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RESUMO 

 

Trabalho assentado sobre princípios e valores circundantes da ordem interna e internacional, 

sobretudo no que tocam a personalidade e dignidade humana, em conferência ao propósito da 

busca por maior conscientização acerca de uma necessária (re)consideração dos mecanismos e 

técnicas de atuação sociais ao seu alinhamento para com a diretriz de uma sociedade mais 

solidária, legítima e humana. Nesta via, indaga-se sobre o livre desenvolvimento da 

personalidade, sobretudo no âmbito de uma vinculação jurídico-social concretizadora do 

reconhecimento da pessoa em sociedade e da efetivação de direitos essenciais, bem como acerca 

das sequelas gerais que derivam de situações excludentes, paralelamente à consideração das 

decorrências do hodierno, maciço e constante deslocamento demográfico. Ora, tendo em vista, 

as atuais proporções representadas pelo enorme número de pessoas forçadamente deslocadas 

ou então desnudadas de sua documentação mais básica, esta vasta problemática revela uma 

profunda e quase sempiterna crise humanitária de proporção universal, especialmente quanto à 

perspectiva de fomento das condições que asseguram o livre desenvolvimento da personalidade 

humana, a construção de uma sociedade mais legítima, solidária e efetivamente pautada sobre 

a dignidade humana. Mormente, pretende-se implementar maior conscientização sobre a 

relevância de instrumentos, concretos e efetivos, debeladores dos presentes obstáculos à 

concretização de direitos, sobretudo os vinculados à personalidade, para notabilizar-se o papel 

e importância do meio documental no alcance de maior segurança, celeridade e efetividade no 

trato das relações sociais e na realização de direitos. Neste ponto demonstra-se, com maior 

ênfase, a conexão deste com a área de concentração do Mestrado em Ciências Jurídicas da 

Unicesumar-Maringá concernente aos direitos da personalidade, mais especificamente à linha 

que estuda os instrumentos jurisdicionais, estatais e sociais no âmbito da efetivação dos direitos 

da personalidade. Seguindo tal deslinde, sopesa-se os princípios, diretrizes e normativas que 

gravitam acerca do tema, na proposta de esquadrinhar algumas definições basilares, como as 

atinentes ao complexo documental e registral, ao quadro das formações e vínculos estatais, bem 

como à articulação formativa da própria pessoa. Para o desenvolvimento dissertativo foi eleito 

o método de abordagem dedutivo, e executado um roteiro monográfico para concepção de 

explanações e bases oportunas à temática. Nesta linha, através do procedimento de interpretação 

sistemática, analisa-se doutrinas, normativas, e vereditos cunhados por órgãos de referência, 

atinentes ao campo do Direito interno e internacional, extraídos a partir de selecionados textos 

e documentos buscados em livros, dissertações, teses, artigos, sites e periódicos. Fecha-se o 

presente na asserção de consolidar a vinculação do indivíduo à sociedade e ao Estado, em sua 

acepção jurídico-documental, tomando-se os documentos e registros como elementos 

essenciais à digna vivência geral e à devida formação jurídico-social da personalidade, mais 

especificamente no que concerne à concretização de tais instrumentos como institutos 

legitimadores das relações sociais, fomentadores da inclusão e participação social em 

derruimento das circunstâncias potencialmente violadoras da dignidade, bem como realizadores 

dos direitos e garantias fundamentais, sobretudo àqueles atinentes à personalidade humana. 

 

Palavras-chave: Personalidade e Dignidade Humana; Formações Estatais e Sociais; 

Documentação e Registro; Reconhecimento e Vinculação Jurídico-Social. 
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ABSTRACT 

   

This work is based on the principles and values surrounding the internal and international order, 

especially in relation to personality and human dignity, aimed at raising awareness about the 

necessary (re) consideration of mechanisms and techniques of social action for their alignment 

to the directive of a more solidary, legitimate and humane society. In this way, we inquire about 

the free development of the human personality, especially in the context of a legal-social link 

to the proper personal recognition and the realization of essential rights, as well as the general 

sequels that derive from the exclusionary situations, in parallel to the consideration of the 

consequences of the present massive and constant demographic shift. Considering the current 

proportions of the large number of people who were forcibly displaced or stripped from their 

basic documentation, it reveals a vast problem and a deep and almost endless humanitarian 

crisis of universal proportions, especially regarding the prospect of fostering conditions, which 

ensure the free development of the human personality, the construction of a more legitimate 

society, solidary and effectively based on human dignity. The aim is to raise awareness about 

the relevance of concrete and effective instruments that overcome the present obstacles to the 

realization of rights, mainly those related to personality, in order to note the role and importance 

of the documentary means in achieving greater security, celerity and effectiveness in the 

treatment of social relations and the realization of rights. In this point, it is demonstrated, with 

greater emphasis, the link of this paper with the area of concentration of the Master in Legal 

Sciences at Unicesumar-Maringá concerning the rights of the personality, more specifically the 

field that studies the jurisdictional, state and social instruments in the scope of the execution of 

personality rights. In this demarcation, the principles, directives and norms that gravitate on the 

theme are examined, aiming to search for some basic definitions, such as those related to the 

documentary and registry gathering, to the framework of formations and state bonds, as well as 

to the formative articulation of the person itself. For the dissertation development, the method 

of deductive approach was chosen and a monographic script was developed in order to conceive 

explanations and convenient basis for the theme. Furthermore, through the systematic 

interpretation procedure, we analyze doctrines, norms, and verdicts coined by reference 

agencies, related to the field of domestic and international law, extracted from selected texts 

and documents searched in books, dissertations, thesis, articles, websites and periodicals. In 

short, this conclusion is based on the assertion of consolidating the binding of the individual to 

society and to the State, in its juridical and documentary sense, taking the documents and 

records as essential elements to the dignified general living and due to legal and social 

formation of the personality, more specifically regarding the realization of such instruments as 

institutes that legitimize social relations, fomenting social inclusion and participation in 

overcoming circumstances potentially violating to human dignity, as well as realizing 

fundamental rights and guarantees, notably those related to the human personality. 

