aquilo que preserva o melhor interesse da criança 

e do adolescente, pois se consuma efetivando a dignidade e a autonomia das pessoas 

em desenvolvimento.  

Ao abordar a necessária análise dos princípios, calha esclarecer, conforme 

aduz Robert Alexy (2015, p. 92), que o ordenamento jurídico é composto por regras e 

por princípios.112 Estes últimos incorporam as exigências de justiça, revestem-se dos 

valores éticos que constituem o suporte axiológico e atribuem uma estrutura 

harmônica ao sistema normativo. Os princípios possuem menor densidade (se 

comparados às regras), contudo são dotados de maior abrangência, logo alcançam 

variadas hipóteses de aplicação, pois são elásticos e equivalem a verdadeiros 

mandamentos de otimização.  

Os princípios ordenam a execução de seu conteúdo no maior grau possível 

dentre as possibilidades fáticas e jurídicas existentes e é nesse ponto que reside o 

elemento nuclear que determina a distinção entre regras e princípios. As regras 

somente podem ser cumpridas ou não, não admitem esse grau de plasticidade, por 

isso, atuam na dimensão da validade. 

O foco da pesquisa é direcionado essencialmente aos princípios, haja vista 

que os elementos nucleares estudados consistem nos princípios da dignidade da 

pessoa humana e do melhor interesse da criança e do adolescente, sendo que os 

direitos da personalidade estão incorporados na cláusula geral de dignidade, assim 

como a liberdade, a igualdade, a solidariedade.  Logo, o esforço hermenêutico ficará 

por conta da análise das eventuais colisões entre princípios e o grau de aplicabilidade 

de cada um. 

As colisões entre princípios, por atuarem na dimensão do peso, revelam e 

fazem prevalecer o conteúdo que demonstrar maior força em determinada situação.  

                                                           
112 O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que 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. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes. 
Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, 
então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, 
portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. Isso significa que 
a distinção entre regras e princípios é urna distinção qualitativa, e não urna distinção de grau. 
Toda norma é ou urna regra ou um princípio (ALEXY, 2015 p. 90-91). 
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Se dois princípios colidem - o que ocorre, por exemplo, quando algo é 
proibido de acordo com um princípio e, de acordo com o outro, 
permitido -, um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, 
contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem 
que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, 
o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em face do outro 
sob determinadas condições. Sob outras condições a questão da 
precedência pode ser resolvida de forma oposta. Isso é o que se quer 
dizer quando se afirma que, nos casos concretos, os princípios têm 
pesos diferentes e que os princípios com o maior peso têm 
precedência. Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, 
enquanto as colisões entre princípios - visto que só princípios válidos 
podem colidir - ocorrem, para além dessa dimensão, na dimensão do 
peso (ALEXY, 2015, p. 93-94). 

 

A determinação sobre qual norma deve prevalecer ocorre dentro de um limite 

de razoabilidade e corresponde à apuração do princípio fundamental que deverá ser 

aplicado, diante de outro princípio que tutela outro direito. Para Alexy, não há uma 

antinomia no sentido de conflito para dizer que o ordenamento jurídico esteja errado, 

mas sim há a possibilidade de afastamento provisório de um princípio para atender a 

outro temporariamente.   

Os princípios113 são normas de direito expostas positivamente e representam 

uma ordem a toda sociedade ou, em determinados casos, a sujeitos determinados – 

como é o caso diretivo de “melhor interesse” ou “interesse maior da criança”114, 

previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional sobre 

os Direitos da Criança, que direcionam, em conjunto com o conteúdo do art. 227115 da 

Constituição Federal, o dever dos pais (da sociedade e do Estado) de promoverem, 

no maior grau possível, isto é, como mandamento de otimização, a proteção 

infantojuvenil para um desenvolvimento psicofísico pleno. O princípio jurídico amplia 

a incidência da normatização sobre o fato jurídico, buscando maior efetividade em 

atender os sujeitos tutelados por aquele direito. 

As interpretações axiológica e teleológica dos princípios realizam conexões 

entre o ordenamento jurídico e os elementos culturais e temporais no momento da 

                                                           
113 A respeito dos princípios direcionados à família, Maria Berenice Dias (2015, p. 43-44) afirma que 

“há princípios especiais que são próprios das relações familiares e devem servir de norte na hora 
de apreciar qualquer relação que envolva questões de família, despontando entre eles os 
princípios da solidariedade e da afetividade. Alguns princípios não estão escritos nos textos legais, 
mas têm fundamentação ética no espírito dos ordenamentos jurídicos para possibilitar a vida em 
sociedade. Daí o reconhecimento de inúmeros princípios constitucionais implícitos, inexistindo 
hierarquia entre os princípios constitucionais explícitos ou implícitos.” 

114 Advindo da Convenção Internacional sobre os Direitos da Crianças de 1989, ratificada pelo Brasil 
por meio do Decreto nº 9.710/1990. 

115 Rememora-se que o art. 227 da Constituição Federal indica que é dever da família, da sociedade 
e do Estado assegurar à crianças e adolescentes diversos direitos. 



101 

 

aplicação por determinado julgador.  

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet (2012, p. 321) os tribunais são incumbidos de 

interpretar as leis em consonância com os direitos fundamentais e possuem o dever 

de preencher eventuais lacunas normativas de acordo com as normas de direitos 

fundamentais. Isso inclui a “Jurisdição cível, esfera na qual – ainda que numa 

dimensão diferenciada – também se impõe uma análise da influência exercida pelos 

direitos fundamentais sobre as normas de direito privado.”  

A autoridade parental, tipificada no Código Civil116, portanto, integrante do 

direito privado, engloba componente de direito público, consistente na tutela 

infantojuvenil. Indiscutível é que sua premissa maior se revela no dever de primar pela 

efetivação dos direitos fundamentais de seus integrantes vulneráveis. 

A análise do Direito Civil, em consequência, não admite apenas a apreciação 

das relações privadas, emanadas pelas prerrogativas da autonomia privada outorgada 

aos particulares, notadamente no ambiente familiar, ela exige as aplicações dos 

conteúdos constitucionais para que seja idealmente interpretada.117 Nesse sentido, 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2009, p. 67) enfatizam:  

 
A esse novo sistema de normas e princípios, reguladores da vida 
privada, relativos à proteção da pessoa, nas suas mais diferentes 
dimensões fundamentais (desde os valores existenciais até os 
interesses patrimoniais), integrados pela Constituição, define-se como 
Direito Civil Constitucional (ou Direito Civil constitucionalizado) [...] a 
constitucionalização do direito civil não implica (simplesmente) 
estabelecer limites externos à atividade privada. Não se trata apenas 
disso. É muito mais. A Constituição Federal de 1988 impôs uma 
releitura dos institutos fundamentais do Direito Civil, em razão de tê-los 
reformulado internamente, em seu conteúdo. 

 

A apreciação conjunta das searas jurídicas é medida que se impõe, 

notadamente pela ampla normatividade construída ao longo dos anos tratando sobre 

                                                           
116 Art. 1.634 do Código Civil (BRASIL, 2002, on-line). 
117 A respeito do juízo interpretativo nas relações públicas e privadas, Eugênio Facchini Neto (2010, p. 

62) afirma que: “Se as fronteiras entre público e o privado já não são mais tão nítidas, se o direito 
público e o privado manifestam tendências convergentes, se o direito constitucional passou a 
tratar também aspectos classicamente disciplinados pelo direito privado, enunciando princípios e 
consagrando valores que se aplicam também às relações entre os particulares – se tudo isso é 
verdade, como é, então parece claro que o juiz, no exercício de sua atividade jurisdicional, ao 
interpretar e aplicar o direito privado, deva também levar em conta as regras e os princípios 
constitucionais que tratam diretamente do tema do litígio, ou que enunciam valores e objetivos que 
devem orientar toda e qualquer atividade estatal, especialmente a jurisdicional, mas também a 
atividade privada (como o fundamento e o valor da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso 
III), os valores da liberdade, justiça social e solidariedade (artigo 3º,I), da igualdade também 
substancial (artigos (3º, III e 170, VII).”  
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o conteúdo direcionado à tutela infantojuvenil, conforme resgate realizado entre os 

itens 2.1 a 2.4 do primeiro capítulo – normatizações codificadas, estatutárias e 

constitucionais, além daquelas internacionalmente estabelecidas e internalizadas.  

Para a aplicação dos princípios jurídicos presentes em todo ordenamento, é 

necessário encontrar um ponto comum entre os fatos sociais e as normas jurídicas 

existentes. Carlos Maximiliano (2017, p. 15) afirma que essa prática traduz-se na 

própria interpretação e aplicação do Direito, cujo objetivo nuclear é a incidência da 

verdadeira direção da norma, acompanhada de suas reais e possíveis extensões de 

alcance. 

Quanto à interpretação das normas positivadas e a abertura de espaço para 

o hermeneuta guiar-se na aplicação do conteúdo posto, Lenio Streck (2014) critica os 

posicionamentos dos magistrados ao julgarem, inclinando-se ao subjetivismo, ao 

passo que, se o intérprete impuser sua vontade, obstará a ocorrência da verdadeira 

hermenêutica. Embora reconheça-se a racionalidade do julgador, as ideologias, as 

intuições, as pré-compreensões e as pré-interpretações inevitavelmente conduzem 

suas decisões.118 

Realiza-se a interpretação dos princípios de forma não tendenciosa, conforme 

a crítica hermenêutica traçada por Streck, almejando exclusivamente a identificação 

dos limites parentais na ponderação normativa principiológica conforme as esferas já 

anunciadas (dignidade, melhor interesse, personalidade, liberdade, igualdade), assim 

como objetivando, ao máximo, realizar um enquadramento jurídico claro e palpável às 

realidades contemporâneas.   