 

Key words: Personality and Human Dignity; State and Social Formations; Documentation and 

Registration; Recognition and Legal-Social Bond 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Tratando do gênero humano, que se irradia a cada pessoa e em todas associações de 

indivíduos, ocupa posição nuclear, em todo ordenamento, a consideração de sua plenitude, em 

respeito à composição harmônica das singularidades pessoais. A própria formação de 

agrupamentos diversos, ou a organização em nações, ao fim de compor e fomentar algumas 

faculdades e poderes almejados pelo ser humano, representa um consectário da diversidade que, 

em conjugação, faz amadurecer a sociedade e legitimar o império das ordens jurídica, política 

e social, pois, a concretização de acordos, comunhões e inter-relações fomentadoras do plural 

desenvolvimento humano parece ser o maior, senão único, objetivo prático da civilização. 

Há de se considerar, assim, tanto em respeito à pretensão de uma bem sucedida 

interação formadora de estruturas adequadas às novas realidades quanto, doutro lado, sobre a 

constante ocorrência de indesejáveis, mas inevitáveis, quadros de conflitos e isolamentos, que 

o cerne da questão diz respeito principalmente à tensão entre o que deve ser tido por global ou 

apenas local, bem como sobre a dimensão em que certos elementos determinam a formação e 

transformação de identidades, inclusive quanto ao viés do vínculo ou pertencimento social. Isto 

pois, o desenvolvimento da pessoa depende da comparência de circunstâncias e elementos 

essenciais, que se vinculam à completude da dignidade, bem como da viabilização de condições 

atinentes a uma higidez existencial. 

Ademais, a divisão dos povos em diferentes extensões territoriais e organizacionais 

refletiu na construção de composições particularmente moldadas em conforme a seus distintos 

contextos históricos, configurações e conquistas políticas, econômicas, culturais e ideológicas. 

Com efeito, para cada tipo de formação concretizada sobreveio, então, um característico nível 

de desenvolvimento, padrão de comportamento e ideologia central, bem como determinado 

patamar de tutela e efetividade de certos direitos e garantias fundamentais.  

Tal conjuntura reverbera na própria formação das personalidades constantes do quadro 

social, por ser manifesto que as condições ambientais figuram determinantes à constituição 

pessoal, especialmente na face de sua projeção relacional. Trata-se, portanto, de uma 

configuração não meramente estática, quanto às qualidades inerentes ao ser humano por sua 

essência, mas também dinâmica e mutável em conforme às suas relações e aos elementos 

absorvidos ao longo do tempo, que, nesta forma, representa as demandas por reconhecimento, 

bem como pela igualdade de oportunidades e capacidades, ao fim da efetiva realização de seus 

direitos em determinada contextualização
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Frente às múltiplas reivindicações da contemporaneidade, cada vez mais concretizam-

se previsões normativas em prol da universal tutela humana, entretanto tal esforço, apesar de 

sua relevância, ainda se mostra insuficiente à solução da problemática como um todo. Ora, 

todos Estados contemporâneos, em maior ou menor intensidade, penam com uma expressiva 

parcela do destacamento humano a qual, embora teoricamente disponha de um arsenal de 

direitos, liberdades e garantias positivados, não recebe tais benefícios. 

Ainda, sobressai a perenidade de infelizes circunstâncias que marcam a história 

humana com quadros excludentes, em diversos aspectos e dimensões, dentre o que se acentua 

a denegação de direitos e oportunidades potencialmente hábeis à transformação pessoal e social. 

Trata-se de configuração a qual exige uma premente mudança de rumo, porque afeta grande 

parte da população mundial a qual se encontra destituída de instrumentos essenciais a seu 

efetivo reconhecimento e inclusão social, bem como ao gozo de uma experiência humana e, até 

mesmo, cidadã. 

Ademais, diante a unidade que há de suster a ordem interna e internacional tem-se que, 

as violações aos direitos humanos, mormente quando impunes os agentes executores, bem 

como a decorrência de instabilidades jurídicas, políticas e sociais, preocupam toda a 

globalidade, pois, se tal debilidade não é remediada, suas consequências prejudiciais podem 

tornar-se globalmente irreversíveis e perenemente açuladoras do esmorecimento da dignidade 

humana. 

No âmbito das vicissitudes mundiais, recebe destaque o fato de o quadro do refúgio 

figurar representativo de uma das maiores crises comunitárias, que põe em choque o próprio 

tradicionalismo da ordenação nacionalista das formações estatais e dos modelos de vinculação 

política entre indivíduos e Estados. 

No que tange ao campo do Direito vigente, seja na ordem interna ou internacional, sua 

consolidação e interpretação requisita reconsiderações sobre seus próprios fundamentos de 

esteio, donde há de se considerar a luta de diversas classes pelo reconhecimento pessoal e 

contemplação de seus direitos e pretensões legitimamente hábeis à sua tutela frente a 

circunstâncias fáticas de desconsideração da sua dignidade. 

Por evidente, o valor da dignidade humana não tem como destinatário apenas 

determinado povo ou nacionalidade, pois sua própria essência e fundamento de existência 

requisita uma universalidade ampla ao ponto de ter que abranger todos os seres humanos, de 

forma indistinta e integral. Apesar de não se haver que restringir a comparência da dignidade 

apenas em conforme ao plano normativo, mas também com fundamento no elemento da 

essência humana preexistente a tal traquejo especulativo, parte-se da perspectiva de que a 
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concretização de um arcabouço normativo delimitado assevera maior segurança e 

comprometimento institucional para com uma digna vivência geral. 

Não obstante, então, o fato de todo indivíduo dotar-se do substrato humano e assim 

figurar como sujeito do mundo, tutelado por ordens universais e naturalísticas, particularizam-

se as pessoas em razão das qualidades que lhes vinculam a determinado Estado. Ou seja, todo 

indivíduo detém, como ser humano que é, uma proteção global da sua própria essência, mas 

apenas consegue exercer certos direitos e assumir posições na sociedade quando qualificado 

por específico arranjo, fundado na nacionalidade, que lhe legítima às reivindicações tidas por 

válidas frente à conjuntura de determinado Estado garante. 

Nesta via, e levando em conta que elementos condicionados à vinculação estatal 

compõem o quadro viabilizador da própria formação e desenvolvimento humano, bem como 

favorecem o protagonismo da pessoa no contemplo e efetivação de direitos e pretensões, há 

também de se perquirir os propósitos e a capacidades do ordenamento quanto à prática de uma 

justa distribuição de bens e, principalmente, de oportunidades. 

Trata-se de buscar a maior igualdade possível na outorga de liberdades e capacidades 

hábeis à promoção de uma vida digna e maiormente autodeterminada, em conforme às diretrizes 

intentadas pela própria pessoa dotada de liberdade e autonomia, tanto no campo público quanto 

privado, pois, o não reconhecimento de sua pertença social a uma comunidade, bem como o 

panorama de incapacitação para a devida operação autônoma de sua história de vida, 

indubitavelmente derruem a integridade do ser. 

Para tanto, diante a ainda insuficiente densificação do princípio da dignidade da pessoa 

humana, bem como a constante ocorrência de situações que lhe são violadoras, torna-se 

imperativa a utilização de todas as ferramentas e mecanismos potencialmente hábeis à reversão 

deste quadro. Neste deslinde, inclusive, no propósito de se evitar desigualdades, cabe até 

mesmo estear, por ora, a adoção de eventuais políticas assistencialistas, mesmo que estas não 

tragam a medida mais desejável ou adequada para o alcance de uma atuação social devidamente 

inclusiva, porquanto não propriamente fomentam as potencialidades emancipadoras da pessoa, 

visto que geralmente as tornam mais dependentes. 

Isto pois, toma-se por base a ideia de que a dignidade se compõe tanto em conforme 

às liberdades usufrutuáveis e valores absorvidos quanto com as condições materiais 

efetivamente propiciadas ao indivíduo. Quanto à perspectiva prestacional, observa-se a grande 

dificuldade prática em se alcançar parâmetros objetivos ou uniformes ao trato e definição da 

responsabilidade e limites dos Estados no que tange à viabilização de condições hábeis à 
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solução dos drásticos cenários excludentes que ainda desafiam os esforços gerais de tutela 

integral da pessoa. 

Toda forma, há também de se considerar, por imperativo, o potencial concreto dos 

orçamentos e capacidades estatais, bem como cada vínculo ou posição oficialmente firmado à 

pessoa ao fim de legitimar a admissão de suas demandas, ou seja, definir os limites e modos em 

que se pode exigir coercivamente a prestação do Estado. Neste quadro, apresentam-se também 

as constantes transformações sociais e econômicas que impactam nesta atuação e, por 

conseguinte, refletem nas próprias pessoas que interagem em dada conjuntura. 

Assim eclode a influência do domínio cultural e dos valores sorvidos pela sociedade, 

na perspectiva da concepção de seu ordenamento, especialmente quanto ao estabelecimento dos 

direitos da personalidade, de forma que há de se analisar todo este arcabouço em consideração 

da pluralidade cultural e das interações múltiplas, ao fim de obter um conceito mais 

contemporâneo, que incorpore a pluralidade e eticidade no cerne da organização. Compete, 

portanto, um arranjo entre as técnicas político-jurídicas de oficialização das identidades e os 

procedimentos que contemplam os objetivos e as demandas pessoais de cada um. 

Até porque, na concepção social da pessoa como sujeito que demanda relações 

interpessoais e atuações, no âmbito político-jurídico, destinadas ao assento da efetiva satisfação 

de suas pretensões, configura-se a exclusão social como um painel de prejudicialidade à 

dignidade e à formação da própria personalidade humana. Nesta feita, exsurge a devida análise 

da referida situação, especialmente quanto aos impactos gerados na formação das 

contemporâneas sociedades e ordens normativas, sobretudo na perspectiva de uma visão social 

do Direito, que há de se ater às condicionantes sociais de cada conjuntura. 

Com efeito o Direito, tido como um aparato essencial à solução de demandas sociais, 

assume importante parte na solução desta problemática, seja na projeção do reconhecimento 

jurídico-social, na equipolência de oportunidades e liberdades, ou na distribuição de bens. No 

entanto, em que pese sua natureza e grandeza, outras searas instrumentais, mesmo que 

correlatas ao campo do Direito, mantém a autonomia de suas incumbências. Assim, visa-se 

instituir a necessidade e utilidade da compreensão adequada de aparelhamentos técnicos e 

materiais destinados à tutela da dignidade de todos. 

Considerando ainda que a utilização de meios jurídico-formais garante também, e na 

melhor forma, a efetivação e cumprimento de variados princípios e mandamentos 

constitucionais e internacionais, como a tutela da dignidade humana, enfoca-se assim neste 

trabalho um maior aprofundamento sobre o aparato documental, o qual tem o condão de 
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materializar melhores condições para uma vida mais digna e um melhor desenvolvimento da 

personalidade.  