 

4.2 A AUTONOMIA PARENTAL E O RESPEITO À IGUALDADE, À LIBERDADE E 

ÀS DIMENSÕES COMUNICATIVA E HISTÓRICO-CULTURAL DA DIGNIDADE 

DA PESSOA HUMANA NOS MEMBROS FAMILIARES 

 

A relação entre a pessoa adulta e a pessoa infantojuvenil demonstra a 

disparidade em suas caracterizações. Inicialmente ao considerar o princípio da 

                                                           
118 A compreensão ou interpretação em Hans-George Gadamer (1999, p. 274) não diz respeito ao 

permissivo de inserir no texto normativo os próprios hábitos linguísticos, “quem quer compreender 
um texto, em princípio, tem que estar disposto a deixar que ele diga alguma coisa por si. Por isso, 
uma consciência formada hermeneuticamente tem que se mostrar receptiva, desde o princípio, 
para a alteridade do texto, mas essa receptividade não pressupõe nem neutralidade em relação à 
coisa nem tampouco auto-anulamento, mas inclui a apropriação das próprias opiniões prévias e 
preconceitos, apropriação que se destaca destes.”  
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igualdade – um dos postulados da dignidade – isso porque, o próprio antônimo de sua 

concepção, qual seja, desigualdade,119 possui como desdobramento a desigualdade 

decorrente da natureza humana, ou seja, da idade e vulnerabilidade presumida das 

pessoas humanas infantojuvenis, motivo pelo qual, a elas, o arcabouço jurídico 

empenhou especial cuidado, a fim de que seja proporcionado um “desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e segurança”, pois 

devem gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.120 

O art. 227 da Constituição Federal, ao dispor sobre a pessoa infantojuvenil, 

objetiva garantir a este grupo de pessoas a igualdade substancial, ou seja, a promoção 

de melhorias de condições àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social. Nas disposições dos parágrafos e incisos do dispositivo em comento, notam-

se regulamentações sobre a criação de políticas públicas e formas de proteção 

especial das pessoas em desenvolvimento, enfatizando o dever de igualdade que 

deve pairar sobre o ambiente familiar, com a vedação do tratamento desigual em 

relação aos filhos.  

Ainda em estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, identifica-se a 

igualdade no parágrafo único121 do art. 3º, no inciso I, do art. 50, sobre a “igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola”, bem como no Capítulo III no 

tocante às garantias processuais (BRASIL, 1990, on-line).   

Com a vigência da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990 e do Código Civil de 2002, abandonou-se, em especial no campo 

do Direito de Família122, a proteção exclusivamente patrimonial e inaugurou-se uma 

                                                           
119 Segundo J.J. Rosseau (1999, p.159), duas são as espécies de desigualdades: “Uma, a que chamo 

de natural ou física, por ser estabelecida pela natureza, e que consiste na diferença de idades, de 
saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito ou da alma; a outra, a que se pode 
chamar desigualdade moral ou política, por depender de uma espécie de convenção a ser 
estabelecida, ou pelo menos autorizada, pelo consentimento dos homens. Esta consiste nos 
diferentes privilégios que alguns usufruem em prejuízo dos outros, como serem mais ricos, mais 
reverenciados e mais poderosos do que lês, ou mesmo em se fazerem obedecer por eles.” 

120 Segundo a disposição do art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990, on-line). 
121 Art. 3º, Parágrafo único: Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e 

adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, 
religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição 
econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as 
pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 
(BRASIL, 1990, on-line).  

122 Neste sentido, (LÔBO, 2011, p. 66) explica: O princípio constitucional da igualdade (a fortiori 
normativo) dirige-se ao legislador, vedando-lhe que edite normas que o contrariem, à 
administração pública, para que programe políticas públicas para superação das desigualdades 
reais existentes entre os gêneros, à administração da justiça, para o impedimento das 
desigualdades, cujos conflitos provocaram sua intervenção, e, enfim, às pessoas para que o 
observem em seu cotidiano. Sabe-se que costumes e tradições, transmitidos de geração a 
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preocupação com as questões existenciais dos interesses de cada integrante familiar. 

A pessoa humana passou a ser o centro do ordenamento jurídico. A igualdade, 

abordada como postulado da dignidade, traz a ideia de tratamento das pessoas como 

iguais, reconhecendo as particularidades e necessidades de cada ser humano.  

Compreender que crianças e adolescentes precisam do tratamento prioritário 

para conquistarem o patamar de igualdade é, senão revisitar a dimensão ontológica 

da dignidade da pessoa humana explicitada por Ingo Wolfgang Sarlet (2007). A 

dignidade é inalienável e irrenunciável, pertence ao indivíduo pelo simples fato de ser 

pessoa humana. Conforme já mencionado, até mesmo a pessoa absolutamente 

incapaz é dotada do conteúdo axiológico de dignidade (SARLET, 2007, p. 367). 

Enquanto indivíduos, as pessoas infantojuvenis são diferentes daquelas que 

exercem a autoridade parental sob a qual estão sujeitas. A dimensão ontológica da 

dignidade atribui a condição de reconhecimento das necessidades próprias, 

singulares e diferentes daquelas atribuídas às pessoas adultas, já que são 

ontologicamente diferentes daqueles. Admite-se a necessidade de reconhecimento 

de um nível especial de tutela do macroprincípio: a dignidade da pessoa infantojuvenil. 

Caminha com a igualdade a possibilidade de viver de forma livre, pois, 

somente o indivíduo livre possui aptidão de alcançar o conhecimento, o que lhe 

possibilita reconhecer o outro, apesar de suas diferenças, como seu semelhante, 

perfazendo os ideias de igualdade.  Resgata-se, aqui, a liberdade como atributo 

essencial da pessoa humana para a promoção de sua dignidade. Sendo o homem um 

ser racional e social, precisa relacionar-se com seus semelhantes para construir sua 

própria consciência. 

Há de rememorar neste ponto a dimensão comunicativa123 da dignidade da 

pessoa humana. Se os sujeitos crianças e adolescentes devem ter reconhecida a 

dignidade da pessoa infantojuvenil, esta é revelada, também, pela comparação 

comunicativa entre os valores e necessidades dos adultos em diferença com das 

pessoas ainda em desenvolvimento. Para a efetivação da dimensão comunicativa, 

deve o adulto, principalmente aquele detentor da autoridade parental, reconhecer as 

necessidades humanas diferentes das crianças e adolescentes, limitando a própria 

                                                           
geração, sedimentaram condutas de opressão e submissão, no ambiente familiar, mas não podem 
ser obstáculos à plena realização do direito emancipador. 

123 Conforme já tratado no trabalho no item 3.2. Para mais, ler Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 361-
388). 
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vontade em prol do superior interesse reconhecido juridicamente124 que protege a 

pessoa infantojuvenil. 

Ao se falar em construir a própria consciência, visualiza-se o desenvolvimento 

da pessoa, iniciado nos primeiros anos de vida. Neste sentido, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente estabelece em suas disposições que a “criança e o adolescente têm 

direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis.”125  

A legislação estatutária elenca126 um rol de aspectos pertencentes ao direito 

à liberdade, que podem ser sintetizados em: liberdade física, consistente no direito de 

ir e vir e estar nos logradouros públicos (ressalvadas as restrições legais127); liberdade 

de pensamento, compreendendo a opinião, expressão, religião e crença; liberdade na 

acepção social, lazer, convivência familiar e comunitária e de participação da vida 

política e liberdade de expressão coletiva que consiste na possibilidade de buscar 

refúgio, auxílio e orientação. 

Diante destes direitos, reflete-se sobre a condição da criança e do 

adolescente, ainda desprovidos de qualquer entendimento – vivem na incerteza de 

saber (ainda que sem discernimento) se estão ou não recebendo o tratamento que 

lhes é devido. Por esse motivo, a formação educacional nos anos iniciais é 

considerado de suma importância, pois proporciona uma formação social e concepção 

moral ao indivíduo, o que garante a elevação da consciência, com a abertura para os 

valores e o preparo para o exercício da cidadania e qualificação pessoal.  

Tânia da Silva Pereira (2008, p. 141) ressalta que um projeto pedagógico 

escolar deverá priorizar sempre o estímulo da criança para que esta aprenda a “optar”, 

assim, dentro de um processo de escolha construirá a ideia de que poderá escolher 

pelo aceite ou pela renúncia, construindo a consciência de tomada de decisões, o que 

favorece o desenvolvimento de sua autonomia moral, social, afetiva e intelectual.   

A autonomia privada existencial das crianças e adolescentes integra a esfera 

das escolhas individuais, como sujeito em construção e, justamente em razão da 

edificação gradual da personalidade e discernimento da pessoa, é necessário que 

                                                           
124 Conforme as disposições abordadas nos itens 2.3 e 2.4.  
125 Conforme dispõe o art. 15 (BRASIL, 1990, on-line). 
126 Nas disposições do art. 16 (BRASIL, 1990, on-line). 
127 Neste sentido, ressaltam-se as restrições ao exercício da liberdade esparsas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente – como é o caso dos arts. 75, 80, 84, 85 e 106, (BRASIL, 1990, on-line). 
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sejam estimuladas as vivências e experiências das mais variadas formas, obviamente, 

sob a orientação e supervisão parental, a qual, paulatinamente, deve se ausentar, a 

fim de proporcionar a independência dos filhos no processo emancipatório. A 

autonomia é, portanto, intimamente ligada ao ideal de “liberdade e, 

consequentemente, à ideia de responsabilidade pelos efeitos das escolhas. Nesse 

processo de libertar-se, o investimento educacional dos pais é, sem dúvida, valoroso” 

(LINS; MENEZES 2017, p. 7). 

O direito à liberdade proporcionará a construção da ideia de autonomia – 

intrínseca ao conceito de dignidade. Todavia, o exercício da liberdade é 

frequentemente ofuscado na construção do pensamento das crianças, desde sua 

base, em razão de fatores políticos e sociais que permeiam a vivência da sociedade, 

alterando o modo de ver e pensar em cada tempo e espaço. Isso engloba a educação 

formal (escolar) e a educação informal (doméstica). 

Obstar os filhos de exerceren a própria autonomia e conviver com pessoas de 

todas as raças, etnias, sexos (por exemplo, crianças filhas de casais homossexuais); 

religiões e classes sociais (por exemplo, inserir a criança em um círculo de convivência 

exclusivo, sem possibilitar o conhecimento das dificuldades existentes no mundo). E, 

ainda, nacionalidades (obstar o convívio da criança com refugiados e imigrantes 

inseridos no contexto social atual), é de forma explícita, ofuscar o direito à liberdade e 

não permitir a expansão conhecimento cultural e sociológico intrínseco aos conceitos 

de igualdade e pertencentes a todos. Claramente, há fatal violação ao princípio do 

melhor interesse.  

Impede a otimização da dignidade128 enquanto seu atendimento 

comunicativo129 e solidarista, além de impedir a otimização, também, da dimensão 

histórica da dignidade, visto que impossibilita que a pessoa infantojuvenil tenha 

contato com situações fáticas para construir elementos que possibilitarão, ao futuro, 

exercer a autonomia plena. 