Portanto, tem destaque no presente trabalho as repercussões do vínculo documental e 

registral sobre a tutela e desenvolvimento da personalidade e dignidade humanas, na tentativa 

de fomentar sua posição como elementos relevantes à superação dos óbices e violações que lhes 

confrontam rotineiramente enfrentadas pelas pessoas. Leva-se em conta também, na ótica das 

diferenças, sua contribuição no alcance de positivas medidas hábeis à ampla inclusão e 

promoção social de indivíduos então excluídos, desde que dentro das capacidades estatais. 

Tendo em vista, ademais, que o ordinário desrespeito a tão relevante valor, da 

dignidade humana, infelizmente tem sido um dos maiores estigmas da sociedade, o empenho 

na afirmação de símbolos que representem a superação da intolerância, discriminação, exclusão 

social, violência física e moral, dentre outros inúmeros quadros de violação, torna-se imperativa 

sob pena de derruimento da essência humana. 

Ação esta que toma início com a assunção deste debate dotado de relevância para o 

campo jurídico, político e social, e posição de destaque nos hodiernos planos globais. Trata-se, 

portanto, de uma ansiada instrução renovadora da esperança sobre a crença de que o cenário 

atual, distante de representar o contexto ideal ou a única realidade possível, demanda melhores 

soluções e maiores transformações no âmbito das ainda recorrentes violações aos direitos 

humanos.  

Para tanto pauta-se por três vieses que parecem ser os principais acerca do tema, quais 

sejam a contemporaneidade, pois sobre variadas vertentes se busca instituir um enfoque 

valorativo e hodiernamente mais adequado à realidade da atual tutela global dos direitos da 

personalidade, o desenvolvimento, ao abarcar perspectivas de fomento e favorecimento do 

pleno exercício de direitos e garantias a partir de todas medidas e programas de 

desenvolvimento integral que se façam possíveis, e a inclusão, pois transcende uma disposição 

meramente assistencialista para evidenciar as políticas de reconhecimento social, inclusão 

adequada e capacitação suficiente dos indivíduos. 

Pelos limites temáticos e dimensionais do presente trabalho, bem como a amplitude do 

assunto, evidentemente não há pretensão de esgotar o tema, mas sim de incrementar os estudos 

e esforços direcionados aos pontos delineados à análise, mais especificamente quanto à 

importância da vinculação do indivíduo a um determinado Estado, e à superação das 

consequências de sua falta, sobretudo no que tange à desposse da documentação básica para a 

comprovação da identidade pessoal e o exercício de direitos essenciais à formação da própria 

personalidade. 
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Apesar de algumas breves menções a linhas de historicidade, bem como a citação de 

certas obras ou autores, o texto não se pauta por aprofundamentos sobre todo o caminho 

histórico, dotado de incontáveis avanços e retrocessos, percorrido até a configuração atual das 

instituições tratadas, bem como não abrange a vasta produção de todos os autores referidos. 

Outrossim, com a indispensável referência a imperativas normas, não se volta à análise ou 

comentário de diplomas legais. 

Quanto aos aspectos metodológicos traçados para o desenvolvimento do estudo, 

buscou-se utilizar, na diretriz das ciências jurídicas e sociais, o método de abordagem dedutiva, 

através da interpretação sistemática de textos doutrinários, decisões e normativas pertinentes, 

em perquirição dos objetivos propostos, ao fim de elencar-se as conseguintes conclusões gerais 

e específicas alcançadas com o presente esforço.  

Pauta-se, também, por instruções monográficas quanto à concepção de explanações e 

bases oportunas ao deslinde da matéria e à projeção de modelos desejados, bem como o 

pensamento reflexivo quanto ao questionamento das práticas e conceitos tradicionais, 

especialmente diante uma inarredável dimensão ética. Ou seja, numa tramitação monográfica 

pretende-se conceber explanações, perspectivas e conclusivas considerações oportunas ao 

cenário apreciado, com um embasamento pretensamente pós-positivista, pautado nos valores e 

princípios prevalecentes na ordem global. 

Em conforme ao enfoque do tipo de pesquisa documental, o levantamento de fontes e 

a análise dos dados e informações coletados gravita principalmente em torno das produções 

bibliográficas, nos textos e documentos inerentes ao tema, que buscadas em livros, dissertações, 

teses, artigos, sites e periódicos, compõem o eixo centra desta construção. Ressalva-se ademais, 

quanto à própria justificativa do presente estudo, que por conta da atualidade e tímida 

exploração doutrinária do tema é ainda grande a escassez de obras específicas.  

Faz-se relevante constar também as valorosas lições acadêmicas amealhadas no 

transcorrer do período presencialmente cursado no Mestrado da Unicesumar, as quais extraídas 

principalmente dos disponibilizados materiais escritos e das aulas ministradas pelos ilustres 

Professores Doutores os quais, além de propiciar ao autor uma rica abordagem sobre conteúdos 

atinentes aos direitos da personalidade, instigaram a pesquisa e o estudo do tema. Também há 

de constar o uso de material angariado no excelente acervo bibliográfico pertencente à 

biblioteca do referido Centro Universitário, bem como de outras instituições. 

No intuito de assegurar a credibilidade dos dados eletrônicos compilados em pesquisa 

virtual, cujos acessos foram renovados no início do segundo semestre do ano de 2018, utilizou-

se, quase exclusivamente, páginas da web referentes a órgãos e instituições públicos, e de 
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organismos legitimamente consagrados, bem como em conceituadas revistas e jornais 

eletrônicos, dando-se preferência aos arquivos configurados como Portable Document Format 

(PDF) e editados pelo programa Adobe Acrobat Reader, conforme um padrão 

internacionalmente aceito.  

No âmbito da uniformização e autenticidade, foram observadas as regras estabelecidas 

nas normas brasileiras de documentação conforme a produção da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), a qual figura como o foro metodológico mais aceito e indicado no 

que tange à adequação de referências e normalização de obras. Mais especificamente, seguiu-

se a instrução NBR 6023. 

O alcance dos objetivos postos, para construção das respostas devidas, exigiu a divisão 

do trabalho em quatro partes, ao fim de adequadamente abarcar seus pressupostos gerais e 

específicos. Assim, a forma estrutural do trabalho apresenta no primeiro ponto uma perspectiva 

mais técnica e descritiva, de caracterização da sistemática registral, documental e arquivística, 

com foco conceitual e análise dos traços e diferenças dos instrumentos de diagramação e 

representação formal da pessoa, individualizada em suas singularidades, papéis e 

posicionamentos sociais, além da análise das funções e efeitos a eles atribuídos.  

Com maior dinamicidade, tem-se no segundo turno um arranjo analítico sobre certas 

formações sociais e estatais, bem como acerca da dicotomia que paira entre sociedade civil e 

Estado, com o conseguinte reforço de sua importância enquanto categorias organizacionais 

basilares à composição humana, e o refute de fundamentos que pretendem o declínio da 

estabilidade de sua manutenção, além de um exame sobre os impactos de algumas formas de 

vinculação jurídico-política do indivíduo ao Estado, bem como as responsabilidades e garantias 

daí sequentes, do que se considera também a imperativa ponderação sobre a necessária 

combinação das possibilidades estatais com as demandas dos indivíduos, vinculados ou não à 

estrutura visada. 

A terceira ordenação enfoca o vínculo da nacionalidade em sua configuração jurídico-

política, [apesar do contraponto (fundado principalmente nos ensinamentos de Pasquale 

Stanislao Mancini) que lhe atribui conformação naturalística], seja numa consideração 

tradicional ou contemporaneamente mais adequada aos reclamos hodiernos por outras 

vinculações e formações sociais que demandam a construção de novas configurações sociais 

mais integradoras e humanistas, bem como os efeitos da concessão ou negativa deste vínculo, 

onde se enquadram as imagens dos refugiados e apátridas. 

O quarto e último capítulo, na diretriz das convenções precedentemente assentadas, 

acrescenta considerações acerca da composição de um hábil quadro suficiente e efetivo à digna 
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formação e desenvolvimento da pessoa, especialmente no que toca à sua personalidade. 

Traçando os efeitos do reconhecimento social do indivíduo, apresenta em remate um 

compêndio de conceitos e instruções ao fim de precisar a vinculação, formalmente 

documentada, do indivíduo com o Estado, em prol da devida individualização, reconhecimento 

social e efetiva realização de direitos a toda e cada pessoa, em especial ao atributo da cidadania 

e ao livre e digno desenvolvimento da personalidade. 

Por fim, diante a árdua tarefa assumida, são apresentadas considerações conclusivas 

que, sem pretensão de formular vereditos definitivos ou esgotar as questões efluídas, fizeram-

se possíveis ao longo da execução do presente trabalho o qual espera-se, não obstante eventuais 

falhas, erros e omissões, seja de serventia tanto teórica quanto prática ao campo das ciências 

sociais e, principalmente, jurídicas. 

Na fundação de toda esta estrutura figura um esteio axiológico de consideração à 

pessoa, em que se destaca a luta pelo reconhecimento, autonomia e dignificação dos excluídos, 

por atuações mais solidárias e igualitárias e, principalmente, sobre a efetivação de direitos vitais 

à pessoa, com destaque aos atinentes à própria personalidade e dignidade humanas, sobretudo 

no que concerne à posição e às atribuições do aparato documental e registral na composição de 

sua digna existência e livre desenvolvimento. 
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2 REGISTROS E DOCUMENTOS NA FORMAÇÃO HUMANA 

 

Uma sociedade que se pretende efetivamente reconhecida e regularmente organizada 

para verdadeiramente assegurar o desfrute de direitos e o cumprimento de deveres, demanda 

formalização das relações jurídicas, políticas e sociais, a ponto de Ricardo Dipp afirmar que: 

“assim, informal, é quase isso mesmo: uma sociedade sem forma, quase sem alma jurídica e 

social. Pior que isso: uma sociedade cujo resto de alma jurídico-social se acha pervertido”1.  

Precisos se apresentam, portanto, instrumentos estabelecedores de conformações que 

tornem mais objetiva a dimensão abstrata das relações e sentimentos sociais de existência e 

relacionamento, para que assim sejam projetadas concretas bases, racional e pragmaticamente 

fundadas, ao melhor desenvolvimento da pessoa. 

Para além da comunicação oral, foi com a escrita, em sentido amplo, que solidamente 

se estabeleceram organizações burocrático-governamentais, de onde emanaram instituições 

públicas compostas por pessoas treinadas na função de formalizar por escrito as decisões de 

autoridades, em fórmulas legalmente determinadas, cuja evolução culminou em figuras como 

as chancelarias, secretarias e tabelionatos. Outrossim, é com escrita e registro que os fatos da 

memória e experiências humanas se conservam, a ponto de a preservação do patrimônio 

documental ser representativa da própria história. Observa-se que ao passar do tempo, e 

principalmente após a II Guerra Mundial, surgiram outros aspectos e preocupações ligados à 

documentação, a exemplo da racionalização das informações, busca por eficiência e 

transparência administrativa, e assunção de maior moralidade nas atuações2. 