Nos atributos da autoridade parental, como já estudados, estão o dever de 

                                                           
128 Relembrando que a dignidade da pessoa humana é princípio jurídico e, por definição de Alexy 

(2015 p. 90-91), os princípios são considerados mandados de otimização, devendo sempre ter 
interpretação e aplicação de modo a ampliar sua efetivação. 

129 A finalidade do exposto é trazer as dimensões da dignidade da pessoa humana para a construção 
da pessoa infantojuvenil, revelando a própria dignidade deste grupo e operacionalizando a 
necessidade de reconhecimento de crianças e adolescentes no recorte individualmente 
considerados. Neste aspecto, tratam-se da dimensão comunicativa e da dimensão histórica, 
conforme Ingo W. Sarlet (2007), já trabalhada no texto no item 3.2. 
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proporcionar aos infantes a efetivação dos direitos fundamentais tutelados e o dever 

de proteção, mas tais deveres precisam se concretizar sempre conforme os interesses 

infantojuvenis e não conforme a vontade dos pais à livre mercê de ideais muitas vezes 

racistas, homofóbicos, xenofóbicos, e outras tantas formas de discriminação e 

preconceito, que não deveriam ser mais aceitas pela evolução construtiva do 

pensamento racional humano.130 

Ana Carolina Brochado Teixeira (2009, p. 138) afirma que a “autoridade 

parental foge da perspectiva de poder e de dever, para exercer sua sublime função 

instrumental de facilitar o exercício da autonomia responsável dos filhos”. Da mesma 

forma que a Constituição Federal trouxe o exercício da liberdade humana em aspecto 

de autonomia privada, limitando os desejos antijurídicos da vontade, a autoridade 

parental surge para, no campo de atuação da vontade humana que interfira na pessoa 

infantojuvenil a ser tutelada, maximizar a limitação da autonomia privada131 para este 

fim específico e, também, realizar uma limitação às autonomias de vontades da 

pessoa humana infantojuvenil, passando pelo filtro da autoridade parental, antes 

mesmo de alcançar a autonomia privada.  

De modo particular, visualiza-se a liberdade ora abordada na dimensão 

comunicativa e relacional da dignidade.  A existência humana depende do sentimento 

de pluralidade e de reconhecimento no outro. É a partir da convivência que advém o 

sentimento de alteridade e de respeito, inclusive para fruição dos próprios direitos da 

personalidade. Reconhecer, a partir do outro, a importância do respeito aos bens mais 

íntimos da pessoa, implica em reconhecer em si próprio o dever moral de não 

instrumentalização humana e isso é cultivado e possibilitado a partir do 

relacionamento nuclear vivenciado no âmbito da família. 

A liberdade na infância tem o escopo de formar cidadãos livres e 

independentes, capazes de se reconhecerem como pessoas a partir da construção 

                                                           
130 Rememora-se, segundo Stuart Mill (2018, p. 2), que a liberdade consiste na possibilidade de 

dominar a própria consciência, possibilitando livres escolhas, pensamentos, e sentimentos sobre 
todos os assuntos afetos à vida particular. Crescer com imposições de pensamentos prejudiciais 
ao bom convívio em sociedade, significa ter a construção da consciência limitada. 

131 Sob efeito semelhante, a autonomia privada possui outros tantos ramos do direito e normas 
jurídicas que aumentam o limite da vontade humana. Originalmente, a autonomia privada é a 
autonomia da vontade limitada ao respeito da dignidade da pessoa humana, aos direitos 
fundamentais, à função socioambiental. O Código Civil, (arts. 421 e 422) acrescentou a boa-fé 
neste limite privado (BRASIL, 2002, on-line). O Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990, 
on-line) criou todo um sistema jurídico, impondo maiores limites à vontade no campo das relações 
de consumo. O mesmo ocorre com o Direito do Trabalho e, revelado no recorte desta pesquisa, 
com a autoridade parental. 
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do seu próprio “eu”, desvinculando-se do convívio exclusivamente familiar.132 Isso 

engloba os estímulos para que as crianças busquem, inclusive, “autonomia em 

relação à família e aos outros, a compreenderem os limites da interferência dos 

adultos em suas vidas, nas diversas fases do seu desenvolvimento, sem temer os 

processos contraditórios” (PEREIRA, 2008, p. 141).  

Os parágrafos antecedentes demonstram um conflito envolvendo o princípio 

da liberdade, todavia exposto em uma dupla hierarquia – a esfera infantojuvenil e a 

esfera parental, notadamente estando a esfera parental disciplinada tanto nas regras 

privadas do poder familiar (Código Civil), como na esfera pública de tutela 

infantojuvenil (Constituição Federal). A ponderação a ser realizada refere-se à 

identificação do conteúdo principiológico apto a otimizar a tutela dos seus 

destinatários – crianças e adolescentes. Desse modo, o conflito pode ser claramente 

resolvido com a identificação dos objetivos das liberdades apreciadas. 

De um lado, a liberdade infantojuvenil possibilita a fruição das funcionalidades 

humanas para o alcance do desenvolvimento pleno e esquiva-se dos conteúdos 

parentais dirigidos por culturas limitadoras (como as citadas atitudes preconceituosas, 

desumanas, xenofóbicas, racistas e etc.).  De outro lado, vislumbra-se a prerrogativa 

parental de criar seus filhos conforme os conceitos particulares dos detentores muitas 

vezes contaminados por convicções ideológicas, culturais, religiosas, entre outras133.  

Os vetores interpretativos consistem na revelação do melhor interesse e da 

dignidade da criança e do adolescente. O melhor interesse, entendido como princípio 

de conteúdo materialmente fundamental, é elevado ao patamar do conflito e posto no 

embate juntamente com a liberdade infantojuvenil frente à liberdade parental. De 

forma clara, esta última, se aplicada desmedidamente, gera a própria 

instrumentalização humana, fator esse rechaçado pela construção de dignidade 

                                                           
132 Segundo os estudos de Carl Gustav Jung (2013) expostos no segundo capítulo, a criança passa a 

identificar o seu próprio “eu” quando se desvincula do contato exclusivamente parental, sendo que 
tal fase da vida ocorre com o seu ingresso no ambiente escolar, onde passa a criar novos vínculos 
e a conhecer a possibilidade de viver autonomamente sem a figura dos pais. Essa etapa da vida é 
salutar para a formação da personalidade humana.   

133 Não há escopo neste trabalho de validar conteúdos preconceituosos pelo respeito do histórico 
cultural familiar, pois a pesquisa é construída focada no alcance da norma jurídica. Entretanto, é 
sabido que a própria Constituição garante liberdade de convicções (que pelos critérios 
hermenêuticos dispostos, devem promover otimização de dignidade) e que qualquer nível de 
valorização jurídica do preconceito enquanto algo a ser protegido (seja por razão de perpetuação 
biológica, cultural, etc.) não é existente do texto constitucional democrático, podendo, em tese, ser 
discutido em nível de cidadania e de ciência política, mas, diante das normas já postas, resolvido 
no ambiente jurídico. 
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kantiana – nunca tratar as pessoas como meio. Ademais, instrumentalização dos 

infantes pela autoridade parental torna-se revelada com a teoria freudiana dos 

“sonhos dourados” consistente na concretização das ideologias, sonhos e fantasias 

parentais na pessoa dos filhos, sem respeitar suas autonomias individuais (FREUD, 

1996, p. 57). 

A partir dos termos da própria construção psicanalítica, estaria o disposto no 

art. 227 da Constituição Federal como um “Super-Ego”134 da vontade parental, 

implicando uma limitação para que o sonho dourado não reduza à pessoa 

infantojuvenil como condição de prolongamento da vida parental, mas como limite à 

vontade da autoridade parental para reconhecer a criança e o adolescente como 

sujeitos autônomos, em preparação e desenvolvimento para o exercício de uma 

autonomia plena em uma sociedade plúrima. 

A ponderação realizada aclara que o desafio do intérprete consiste em 

perceber na incidência da norma, aquilo que fornece às crianças e adolescentes 

mecanismos para buscarem os próprios projetos pessoais, para que desenvolvam os 

sentimentos e deveres de alteridade perante a coletividade e se adaptem às novas 

situações do mundo atual. 

Elucida-se a resolução do embate com a exposição da liberdade em algumas 

esferas perceptíveis nas atividades comuns, como a escolha do método educacional 

infantojuvenil; a exposição excessiva aos ambientes virtuais e às práticas 

consumeristas; a escolha da religiosidade.   

 

4.2.1 A educação infantojuvenil  

 

Elege-se a abordagem ilustrativa acerca da escolha da educação 

infantojuvenil sobretudo em razão do latente julgamento do Recurso Extraordinário nº 

888.815, cuja discussão tratou sobre a possibilidade de utilização do ensino domiciliar, 

também chamado homeschooling, no Brasil, bem como em razão da tramitação do 

                                                           
134 Freud (1996) constrói a pessoa humana em três estruturas: Ego, Super-Ego e Id. O Ego 

representaria o “Eu”, a formação do conceito de pessoa em si mesma. O Id demonstraria os 
desejos do inconsciente, pertencentes à pessoa e formados sem o devido controle da 
racionalidade. O Super-Ego, por sua vez, atua com dialética ao Id, infringindo ao Ego a sensação 
de culpa, para não ceder aos desejos do Id sem antes racionalizarem. Quando a racionalização do 
Super-Ego demonstra-se um caminho proibitivo ao desejo do Id, o Ego escolhe não o realizar ou, 
se realizado já está, implica-se no sofrimento da culpa. Seria o Super-Ego o filtro para os desejos 
que conduz o Ego. 
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Projeto de Lei nº 2401/2019.135 

Atualmente, a esfera educacional é regulamentada pela Lei nº 9.394/96 que 

dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional e estabelece que o ensino 

será ministrado mediante a coexistência de instituições públicas e privadas em 

estabelecimentos oficiais, fracionando as etapas de ensino da educação básica 

obrigatória (pré-escola, ensino fundamental e médio). A mesma lei prevê como única 

forma de educação domiciliar, a situação da criança submetida à internação médica. 

Portanto, a educação domiciliar não possui espaço permissivo na legislação 

Brasileira, até o momento.  