Ressaltam João Pedro Lamana Paiva e Pércio Brasil Alvares que:  

 

O surgimento da escrita, além disso, foi uma das maiores revoluções 

tecnológicas da humanidade, introduzindo profundas alterações nos hábitos e 

no modo de vida das pessoas, porque ela foi o instrumento capaz de fixar, 

preservar, conservar, para resgate e difusão, no presente ou no futuro, as 

ideias, descobertas, segredos, planos, negociações, compromissos e tantas 

outras informações valiosas para os povos3.  

 

Isto porque os fatos, humanos ou naturais, verificados no mundo corpóreo, devem ser 

documentados, isto é, inscritos em suporte ao fim de receber a publicidade e perpetuação que 

                                                 
1 DIPP, Ricardo. Registros públicos: trilogia do camponês de Andorra. Campinas: Millennium, 2003, p. 16.  
2 SANTOS, Maria Vandilima; VIVEKANANDA, Karim Cecília Kessel. Gestão de documentos de A a Z: 

gerenciamento de documentos eletrônicos. Curitiba: Camões, 2008, p. 14 e 73. 
3 PAIVA, João Pedro Lamana; ALVARES, Pércio Brasil. Registro de títulos e documentos. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 20. 
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ordinariamente não constam na efemeridade dos fatos ou de simples narrativas informais. É 

justamente este aspecto conservador que dá ensejo aos arquivos, os quais emanam de uma 

composição mantenedora de documentos comprobatórios da legitimidade de atividades 

exercidas pelo poder, em prol da administração pública e dos interesses gerais. Para mais, os 

papéis e documentos, conforme aduzem Paulo Eduardo Sobreira Moraes e Vanderleia Stece De 

Oliveira: “[...] quando não mais serviam para reivindicar direitos, eram transferidos para 

museus e bibliotecas. Surge daí a ideia de arquivo administrativo e arquivo histórico”4. 

Tais arranjos, que se tornaram valiosas fontes de pesquisa, conservam e comprovam 

acontecimentos, guardando ciclos relevantes da existência humana, e assim representam 

domínios, circunscritos no tempo e no espaço, sobre partes da história. Mais do que isso, 

sustentam operações complexas que, ativa ou passivamente, mostram-se tão recorrentemente 

tangíveis e relevantes a ponto de poder afirmar que o suporte documental, para além de mera 

superfície inerte que dispõe das marcas de ocorrências já realizadas, influi diretamente na 

ordenação, manutenção e legitimidade das estruturas sociais5. 

Também a representação pessoal, aqui compreendidos o valor social, a honra, os 

atributos e os status da pessoa, dependem de documentações comprobatórias. A exemplo, o 

crédito ou descrédito, a legitimação ou deslegitimação, e a própria identidade, tem muitos de 

seus aspectos projetados no instrumento documental, assim como a garantia dada vale em 

conforme ao conteúdo constante do papel assinado, com o peso da assinatura que corresponde 

à credibilidade ou legitimidade da pessoa ou instituição garante6. 

Em razão de sua influência e relevância, emanam por corolário algumas perquirições 

acerca da autenticidade documental, que há muito preocupa os contratantes envolvidos em 

relações sociais. Consta assim que, já na Antiguidade, porquanto os mensageiros ou arautos de 

um rei apresentavam-se perante outros identificando-se por diplomas, e nesta condição eram 

bem recebidos e hospedados conforme as normas do “direito das gentes”, decorreu a atuação 

de oportunistas que, na posse de falsos diplomas, se apresentavam como os mensageiros ou 

arautos reais no intuito de usufruir das regalias cabíveis, o que demandou o destaque e 

qualificação de indivíduos devidamente capacitados ao exame e autenticação de diplomas7.  

                                                 
4 MORAES, Paulo Eduardo Sobreira; OLIVEIRA, Vanderleia Stece de. Gestão da informação e arquivística no 

contexto secretarial. Curitiba: Intersaberes, 2015, p. 108-110.  
5 DERRIDA, Jacques. Papel-máquina. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p. 217-219. 
6 Ibid., p. 220.  
7 DEL PICCHIA FILHO, José; DEL PICCHIA, Celso Mauro Ribeiro. Tratado de documentoscopia: da  

falsidade documental. São Paulo: Universitária de Direito Ltda, 1976, p. 6.  
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Deste curso procedeu a diplomática como a ciência documentária construída, por volta 

dos séculos XVI e XVII, justamente para aprofundar estudos e conhecimentos acerca das 

configurações fidedignas de certos diplomas, ao fim de determinar sua falsidade ou veracidade, 

bem como as consequências daí decorrentes. Este é o ensinamento de Maria Vandilima Santos 

e Karim Cecília Kessel Vivekananda, que sintetizam a seguinte ideia:  

 

Foram estudos de ordem filológica, histórica e teleológica dos séculos XVI e 

XVII que levaram o documento (diploma a ser submetido a determinado tipo 

de crítica), e daí surge a diplomática. Sua justificativa, em primeiro lugar, era 

a de distinguir documentos falsos dos verdadeiros. A questão girava, na época, 

em torno da cobiça de privilégios, bens e propriedades eclesiásticas: 

falsificavam-se comprovantes desses direitos8.  

 

Em decorrência, desenvolveram-se os saberes sobre a fé e a confiabilidade, 

chanceladas por procedimentos ou posições de aprovação, ao fim de assegurar a confiança na 

autenticação de determinados títulos e documentos. E, independentemente da evolução 

tecnológica ou mudança dos suportes e materiais utilizados ao longo do tempo, permanece 

indispensável que este abono se realize por um terceiro, ocupante da posição de garante, que 

seja imparcial e dotado de fé. 

Essa fé pública advém de um status conferidor, garantido pela chancela estatal, de que 

determinados fatos ou atos chancelados pelo detentor da confiança geral, são verdadeiros, 

autênticos e, portanto, devem ser acreditados por todos, mesmo que o aceitante não haja 

vislumbrado nem participado diretamente da ocorrência representada. Ou seja, constitui a 

certeza, mesmo que derrotável em alguns casos, de que certas ocorrências formalizadas frente 

ao agente, nos conformes do ordenamento, realmente detêm a eficácia e retidão que delas 

legitimamente se espera. 

E, mesmo que se defenda a autonomia e autodeterminação nas relações e interesses 

firmados entre as pessoas, sua validade e exequibilidade repousa sobre a garantia de uma 

estruturação, comumente materializada num Estado, que se mostra essencial à qualificação não 

apenas de tais relações sociais e seus elementos objetivos (como determinados objetos, períodos 

de duração, impedimentos, requisitos etc.), mas também, e principalmente, dos próprios 

envolvidos, a exemplo da definição de estados e posições pessoais (no âmbito profissional, 

familiar, civil e político). Neste raciocínio, Alain Supiot salienta que: “aliás, essa palavra só 

                                                 
8 SANTOS, Maria Vandilima; VIVEKANANDA, Karim Cecília Kessel. Gestão de documentos de A a Z: 

gerenciamento de documentos eletrônicos. Curitiba: Camões, 2008, p. 73.  
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vale na medida em que é conforme à lei desse Garante: ontem a lei divina, que exige que a 

convenção tenha uma causa justa, hoje a lei do Estado, que só dá força jurídica às convenções 

‘legalmente formadas’”9. 

Ressalva-se, ainda, que o Estado não deve se limitar a instituir penas aos fraudadores 

de tão importantes instrumentos, principalmente se públicos, mas cumpre-lhe salvaguardar o 

esmero da produção e concessão de seus elementos, e para tanto há de conceber as melhores 

medidas que se façam possíveis para dificultar o acesso ou uso indevido destes. E, 

paralelamente ao trato dos aspectos referentes à segurança e autenticidade documental, há de 

se ponderar acerca da preservação de tais documentos que, independentemente de seu suporte, 

constituem patrimônio e substrato das organizações humanas. 

Assim, com base no denominado princípio da conservação, os agentes têm o dever de 

guarda e zelo pelos documentos que lhes são confiados10, e assumem as responsabilidades daí 

decorrentes. Nesta incumbência, devem atender os requisitos e parâmetros de segurança11 e 

conservação dos conteúdos e informações, mas sem prejuízo de um acesso diligente aos 

mesmos, independentemente do meio ou tecnologia utilizado. Aliás, por conta da regular 

perpetuidade12, cabe requisição de sua publicidade ou reprodução a qualquer momento13, salvo 

casos em que haja convenção ou dispositivo normativo autorizando pontuais eliminações. 

                                                 
9   SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 116.  
10  O Provimento n.º 50/2015 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a conservação de documentos nos 

cartórios extrajudiciais. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 50/2015. 28 de setembro de 2015. 

Dispõe sobre a conservação de documentos nos cartórios extrajudiciais. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/provimento-n50-28-09-2015-corregedoria.pdf>. Acesso em: 17 

jun. 2018.  
11  A Recomendação nº 09/2013, alterada pela Recomendação n.º 11/2013 do Conselho Nacional de Justiça, dispõe 

sobre a formação e manutenção de arquivo de segurança pelos responsáveis das serventias do serviço extrajudicial 

de notas e de registro. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação nº 09/2013. Dispõe sobre a 

formação e manutenção de arquivo de segurança pelos responsáveis pelas serventias do serviço extrajudicial de 

notas e de registro. Disponível em:  <http://www.cnj.jus.br/recomendacoes-corregedoria/23963-recomendacao-n-

09-de-07-de-marco-de-2013>. Acesso em: 12 jun. 2018 e BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação 

nº 11/2013. Altera a Recomendação nº 09, da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a formação e 

manutenção de arquivo de segurança pelos responsáveis pelas serventias do serviço extrajudicial de notas e de 

registro. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/recomendacoes/recomenda%C3%A7%C3%A3o_11.pd

f>. Acesso em: 12 jun. 2018.   
12  Exemplificativamente pode-se elencar os artigos 24 e 26 da Lei n.º 6.015/1973, que preveem o dever de os 

oficiais registradores manterem, com segurança, os livros e documentos que lhes caibam, respondendo pela ordem 

e conservação, bem como por sua permanência indefinida no tempo. BRASIL. Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 

1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015original.htm>.Acesso em: 23 jun. 2018.  
13  Ilustra-se tal efeito prático com a seguinte constatação de João Pedro Lamana Paiva e Pércio Brasil Alvares: “É 

especialmente por essa razão que os registradores de títulos e documentos, ao longo do tempo, sempre sugeriram 

o registro da carteira de trabalho no órgão registral de Títulos e Documentos, porque, ainda que fosse perdido esse 

documento importante, haveria condições de resgatar suas informações, com o mesmo valor do documento 

 

http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/provimento-n50-28-09-2015-corregedoria.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/provimento-n50-28-09-2015-corregedoria.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/provimento-n50-28-09-2015-corregedoria.pdf
http://www.cnj.jus.br/recomendacoes-corregedoria/23963-recomendacao-n-09-de-07-de-marco-de-2013
http://www.cnj.jus.br/recomendacoes-corregedoria/23963-recomendacao-n-09-de-07-de-marco-de-2013
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/recomendacoes/recomenda%C3%A7%C3%A3o_11.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/recomendacoes/recomenda%C3%A7%C3%A3o_11.pdf
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Até porque, contêm informações e dados perenemente hábeis a serem utilizados em 

diversos momentos e contextos. Aqui, adentrando ao patamar da gestão de informações 

fornecidas e alicerçadas pelos instrumentos documentais, realça-se que estas configuram 

também um relevante elemento de instrução às organizações hodiernas, tanto ao planejamento 

quanto à execução de seus objetivos, porque úteis a um infindável leque de atividades, 

notadamente nesta era pautada em tecnologias que aceleram e maximizam o fornecimento e a 

troca de informações, públicas e privadas. 