Mesmo diante da ausência de permissivo legal quanto ao ensino domiciliar, 

há demanda de algumas famílias que insistem na adoção desse modelo educacional, 

buscando tal tutela no Judiciário, por alegarem possuir aptidão para educar seus filhos 

fora da ambiental escolar formal. É o caso do recente e polêmico Recurso 

Extraordinário nº 888.815, oriundo do Mandado de Segurança impetrado pelos pais 

de uma criança de 11 anos em face da Secretaria de Educação de Canela/RS, que 

recusou o pedido de concessão de ensino domiciliar, tendo o Juízo de primeiro grau 

ratificado a decisão do órgão público municipal.  

O Supremo Tribunal Federal negou provimento ao Recurso e, conforme se 

extrai do acórdão, houve discordância por parte dos Ministros notadamente em 

relação à constitucionalidade do ensino domiciliar. Recebe realce o voto do Ministro 

Relator Luís Roberto Barroso, favorável à prática educacional domiciliar, 

argumentando que deve ser relevada a presunção de que “os pais querem o melhor 

para os seus filhos. E, portanto, não trabalho sobre a presunção de que os pais optem 

pelo ensino domiciliar para fazer a vida dos filhos pior no futuro, crianças frustradas e 

fracassadas.” Pautou-se, também, em pesquisas empíricas realizadas nos Estados 

Unidos, apontando pela igualdade de desenvolvimento das crianças cujas famílias 

optaram por esse formado educacional, ao passo que as relações de socialização são 

garantidas a partir de convivências em clube desportivo, parques públicos ou igrejas. 

Nesse sentido, considerou o ensino domiciliar compatível com o texto constitucional 

(RE 888.815/RS, 2018, p. 19).    

Como voto desfavorável, cita-se o posicionamento do Ministro Ricardo 

                                                           
135 “Dispõe sobre o exercício do direito à educação domiciliar, altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.” (BRASIL, 2019, on-line). 
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Lewandowski ao afirmar que a educação regular não se restringe unicamente ao lado 

técnico, ela “representa um importante fator de socialização e de integração do 

indivíduo na coletividade, aplainando diferenças de renda, cor, gênero, origem, dentre 

outras.” Ademais, sustentou, no mesmo sentido que o Ministro Luiz Fux, sobre a 

importância da educação como construção da cidadania e da vida pública (RE 

888.815/RS, 2018, p. 133).  

Sem adentrar nos debates estabelecidos ao longo dos votos do referido 

recurso extraordinário quanto à temática constitucional ou infraconstitucional da 

adoção educacional, faz-se um apontamento quanto ao princípio do melhor interesse 

da criança e a dimensão comunicativa da dignidade. A temática ora apreciada pode 

ser analisada a partir de diversos pontos abordados ao longo desta pesquisa cuja 

inclinação se dá especialmente para a importância e a necessidade vital da pessoa 

humana em se relacionar com os seus semelhantes para ser reconhecida e 

autenticada enquanto pessoa e para formação das concepções de alteridade e de 

autonomia. A psicologia analítica junguiana (2013, p. 62), já citada, aclarou a 

necessidade e a importância da atuação dos professores e dos colegas nos ambientes 

educacionais para a formação da personalidade infantil.136      

Brunello Stancioli observa que não há como negar “que é no convívio familiar, 

nas estruturas dialógicas, traçadas entre pais, filhos e irmãos, que são alicerçadas as 

bases da capacidade de fato da criança e do adolescente”, mas visualiza que a 

educação é fundamental para a construção da autonomia da vontade e ocorre como 

um processo não estanque. “Enquanto se aprende, há o incremento da autonomia” 

(STANCIOLI, 2013, p. 37-38).  

 A reflexão ilustrada quanto à possibilidade ou não de ensino domiciliar, 

exemplifica o exercício da autonomia parental, de certa forma, objetivando alcançar 

alguma finalidade particular (proteção, preocupação, etc.), contudo, mesmo que seja 

dotado de intenção protetiva, por via oblíqua pode conter aporte prejudicial ao 

desenvolvimento pleno da criança e do adolescente. São questões como a ora 

abordada, emanadas do pensamento intencional ou involuntário dos responsáveis 

parentais que necessitam de análise particular, sob os dosadores dos princípios 

                                                           
136 “De qualquer forma, a educação acontece em dois planos: o formal e o informal. Informalmente, a 

educação acontecerá mediante atuação direta e permanente dos pais na vida do filho, no contato 
diário que mantém com ele. Essa forma de educação é extremamente importante à boa formação 
do filho [...] promovendo o desenvolvimento de virtudes e habilidades que, depois, serão moldadas 
e ampliadas na educação formal”, segundo Denise Damo Comel (2003, p. 103).   
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basilares da dignidade e do melhor interesse.    

  

4.2.2 A exposição excessiva aos ambientes virtuais e às práticas 

consumeristas   

 

É impossível não visualizar na pós-modernidade as fortes influências 

mercadológicas e consumeristas que invadem o ambiente familiar, competindo aos 

detentores da autoridade parental zelar e até mesmo limitar o que, de fato, é saudável 

para o crescimento de seus filhos. Pesquisas, como as que ora serão apresentadas, 

mostram que crianças e adolescentes possuem acesso praticamente irrestrito aos 

ambientes virtuais como sites de vídeos, na grande maioria das vezes protagonizados 

pelos nominados influenciadores digitais mirins e teens (youtubers), assim como a 

redes sociais e a programas televisionados, permeados de publicidade e indução ao 

consumo.  

As mídias de massa possuem carga capaz de convencer a sociedade a adotar 

comportamentos que outrora jamais se consumariam. Quando esse desenfreado 

mercado de consumo tem como alvo consumidores mirins que influem não apenas 

em compras para si, mas também exercem impacto nas escolhas de seus 

responsáveis, essa problemática torna-se ainda maior e recai, inclusive, como fator 

negativo ao exercício parental, dada a eventual omissão em relação à vigilância para 

a garantia do desenvolvimento sadio, sem que a autonomia seja corrompida.  

De acordo com as pesquisas realizadas pela TIC Kids Online 2018, constatou-

se uma elevação razoável na tendência crianças e adolescentes usuárias de internet 

no Brasil. Em números, a realidade mostra que 86% das crianças entre 10 e 17 anos 

de idade têm acesso à internet e que 75% desse público acessam a rede mais de uma 

vez ao dia.137  

Segundo as informações apuradas, as empresas anunciantes visualizam 

expansivas oportunidades para divulgarem e venderem seus produtos, seja a partir 

de publicidade direcionada explicitamente às crianças e aos adolescentes, seja a 

partir de publicidade velada, como nos vídeos de unboxing produzidos por youtubers 

                                                           
137 “Segundo os resultados da TIC Kids Online Brasil, a frequência de uso da Internet por crianças e 

adolescentes de 9 a 17 anos é crescente no país. A proporção daqueles que utilizaram a rede 
todos os dias ou quase todos os dias passou de 47%, em 20121, para 88%, em 2018. Também foi 
observado um aumento nos últimos anos na proporção daqueles que utilizaram a Internet mais de 
uma vez por dia, a qual passou de 68%, em 2015, para 75%, em 2018” (TIC KIDS, 2018, p. 122). 
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mirins, que nada mais são do que a figura de uma criança abrindo caixas de 

brinquedos e mostrando ao público as novidades do mercado, com a indicação da 

marca e todas as características dos produtos (CATTARUZZI, 2019, on-line), 138  ou 

seja, agindo de forma persuasiva na esfera da hipervulnerabilidade infantil (CORREA, 

2019 p. 38). 

De acordo com as pesquisas, 79% das crianças e adolescentes afirmaram 

que “ficam sabendo sobre novidade ou produtos novos” por meio da propaganda na 

internet” e 80% afirmaram que “ficam com vontade de ter algum produto”. Quando os 

pais foram indagados, 39% declararam que a “criança pediu algum produto após 

contato com propaganda ou publicidade na internet” e 21% que já “comprou algum 

produto solicitado após contato com propaganda ou publicidade na internet” (TIC 

KIDS, 2018, p. 20-23).  

Nesse viés, é possível aferir uma dupla violação e manipulação da inocência 

infantil, primeiro da própria criança influenciadora digital, que é gerenciada por seus 

pais, empresários e marcas, recebendo valores em dinheiro ou produtos para 

propagar as informações mercadológicas e, segundo, das crianças receptoras, 

público alvo do mercado de consumo em massa.139 Assume-se, assim, “a importância 

do papel ativo de pais e responsáveis em orientar e acompanhar as práticas de 

crianças e adolescentes para garantia do bem-estar dessa população no ambiente 

digital” (TIC KIDS, 2018, p. 119), sobretudo porque o contato frequente com as ofertas 

desenfreadas de mercadorias é entendido como lesivo aos infantes.  

Segundo a psicoterapeuta e conselheira Ana Olmos, integrante do Projeto 

Criança e Consumo, vinculado ao Instituto Alana, a publicidade dirigida ao público 

infantil pode acarretar o agravamento de problemas com a “obesidade infantil, 

erotização precoce e consumo de álcool e tabaco, estresse familiar, banalização da 

agressividade e violência, entre outras”, sendo uma questão urgente a ser tratada 

(CRIANÇA E CONSUMO, 2019, on-line). 

                                                           
138 Lívia Cattaruzzi (2019, on-line) explica que: “Os vídeos de abrir e apresentar brinquedos se 

confundem com os demais conteúdos produzidos pelos youtubers mirins. A linha entre anúncio e 
entretenimento é quase imperceptível, até para um adulto. As empresas sabem disso e fazem 
questão de tirar proveito dessa zona cinzenta se valendo de um espaço de comunicação e 
entretenimento para promover marcas e produtos, aproveitando-se da relação de confiança que se 
estabelece entre a criança produtora de conteúdo e a espectadora. Assim, os youtubers mirins 
acabam por veicular publicidade abusiva e ilegal dirigida ao público infantil.”   

139 O que se nota é que “a publicidade serve de instrumento para agregar utilidade, necessidade, 
sensações e desejos às mercadorias. Como responsável pelo desvio da racionalidade dos 
consumidores, tal situação desencadeia o consumo desenfreado” (FERIATO, 2017, p. 117). 
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Bruno Miragem (2016, p. 132) assinala que crianças e adolescentes têm 

“definido hábitos de consumo dos adultos, tanto em relação a produtos de interesse 

do menor, quanto à própria família.” E completa aduzindo que esse exercício 

infantojuvenil sobre as “decisões de compra familiar, por sua vez, contrasta com a 

vulnerabilidade que apresentam em relação à sua atuação negocial dos fornecedores 

no mercado por intermédio das técnicas de marketing.”  

Como instrumento protetivo na esfera internacional, a Convenção sobre os 

Direitos da Criança está prestes a completar trinta anos e o monitoramento da sua 

implementação pelos Estados é realizado pelo Comitê dos Direitos da Criança, que 

elabora e publica documentos que correspondem a interpretações da Convenção, de 

acordo com Comentários Gerais sobre questões relevantes e atuais. A questão do 

ambiente digital aqui abordado é, inclusive, a temática discutida no momento (2019), 

objetivando traçar orientações aos governos, às empresas, às organizações e à 

sociedade civil quanto ao alcance da Convenção na era digital. 

O Instituto Alana elaborou uma “Contribuição ao Comentário Geral sobre os 

Direitos das Crianças em Relação ao Ambiente Digital”, focando especialmente em 

seis pontos nucleares: Fortalecimento e desenvolvimento dos direitos da criança por 

design140; Regulamentação da publicidade infantil direcionada para criança em 

ambiente digital141; Compreensão do trabalho infantil artístico de crianças blogueiras 

ou influenciadoras digitais; Violação de direitos de crianças expostas em ambiente 

digital; Proteção de dados pessoais digitais de crianças; Importância do espaço ao ar 

livre (CRIANÇA E CONSUMO, 2019, on-line). 

As recomendações visam incorporar os comentários interpretativos da 

Convenção sobre os Direitos da Criança, a fim de acompanhar as mudanças sociais 

e tecnológicas ocorridas constantemente. Embora sejam direcionadas à atuação dos 

Estados-partes, é possível concluir que a atuação parental nos ambientes domésticos 

possui a importante missão.  

                                                           
140 Compreende a recomendação no sentido de “que os Estados e agentes privados considerem 

sempre, em primeiro lugar, o melhor interesse da criança em ambiente digital – inclusive no 
desenvolvimento e concepção de seus produtos ou serviços” (CRIANÇA E CONSUMO, 2019, on-
line). 

141 O trabalho infantil artístico é o único autorizado no Brasil, sendo que “as crianças que atuam como 
digital influencers se encaixam na classificação de trabalho infantil artístico, porém, não estão 
sendo protegidas pela legislação específica. Por isso, sugerimos a inclusão de texto 
recomendando os Estados a regular e reforçar, também no âmbito de atuação artística das 
crianças na internet, as leis existentes a respeito do trabalho infantil artístico”  (CRIANÇA E 
CONSUMO, 2019, on-line). 
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Embora reconheça-se a dificuldade parental em muitas vezes driblar os 

excessos mercadológicos e publicitários verificados, em razão das necessidades 

comuns como trabalhar, de cuidar do lar, de prevenir a violência, ao não permitir que 

filhos brinquem nas vias públicas como nos tempos passados, torna-se forçoso 

reafirmar que o dever de cuidado está expresso como mandamento constitucional. A 

atuação dos responsáveis em relação às crianças e adolescentes é medida que deve 

ser cumprida com especial cautela. Foge-se aqui do vago senso comum, para traçar 

simplesmente o que os apontamentos legais ditam e que acabam se perdendo 

durante a execução dos deveres básicos de exercer certo controle na esfera 

doméstica, como meio fiscalizatório parental. 

A esfera ora estudada pode ser enquadrada e colaborada com a aplicação do 

postulado da solidariedade, integrante dos substratos da dignidade da pessoa 

humana. A solidariedade142 prevista no texto constitucional como fundamento da 

República confere aos seus destinatários o dever de observância aos preceitos 

mínimos de coabitação. Por óbvio, os excessos que inundam os ambientes virtuais 

poderiam ser menos impactantes se o real dever solidário fosse efetivamente 

cumprido. 

A solidariedade enquanto norma axiológica incute na pessoa a consciência 

racional e o dever moral de agir com os membros também integrantes da mesma da 

sociedade (MORAES, 2017, p. 116), nesse prisma, é dever moral e social das pessoas 

primar pela qualidade do desenvolvimento das crianças e adolescentes, para que 

reconheçam e cessem atos exploratórios e atentatórios à qualidade de vida dos 

futuros atores dos cenários políticos, religiosos, sociais, negociais e até mesmo 

familiares da nação.  

Extrai-se do art. 227 da Constituição Federal que a solidariedade é 

manifestada a partir do dever jurídico atribuído, além da família e do Estado, à 

sociedade como um todo.  

A vigilância e preocupação com os assuntos afetos à infância e à adolescente 

é entendida como dever intrínseco da coletividade. Não por acaso, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente reservou especial espaço em sua redação, relativa à 

prevenção, indicando no art. 70 (BRASIL, 1990, on-line) que é “dever de todos 

prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do 

                                                           
142 A solidariedade não é considerada um direito subjetivo, um poder-dever ou uma faculdade 

concedida às pessoas (MORAES, 2017, p. 116). 
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adolescente.” Além disso, direcionou a integração entre os órgãos do Poder Judiciário, 

do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Conselho Tutelar, dos Conselhos de 

Direitos da Criança e do Adolescente e das entidades não governamentais, de forma 

conjunta, para que atuem na proteção e defesa dos direitos infantojuvenis.  

Os apontamentos quanto à forma de agir dos pais em relação aos ambientes 

virtuais e consumeristas, bem como a atuação demonstrada pelo Instituto Alana, no 

programa Criança e Consumo, são claros exemplos da aplicabilidade do princípio da 

solidariedade, correspondente, segundo Maria Celina Bodin de Moraes (2017, p. 114) 

ao “conjunto de instrumentos voltados para garantir uma existência digna, comum a 

todos, em uma sociedade que se desenvolva como livre e justa”.  

Tendo em vista a vulnerabilidade das crianças e adolescentes, consideradas 

as pessoas mais sensíveis do conjunto social, e que o valor intrínseco da pessoa 

somente é conquistado quando o sujeito é reconhecido nas suas mais diversas 

acepções e individualidades, tem-se que a identificação da criança em um patamar 

de igualdade, substancial e formal, em relação aos demais elementos existentes na 

sociedade lhe proporcionara alcançar o patamar idealizado pelo princípio da 

dignidade.  

Os detentores da autoridade parental não poderiam, por estarem vinculados 

por mandamento constitucional à uma limitação de sua autonomia de vontade, 

afirmarem que por sua vontade às crianças e adolescentes estão consumindo tais 

informações pela internet, sem que pratiquem a conscientização e educação de 

consumo necessárias ao desenvolvimento e atendimento do melhor interesse da 

pessoa infantojuvenil. 

Sem os impasses limitadores do desenvolvimento da personalidade e da 

autonomia infantojuvenil, os sujeitos poderão se autodeterminar como pessoas, para 

exercer, concomitantemente, a razão e a liberdade, sem prejuízos existenciais. Aplica-

se, assim, a dimensão comunicativa, consubstanciada pelo princípio da solidariedade, 

refletindo em um sistema de prevenção e proteção infantojuvenil exigidas pela 

condição de pessoa em formação. Ao revés, isto é, sem a atuação conjugada de tais 

elementares, haverá a quebra da tutela protetiva, esgotando a finalidade pela qual foi 

instituída. 

 

 

 



117 

 

4.2.3 A escolha da religiosidade infantojuvenil  

 

A liberdade religiosa143 contempla as liberdades de crença, culto e 

organização possuindo, ainda, relação com a liberdade de consciência144 e, mesmo 

que receba tutela constitucional e internacional para o seu desenvolvimento, não 

poderá infringir o regramento geral de tutela dos interesses públicos, afetos, 

principalmente, à segurança e à saúde de toda coletividade. 

Elege-se abordar a liberdade religiosa no âmbito familiar em razão da ampla 

diversidade hoje existente e do dever Estatal de não interferência, por ser o Brasil um 

Estado laico145, bem como ante às regulamentações jurídicas que tratam sobre a 

temática de forma peculiarmente direcionada ao público infantojuvenil. 

No âmbito internacional, as questões religiosas estão presentes na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948 – “toda pessoa tem direito à 

liberdade de pensamento, consciência e religião”, tutelando também, a possibilidade 

de mudança de religião e pela manifestação pública ou particular, conforme o artigo 

XVIII. Igualmente, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, 

embora tenha contemplado a mesma proteção da Declaração, ampliou o rol de 

possibilidades, bem como estabeleceu as formas de limitação, como por exemplo, em 

razão do interesse público. 

 Um importante aspecto para este estudo, integrante do Pacto 

supramencionado, refere-se ao tratamento religioso intrafamiliar, disposto no item 4 

do artigo 18, consistente no compromisso dos Estados-partes em “respeitar a 

                                                           
143 A liberdade religiosa se consubstancia a partir de três formas, conforme leciona Zulmar Fachin 

(2019, p. 251): “liberdade de crença, liberdade de culto e liberdade de organização religiosa”. A 
primeira, liberdade de crença, refere-se ao interior de cada pessoa, isto é, à possibilidade de 
exercer uma autonomia plena para escolher determinada crença religiosa, para trocá-la ou para 
não seguir qualquer crença. Já a liberdade de culto, “materializa-se na fé exercida por meio de 
ritos, formas, procedimentos e métodos” (FACHIN, 2019, p. 251). Por fim, a terceira espécie refere-
se à liberdade de organização diz respeito à forma como as igrejas realizarão a celebração, desde 
que não haja interferência no interesse público, haja vista a vedação legal existente aos entes 
federativos. 

144 Embora a liberdade de consciência possua densa relação com a liberdade religiosa, apresenta 
dimensão autônoma e diz respeito à garantia do indivíduo de “não ser privado de seus direitos por 
motivo de crença religiosa. Mas, ao escusar-se, a pessoa deverá cumprir uma prestação alternativa 
(art. 5º, inciso VIII)”, assim esclarece Zulmar Fachin (2019, p. 251). Nesta mesma esfera, Sarlet, 
Marinoni e Mitidiero (2015, p. 822) afirmam que a liberdade de consciência abarca, também, as 
hipóteses de objeção de consciência que nem sempre “têm relação direta com opções religiosas, 
de crença e de culto”, ou seja, a liberdade de consciência “não se restringe à liberdade de 
‘formação’ da consciência (o foro interno), mas abarca a liberdade de ‘atuação’ da consciência”. 

145 O Brasil é um Estado laico desde a proclamação da República em 1890, seguida da promulgação 
da Constituição de 1891, a qual dispôs a vedação aos Estados e à União de estabelecer, 
subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos. 
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liberdade dos pais – e, quando for o caso, dos tutores legais – de assegurar aos filhos 

a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.”  

A menção ao direito familiar de transferir aos filhos e pupilos “a educação 

religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções” também foi 

contemplada na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da 

Costa Rica), de 1969, em seu artigo 12.  

Na esfera brasileira, a liberdade religiosa foi tipificada como direito 

fundamental presente no art. 5º, inciso VI da Constituição Federal de 1988, dispondo 

que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 

culto e a suas liturgias” A previsão constitucional consiste na possibilidade de 

autodeterminação das pessoas, para que possam agir conforme seus próprios valores 

espirituais e morais. Ademais, a vida pessoal pode ser expressada a partir da escolha 

individual de sua própria religiosidade. A liberdade de crença e de autodeterminação 

religiosa são consideradas como uma garantia da integridade intelectual da pessoa 

humana e por isso integram o rol de direitos e garantias fundamentais (ROSENVALD; 

FARIAS, 2011, p. 285).  

As normas protetivas da criança e do adolescente disciplinadas, 

especificamente, na Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989 e no Estatuto 

da Criança e do Adolescente, de 1990. Analisando a Convenção Internacional sobre 

os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil, nota-se a tutela à “liberdade de 

expressão” e “o direito da criança à liberdade de pensamento, de consciência e de 

crença”.146 O Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe que os infantes “têm direito 

à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis”147 e que o direito à liberdade compreende a opinião e 

expressão, a crença e o culto religioso.148 

A legislação estatutária estabeleceu, no parágrafo único do art. 22, que os 

pais ou responsáveis possuem os mesmos direitos e deveres em relação à educação 

                                                           
146 Arts. 13 e 14 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (BRASIL, 1990, on-line). 
147 Art. 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990, on-line). 
148 Art. 16 O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: I - ir, vir e estar nos logradouros 

públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; II - opinião e expressão; III - 
crença e culto religioso; IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; V -participar da vida familiar e 
comunitária, sem discriminação; VI - participar da vida política, na forma da lei; VII - buscar refúgio, 
auxílio e orientação (BRASIL, 1990, on-line).  
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dos filhos “devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças 

e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.” É a partir 

dessa premissa e da fundamentação já abordada, que reside a discussão ora 

analisada, pois conforme amplamente defendido nesta pesquisa, a pessoa 

infantojuvenil encontra-se em estado de vulnerabilidade e necessita de proteção 

especial, inclusive dentro da esfera familiar, caso os anseios idealizados por sua 

família não atendam aos seus interesses, englobando, a religiosidade eleita e o direito 

parental de transmissão de suas crenças e culturas.   

O direito à transmissão cultural e religiosa parental, em verdade, não significa 

que os pais devam impor aos filhos aquilo que particularmente acreditam, baseando 

na prerrogativa legal pautada no dever de obediência, estabelecido como um dos 

deveres parentais listados no art. 1.634, do Código Civil.149 Segundo Denise Damo 

Comel (2003, p. 127), o dever de obediência consiste na submissão do filho às 

determinações dos pais, no tocante “à disciplina doméstica interna, assim como no 

que tange à sua criação e educação, como sujeito e resignação”, todavia, completa a 

autora que tais determinações devem ser “lícitas e de acordo com o direito, de caráter 

educativo e protetivo, e sempre no interesse do filho [...] exclui-se, de outro lado, toda 

e qualquer ordem ilícita e arbitrária” (COMEL, 2003, p. 127). 

No mesmo sentido, Roberta Densa (2018, p. 81) afirma que “haverá 

obediência se as exigências parentais forem razoáveis e estiverem de acordo com os 

preceitos legais, especialmente com a condição peculiar da pessoa em 

desenvolvimento.”   

O estudo não apoia uma desordem no ambiente familiar, mas sustenta a 

possibilidade de mitigação do exercício da autoridade parental, relacionada ao direito 

dos pais em transmitirem suas convicções, como a religiosidade e a cultura seguidas. 

A dimensão comunicativa da dignidade, aplicada à pessoa infantojuvenil e ao seu 

interesse superior em alcançar o livre desenvolvimento, entretanto, demonstraria que 

a autoridade parental, além de repassar as convicções morais e religiosas, deveria 

(estaria implícito) atender ao dever de repassar os valores da solidariedade e do 

respeito com a diferença que pode ser encontrada na sociedade. 

                                                           
149 Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno 

exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: (Redação dada pela Lei nº 13.058, 
de 2014) IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e 
condição. (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014) (BRASIL, 2002, on-line). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
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Assim como realizado nos demais casos paradigmáticos, aponta-se se um 

litígio parental envolvendo uma criança de sete anos de idade, cuja guarda provisória 

fora concedida unilateralmente em favor do pai, em razão da comprovação de que a 

genitora induzia o filho a frequentar o “culto religioso, conhecido como Instituto 

Espiritual Xamanico Luz de Aruanda - Céu Luz de Aruanda”, local em que ambos 

consumiam a bebida denominada “Santo Daime ou ayahuasca”, que possui efeito 

“alucinógeno, causando delírios e visões”. 

Extrai-se do relatório constante do Acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul, no Agravo de Instrumento nº 70037756525, que 

houve questionamento materno quanto à afronta da garantia constitucional referente 

à liberdade religiosa prevista no art. 5º, inciso VI, da Constituição Federal. Todavia o 

órgão julgador, por ocasião dos votos, indagou e deliberou: “Das garantias de quem 

estamos tratando aqui? Inegavelmente de L., que é apenas uma criança e não pode, 

ainda, decidir qual o caminho religioso seguirá.” 

Em um juízo de ponderação realizado ao longo do Voto do Desembargador 

Relator Alzir Felippe Schmitz, demonstrou-se que não há como entender que “o direito 

à liberdade de crença religiosa se sobreporia à proteção da criança, no meu entender 

de maior relevância quando posto em confronto, como no caso, até mesmo porque 

não há direitos absolutos e ilimitados.” Com efeito, não se refere a uma limitação do 

direito fundamental da genitora em exercer sua fé, mas uma limitação de transferência 

de sua crença ao filho menor, para o fim de obstá-la de levá-lo ao culto religioso onde 

ocorre a ingestão do chá “Santo Daime”, pois “não se tem notícias concretas das 

consequências do seu uso desde a infância, tratando-se de questão ainda controversa 

tanto legalmente, quanto no campo da medicina e da psicologia.” 

Cita-se, ainda, uma segunda casuística, relativa a temática amplamente 

discutida, tanto no ambiente jurisprudencial, como científico, referente aos pais que 

se recusam a autorizar a realização de procedimentos médicos em seus filhos por 

convicções religiosas, como é o caso dos denominados Testemunhas de Jeová. 

Em recente processo tramitado sob o nº: 5112276.40.2019.8.09.0051, 

perante o Juízo da 15ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia, discutiu-se a 

possibilidade da Maternidade Ela Ltda., autora do processo, realizar, a qualquer 

momento, transfusão de sangue em uma criança prematura, filha dos requeridos R. 

L. de S. L. e M da S. Consta no bojo da referida decisão que “embora devidamente 

informados sobre o quadro clínico da criança e da necessidade da transfusão de 
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sangue, os pais dela não autorizaram a realização do procedimento, sob o argumento 

de ofensa à fé religiosa por eles praticada”.  O julgador salientou que em um juízo de 

proporcionalidade, “entre o direito à crença religiosa dos pais da criança e o direito 

desta de acesso à saúde e a vida, deve prevalecer a garantia último”, relevando que 

não podem os pais colocarem em risco a integridade de quem não detém capacidade 

civil para expressar sua vontade, ou seja, os pais respondem pelos filhos incapazes, 

devendo zelar, sobretudo, por sua integral proteção. 

Ressalta-se que da mesma forma como fora decidido no Acórdão referente à 

religião cuja genitora induzia o filho a consumir bebida alucinógena, no caso vertente, 

também restou claro que não se trata de restrição da liberdade religiosa ou escusa de 

consciência dos pais, mas exclusivamente a preservação daquele que não possui 

capacidade civil para agir em nome próprio.  Diante da situação narrada, o Juiz 

singular decidiu pela concessão do pedido liminar, autorizando a equipe médica 

integrante da maternidade onde a criança encontrava-se internada, a “realizar a 

transfusão de sangue quando necessária, bem como todos os que se fizerem 

pertinentes ao resguardo da vida e saúde da criança recém-nascida.”  

Propositalmente, retorna-se ao conceito de liberdade religiosa, 

especificamente para enfatizar que “a liberdade de crença, conjugada à de 

consciência, permite considerar que o indivíduo poderá crer no que quiser, e 

expressar publicamente a sua crença”, segundo enfatizam Manoel Jorge e Silva Neto 

(2008, p, 120-121). Por integrar o foro íntimo de cada pessoa, não compete aos 

detentores do poder familiar determinar uma crença aos filhos, quando a forma de 

culto – rituais, como a ingestão do chá alucinógeno – lese seus interesses.  

Os paradigmas apresentados demonstram conteúdos irradiados do princípio 

da dignidade da pessoa humana densificado pelo melhor interesse da criança e do 

adolescente. A dignidade manifesta-se quando coexistem todos os seus elementos 

se manifestam nas relações familiares e sociais. 

 

4.3 A SUPREMACIA DA PESSOA INFANTOJUVENIL EM RELAÇÃO À AUTONOMIA 

DOS TITULARES DA AUTORIDADE PARENTAL 

 

A autonomia, hoje compreendida como critério de autodeterminação, reflete a 

liberdade do indivíduo de decidir seus caminhos conforme seus interesses 

existenciais. Ocorre que a liberdade para tomar decisões no âmbito familiar, embora 
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se encontre na esfera privada da vida, entendida como direito de defesa contra o 

Estado, possui regramento constitucional ordenado pela proteção da subjetividade 

individual de cada pessoa.  

No âmbito social, as famílias trilham suas próprias vivências, englobando o 

modo de viver e de agir perante a criação dos filhos.  A forma sintetizada por cada 

família em seu ambiente doméstico, a singulariza em meio à sociedade, porém, a livre 

autonomia para criação de normas internas150 no ambiente familiar (como a escolha 

de uma religião, a forma educacional ou a exposição a ambientes virtuais), encontra 

limite na organização normativa disposta pelo Estado e essa interferência, “visa, em 

um primeiro plano, à justiça nas relações interindividuais e, em segundo, à firmeza e 

à força de suas próprias instituições” (NADER, 2016, p. 44). 

O Estado não possui o caráter de regular o planejamento familiar, mas possui 

legitimidade, atendendo a dimensão positiva da dignidade da pessoa humana, para 

dispor sobre as normas de direito de família e o dever de proteger a sua organização, 

garantindo a tutela interna na relação entre os integrantes, a fim de possibilitar o 

acesso aos valores básicos, como a vida, saúde, cultura e educação, especialmente 

aos incapazes, como ocorrido nos julgamentos paradigmáticos apresentados neste 

estudo. 

A própria ideia de autonomia privada – produto da releitura moderna da 

autonomia da vontade – já limita o interesse privado a condições constitucionais, não 

podendo o particular realizar atos ou negociações que venham a ferir os princípios 

constitucionais (NORONHA, 1994, p. 23) – entre outros, a dignidade da pessoa 

humana, a boa-fé objetiva, a função social e aqueles relativos aos direitos 

fundamentais, englobando, o melhor interesse da criança e do adolescente. Tal 

limitação pode ser extraída da dimensão comunicativa do princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, em razão da alteridade esperada para a concretização 

do valor ontológico de todos os sujeitos concretamente considerados. 

Em se tratando das vidas de crianças e adolescentes, ainda que inseridas em 

um ambiente privado familiar, por não possuírem plena capacidade, não devem estar 

à mercê da vontade plena de seus responsáveis, ainda que tal vontade seja fruto 

                                                           
150 Segundo Pontes de Miranda (1995, p. 189), no ambiente doméstico são criadas normas de 

“caráter autônomo, criadas internamente e assimiladas nas esferas da moral, religião e regras de 
trato social”, que por sua vez, são reguladas por “normas heterônomas, impostas pelo 
ordenamento jurídico”.   
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cultural ou de caráter religioso familiar, quando esta vier de encontro com os princípios 

protetivos, conforme as demonstrações já abordadas.  Quando um ato partir da ideia 

de segregação, para um suposto atendimento ao princípio do melhor interesse, na 

verdade, estará obstando o exercício da liberdade, o que implica, diretamente no 

ferimento aos ideais protetivos infantojuvenis, notadamente, à dignidade pois a 

mesma se concretiza com a atuação concomitante da liberdade, da igualdade, da 

integridade psicofísica e da solidariedade.  

Ao apreciar os princípios em conjunto, pode-se perceber a forte atuação e 

influência exercida de forma mútua entre cada conceito, aplicando-os aos ambientes 

familiares, devendo prevalecer a supremacia do interesse infantojuvenil151.  

A tentativa de proporcionar a uma criança o que supostamente se entende por 

melhor interesse, em razão de uma cultura ou partindo de um pressuposto 

preconceituoso, acaba por vedar o exercício de sua liberdade e, consequentemente, 

obsta seu desenvolvimento como pessoa, que engloba as convicções sociais e 

morais, bem como o bem-estar físico e psíquico. Aqui, é possível apontar a junção 

dos outros postulados da integridade psicofísica e a solidariedade.   

O Estatuto da Criança e do Adolescente especificou ordenadamente em seu 

art. 17 que a os infantes devem ser tratados com respeito, sendo que este consiste 

na “inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 

abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 

ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.” (BRASIL, 1990, on-line). O respeito 

aos bens existenciais consistem, senão, nos direitos da personalidade estudados no 

capítulo antecedente, os quais, segundo Maria Celina Bodin de Moraes (2017, p. 85), 

constituem a integridade psicofísica da pessoa, composta pela tutela especial da vida, 

do corpo, do nome, da imagem, da honra, da privacidade, do corpo e da identidade 

pessoal. 

O limite da autonomia parental esbarra nos elementos integrantes da 

personalidade da criança e do adolescente, relevando-se que o componente finalístico 

                                                           
151 O princípio da proteção integral por sua vez, atendendo ao melhor interesse da pessoa 

infantojuvenil, poderia ser invocado em casos que afastasse a criança ou o adolescente do 
convívio comunitário, justificando o ato realizado pela autoridade parental, em exemplos 
pensados: o afastamento do convívio escolar quando o ambiente estiver sob suspeita de epidemia 
de vetor de saúde; o afastamento de procedimento médico em hospital não qualificado para 
atendimento de necessidade especial da criança; o afastamento momentâneo de situações 
polêmicas em razão da incapacidade por desconhecimento dos pais em atender a explicação 
correta necessária. 
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da proteção estatal é a pessoa humana e o desenvolvimento da sua personalidade. 

Para o alcance de tais finalidades, todas as normas de direito positivo devem 

colaborar, em especial as normas de direito de família, pois cuidam das relações mais 

íntimas e intensas do indivíduo na sociedade. É a família que exerce o precípuo papel 

na promoção da dignidade humana (TEPEDINO, 2004b, p. 372). 

O princípio da dignidade da pessoa humana, conforme as lições de Ingo 

Wolfgang Sarlet (2012, p. 8) não impõe unicamente um “dever de abstenção 

(respeito), mas também condutas positivas tendentes a efetivar e proteger a dignidade 

dos indivíduos. Destarte um ato emanado da autoridade parental como suposto 

benefício aos filhos, mas que fere os subprincípios e dimensões catalogadas, não 

poderá prosperar, pois do contrário, estar-se-ia ferindo diretamente a dignidade.  

O princípio da dignidade da pessoa humana, explicitado por meio de seus 

substratos – igualdade, liberdade, integridade psicofísica e solidariedade - é colocado 

como crivo ao alcance do que deverá se entender por melhor interesse da criança e 

do adolescente, especialmente dentro do contexto da autoridade parental, e eleva o 

melhor interesse infantojuvenil na aplicação hermenêutica das normas, em razão da 

supremacia atribuída às pessoas em fase de desenvolvimento. 

 A máxima protetiva autentica, novamente, a terminologia autoridade parental, 

em detrimento de poder familiar, pois filiando-se às doutrinas já citadas, tem-se que 

do direito positivo atual, as responsabilidade daqueles que exercem a liderança 

familiar são comedidas e ordenadas com um fim único – o interesse da criança e do 

adolescente. Devem os pais, garantir até o alcance da maioridade civil, a proteção e 

o interesse dos filhos menores, sendo esta garantia prioritária, inclusive, quando 

contrária os próprios ânimos de vontade do responsável, caso ocorra o conflito. 

A proteção jurídica deve abraçar as condições de desenvolvimento 

infantojuvenil, seja ela física ou moral, devendo ser interpretada como dispositivo 

mandamental e não como direito subjetivo dos responsáveis, não estando, portanto, 

plenamente sujeita à liberalidade da vontade destes, mas vinculada aos anseios dos 

fundamentos republicanos e de desenvolvimento de um ser humano autônomo. 

As condições de desenvolvimento físico infantojuvenil são visualizadas como 

incumbências daqueles que exercem a autoridade parental e, ainda que desejem, por 

motivações pessoais, adotar culturas diversas àquela praticada em seu ambiente 

social, ou a praticar determinada crença religiosa, deverão ter como dosadoras as 

condições de desenvolvimento fisiológico, motor, citológico, muscular e demais 
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ligados à maximização da condição de maturação psicofísica dos infantes. De mesmo 

modo, além da conduta negativa de assumir a posição de, independentemente de 

suas próprias convicções, não restringir o acesso ao desenvolvimento físico, os 

responsáveis assumiriam o dever de conduta positiva em proporcionar meios para 

que este desenvolvimento ocorra.  

A mesma lógica efetivadora da dignidade da pessoa humana, condição e 

limite para o exercício da autonomia, determinaria os deveres positivos e negativos 

quanto às condições de desenvolvimento psicológico, cultural, moral, etc., não 

limitando o menor apenas às condições já recebidas por seus responsáveis, mas 

almejando um aumento qualitativo e quantitativo dos substratos para este 

desenvolvimento. 

Em suma, havendo oferta de condições de aprimoramento psicofísico para a 

pessoa humana infantojuvenil, seja por meio das figuras paternas (condições fáticas 

para oferta de cursos, esportes, cultura, ensino, religião), por meio da sociedade 

(oferecimento de bolsas, cursos, promoção de lazer, comunidade esportiva, clubes de 

leituras, academias de danças) ou de política pública oferecida pelo Estado, para a 

promoção da efetivação da autonomia quando da assunção do papel de pessoa 

adulta, consubstanciada nas condições igualitárias de exercício de liberdade, devem 

os detentores da titularidade da autoridade parental, isentos de justificativas que não 

sejam realmente protetivas e contrafactuais, encaminhar suas crianças e 

adolescentes para que tenham acesso aos meios de desenvolvimento, buscando, 

sempre encontrar as condições que possibilitem o exercício da autonomia.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A presente dissertação versou sobre o princípio jurídico do melhor interesse 

da criança e do adolescente, também denominado de interesse maior ou interesse 

superior, investigando-o enquanto norma jurídica de direito fundamental, buscando 

sua validação no texto constitucional brasileiro. 

Relacionou a problematização enquanto possível conflito existente – uma vez 

que o texto constitucional estabelece no art. 227 ser ônus da família, da sociedade e 

do Estado o bem-estar e proteção da criança e do adolescente –  entre os interesses 

de pessoas maiores e capazes, no gozo pleno da autoridade parental e os interesses 

de crianças e adolescentes ainda em formação, assim como a implicância do Estado 

realizar interferência nessas relações familiares, em tese protegidas por direitos 

fundamentais de defesa. 

Enquanto hipótese de pesquisa, buscou-se determinar que o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente, no sistema jurídico brasileiro, em razão 

de sua fundamentalidade, torna-se vetor hermenêutico da correta forma de realização 

da autoridade parental. Demonstrou-se que a liberdade da autonomia de vontade 

daqueles que a exercem é dirigida por um bem maior: o interesse da pessoa 

infantojuvenil para a garantia de um desenvolvimento com dignidade, dotado de 

conteúdos culturais plúrimos, com a proteção das atividades aptas a proporcionar a 

formação psicofísica necessária e fomentando os bons sentimentos de respeito à 

diversidade comunitária. 

Em seu conteúdo, inicialmente tratou da digressão histórica sobre os filhos 

enquanto fato jurídico, demonstrando que a construção da proteção jurídica sobre 

estes partiu do desprezo existencial, passando pela qualificação análoga a pertences 

da figura paterna, atingindo já na contemporaneidade o estado de sujeitos de direitos 

e pessoas vulneráveis. 

Tal construção acompanhou o contexto do próprio direito de família, que tinha 

fundamento de relações familiares no pátrio poder, exercido pela supremacia da figura 

paterna no ambiente privado familiar. Posteriormente, em razão da valorização da 

figura materna que integrou à participação econômica nas famílias, foi substituído pela 

terminologia “poder familiar”, buscando a equivalência entre os entes parentais nas 

tomadas de decisões realizadas no âmbito da família. 
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Realizado o desmembramento didático do direito da criança em razão da 

Convenção sobre os Direito da Criança e da internalização de seu conteúdo pela 

Constituição Federal do Brasil, notou-se que os até então tratados enquanto menores 

(vocábulo que já diminuía a condição perante os adultos maiores) tornaram-se sujeitos 

de direitos perante todos – a família, a sociedade e o Estado –, assumindo proteção 

jurídica especial em razão da condição de vulnerabilidade e da necessidade e 

expectativa de desenvolvimento pleno das crianças e dos adolescentes. 

Solidificou-se no ordenamento jurídico brasileiro a nova sistemática protetiva 

em prol das crianças e dos adolescentes com o advento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, trazendo toda um microssistema normativo sobre o bem tutelado 

infantojuvenil, pautado nos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e do 

melhor interesse. 

Atualmente, a terminologia que melhor trata daquilo que outrora foi chamado 

de pátrio poder seria a denominada autoridade parental. Sua utilização denota não a 

existência de um poder, como um direito subjetivo dos pais ou responsáveis, mas um 

instituto jurídico com duplo encargo, implicador do ônus – portanto dever – daqueles 

que os exercem zelarem pelo melhor desenvolvimento de acordo com o melhor 

interesse, a maior proteção e a maior prioridade no tratamento das crianças e 

adolescentes, presumidamente vulneráveis e, ainda, do dever de exercício imediato 

de limitadores aos desejos infantojuvenis não possíveis em sociedade. 

Deve o responsável pelo exercício da autoridade parental, portanto, ser um 

facilitador da autonomia do filho, atendendo em suas decisões e exercícios a 

dignidade da pessoa humana, a proteção e a guarda, agindo sempre pautado nos 

princípios do melhor interesse, da proteção integral e da prioridade absoluta. 

Para o seguimento à pretensão de validação da hipótese, o texto dissertativo 

tornou o foco na fundamentalidade do princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente. São os direitos fundamentais elementos principiológicos, normativos, 

basilares da construção do Estado Democrático de Direito, efetivadores e reveladores 

do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, este último fundamento da 

República. 

Para que uma norma seja considerada direito fundamental, esta pode possuir 

fundamentalidade material e fundamentalidade formal. A primeira espécie, a material, 

consiste na consonância com a efetividade de dignidade da pessoa humana e a 
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revelação das características de direitos humanos impregnado em seu conteúdo 

substancial.  

Caso a norma jurídica atenda ao encaixe de construção sob os paradigmas 

da historicidade, da universalidade, da inalienabilidade, da imprescritibilidade, da 

indivisibilidade, da inexauribilidade, da transindividualidade e da complementariedade, 

de modo a buscar efetivação da dignidade da pessoa humana, constará esta no rol 

de normas com fundamentalidade material. 

A fundamentalidade formal é instituída pela positivação em texto de norma 

constitucional, não necessariamente no catálogo de garantias fundamentais, mas de 

modo a desenvolver hierarquia fundamental sobre as demais normas do ordenamento 

jurídico. Neste ponto, o princípio do melhor interesse não tem previsão expressa no 

texto constitucional brasileiro, mas é constante em tratado de direito internacional 

sobre direitos humanos – a Convenção sobre os Direitos da Criança – ratificada pelo 

Brasil antes da Emenda Constitucional n° 45/2004, que inseriu posteriormente à sua 

ratificação previsão de equiparação à normas constitucionais. 

Há de ser considerado o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente um direito fundamental, seja pela sua fundamentalidade material 

revelada na existência das características de direitos humanos ou na efetivação da 

dignidade da pessoa humana ou seja pela fundamentalidade formal imprópria – visto 

não ter ocorrido a votação em rito de emenda constitucional prevista no art. 5°, § 3º 

da Constituição Federal – por ser tratado internacional ratificado pelo Brasil e estar de 

acordo com os demais ditames constitucionais. 

Em razão de os direitos fundamentais consistirem verdadeiras expressões de 

revelação fática da dignidade da pessoa humana, esta última tornou-se foco de 

atenção em capítulo próprio no trabalho, observada em razão de sua incidência nas 

crianças e adolescentes. 

É a dignidade da pessoa humana o valor fundamental do Direito, reconhecida 

de modo inato, possível de atendimento em dimensões, cuja relevância e 

internalizações nos ordenamentos jurídicos deu-se após as atrocidades das grandes 

guerras. Sua gama de tutela é ampla por ser cláusula geral, protegendo a 

singularidade humana e delimitando marcos racionais para a não permissão de 

instrumentalização da vida humana. A pessoa deve ser o centro de todas as 

racionalizações e o fim em si mesma. 
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Inaugura um entendimento sobre a comunidade constitucional, formada de 

várias pessoas com suas próprias singularidades – dentre estas as crianças e 

adolescentes – produzindo uma comunidade plúrima e multicultural. A pesquisa 

assume a necessidade e possibilidade de reconhecimento da pessoa humana 

infantojuvenil, sendo esta integrante desta comunidade constitucional plúrima, 

possuidora de necessidades próprias em razão da condição de desenvolvimento 

ainda incompleto. 

Importante a utilização do recorte didático da divisão em dimensões para o 

estudo da dignidade da pessoa humana, pois em sua dimensão ontológica é 

visualizada a necessidade de respeito à integridade psicofísica de cada sujeito 

individualmente considerado. Em sua dimensão comunicativa é possível o 

reconhecimento do sujeito moral que deve reconhecer no outro sua semelhança, 

elaborando, assim, conteúdo para suas convicções e o dever de respeito social, 

garantindo-lhe ser reconhecido como parte do grupo. Em sua dimensão histórico-

cultural é visualizado o desenvolvimento humano enquanto sujeito que se apropria do 

conhecimento e cultura daqueles que lhe estão próximos. Em sua dimensão dualista, 

ao mesmo tempo que surge a necessidade de defender a integridade da formação da 

pessoa enquanto indivíduo, surge a demanda para o Estado garantir as condições de 

desenvolvimento para todos, buscando a equidade social. 

A investigação acerca da dignidade ainda denota a relação direta com a 

formação da personalidade. Se a dignidade é valor jurídico que tem enquanto sujeito 

à pessoa humana individualmente considerada, esta pessoa será detentora da tutela 

de seus direitos da personalidade. 

Para o desenvolvimento humano, consistente na autoedificação e na 

autorrealização é necessário que a proteção da personalidade seja eficaz. Enquanto 

as pessoas humanas infantojuvenis estão notadamente na fase de desenvolvimento, 

a tutela jurídica sobre seus direitos da personalidade tornam-se mais importantes. 

Os direitos da personalidade, como cláusula geral, foram instituídos como 

direitos subjetivos, entretanto inalienáveis em seu aspecto não patrimonial, pois 

constituem interesses básicos para a defesa da pessoa. São os próprios substratos 

psicofísicos da dignidade da pessoa humana, sendo construídos, inicialmente, por 

meio de apropriação das personalidades das figuras parentais e, conforme adquirindo 

desenvolvimento cognitivo-motor, gerando a autonomia para a consolidação de sua 

construção enquanto pessoa singular. 
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A medida do exercício jurídico da personalidade é chamada de capacidade, 

sendo que as crianças e adolescentes não a possuem, via de regra, estando sujeitas 

às capacidades daqueles que exercem a autoridade parental. Neste ponto, o 

reconhecimento do melhor interesse enquanto meio de direcionamento para o 

exercício da capacidade sobre as crianças e adolescentes aponta-se o correto 

caminho no sistema protetivo brasileiro.  

Em razão da vulnerabilidade da pessoa humana infantojuvenil e de seu 

reconhecimento enquanto sujeito de direitos fundamentais, devem os detentores da 

autoridade parental agir como facilitadores ao alcance da presumida vontade de ter 

um melhor desenvolvimento.  

O melhor interesse torna-se um vetor para a realização da hermenêutica 

jurídica, revelando que entre o pleno exercício da liberdade das figuras parentais em 

determinar o alcance às informações, relacionamentos, cultura, religião, educação e 

a diminuição de condição de desenvolvimento da criança e do adolescente, deve ser 

restringida a vontade parental para atendimento das condições, com proteção 

máxima, de a criança ou o adolescente adquirir condições livres de desenvolvimento. 

Somente com um desenvolvimento livre e seguro que, quando adultos, essas pessoas 

poderão exercer plenamente a autonomia existencial esperada. 

Não há ferimento aos direitos de defesa dos entes parentais, enquanto 

liberdade de convicções ou de criação dos filhos, pois direitos fundamentais não são 

absolutos e, dogmaticamente, podem ser afastados diante de conflitos com outros 

direitos fundamentais com peso superior para a questão específica. Diante de conflitos 

entre a manutenção da vontade da autoridade parental e a limitação de 

desenvolvimento da criança e do adolescente, uma vez potencialmente possível esta, 

o melhor interesse clareia o caminho a ser tomado, resolvendo a demanda para o 

operador jurídico em prol da defesa do interesse ao desenvolvimento da criança e do 

adolescente. 

Para tanto, exemplificando e validando a hipótese, foram apresentadas 

situações fáticas como a manifestação de vontade parental enquanto sistema de 

educação, práticas religiosas e repasses culturais, sendo que, em todas, em razão da 

aplicação do melhor interesse como revelador da dignidade da pessoa humana 

infantojuvenil, justificou que a autonomia parental fosse dirigida ao reconhecimento da 

singularidade das vidas dos filhos em divergência das vidas parentais, necessitando 

que a limitação da vontade parental ocorresse em prol da potencialização do 
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desenvolvimento infantojuvenil pelo acesso às culturas, diversidades e tecnologias, 

ainda que não fosse a vontade parental, demonstrando a correta forma de exercício 

da autoridade parental. 

Alcança-se com a pesquisa que o princípio jurídico do melhor interesse da 

criança e do adolescente é direito fundamental no sistema brasileiro, possuindo uma 

supremacia quando o sujeito de direitos a ser tutelado é a pessoa humana 

infantojuvenil. Portanto, a utilização do princípio do melhor interesse, arraigado de 

conteúdo de dignidade da pessoa humana, é considerado o limite atuação parental, 

respondendo ao problema de pesquisa estabelecido para esta dissertação.  
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