No âmbito desta propalação de informações, acolhidas e formalizadas por tais suportes 

difusores, destaca-se a própria necessidade de as complexas formações sociais hodiernas 

utilizarem-se de meios seguros e com amplo alcance para o conhecimento das mais variadas e 

longínquas relações, e seus efeitos diversos, travadas entre os componentes de toda sua extensão 

estrutural, o que reforça a confiança e publicidade que embasam o uso do aparato documental. 

Daí advém a publicidade, em seus variados aspectos, ao fim de garantir a devida eficácia perante 

os demais componentes da sociedade, aos quais é também demandada a necessidade de opor 

ou provar status ou condições nos conforme dos trâmites traçados14. 

De todo este aparato aduz-se que as relações sociais se convertem, na moldura do 

ordenamento posto, em relações jurídicas formalizadas em razão da necessidade de se conferir 

validade, segurança, publicidade e eficácia a determinados fatos ou atos ocorrentes por conta 

das diárias relações que se concretizam no âmbito da sociedade15. 

Por sua vez, o documento se configura substancialmente como forma materializadora 

da junção entre o objeto ou decorrências materiais (fatos, atos ou negócios) com uma inscrição 

oficializada (formalização em determinado suporte social e juridicamente crível), nos 

conformes das diretrizes do ordenamento que os conforma, garante e legitima. Em 

complemento, oportunos os seguintes dizeres de Luiz Guilherme Loureiro que, apesar de 

adstringir-se aos documentos públicos lavrados em Tabelionatos de Notas, também embasam 

a formação estrutural dos demais instrumentos documentais:  

                                                 
original”.  PAIVA, João Pedro Lamana; ALVARES, Pércio Brasil. Registro de títulos e documentos. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 50-51.  
14  A título de conhecimento elenca-se, através da relação formada por João Pedro Lamana Paiva e Pércio Brasil 

Alvares, algumas das formas mais características de eficácia relacionadas à publicidade, em âmbito dos Ofícios 

de Registros Públicos, no seguinte: “A publicidade relativa ao ato de registro em títulos e documentos é das mais 

amplas e ecléticas dentre as espécies registrais, notabilizando-se por conferir publicidade a uma imensa variedade 

de títulos, papéis e documentos passíveis de ingresso nesse órgão registral específico, proporcionando-lhe, a partir 

do efeito publicitário, a agregação de eficácia probatória (art. 127, I, da LRP), eficácia conservativa (art. 127, VII, 

da LRP), eficácia cronológica, a partir do momento em que fixa a data (art. 130, parágrafo único, da LRP), e 

eficácia na oponibilidade contra terceiros (arts. 127 e 129 da LRP)”. Ibid., p. 28-29. 
15 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 7. ed. Salvador: JusPodvim, 2016, p. 47. 
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O documento notarial, para que seja válido e eficaz, necessita de um suporte 

material e a intervenção de um agente que atua no desempenho de uma função 

pública (notário ou tabelião) que tem a obrigação de ajustar sua conduta a 

certos pressupostos formais estabelecidos em lei16.  

 

Esta construção, seja atinente ao campo público ou privado, representa a imperativa e 

perene necessidade geral pela adoção de uma fonte de conhecimento estável e duradoura, pois 

a admissão de apontamentos fugazes e precários como meios legitimamente passíveis de 

conservar e gerar cognoscibilidade às relações que se deseja atribuir notoriedade, geraria tanto 

uma grande insegurança e instabilidade social quanto um caos jurídico-social, donde a 

volatilidade erodiria justamente a estabilidade que tanto se almeja. 

Até porque, não se trata de mero suporte formal, mas de instrumentos que instauram 

atributos, qualidades e circunstâncias essenciais ao efetivo alcance das posições jurídico-sociais 

almejadas, bem como da conseguinte realização dos direitos e deveres vitais à pessoa. Nesta 

via, cada vez mais se documenta as ocorrências diárias, do que emana a congregação de 

variados efeitos e componentes qualificados à construção de novas realidades, posições e planos 

mais adequados à realidade social, e que servem também de base às operações institucionais 

porquanto indicam os melhores e mais eficazes caminhos a serem seguidos. E, segundo Maria 

Vandilima Santos e Karim Cecília Kessel Vivekananda: 

 

O mundo moderno é o mundo da prova, e prova é sinônima de documento; 

são eles que comprovam fatos, atos, operações, sua ocorrência, sua dimensão 

e seus efeitos – e, mercê da multiplicação das atividades da administração 

pública e da iniciativa privada, a cada dia há um demasiado aumento do 

número de documentos17.  

 

Enfim infere-se que a consolidação e divulgação da escrita, base da formação de 

documentos formais, donde abrangidos os arquivos e registros, tidos como reais conquistas da 

civilização, ensejou, por todas suas funções e efeitos primordiais à própria formação humana, 

uma grande intensificação no emprego deste aparato. Outrossim, não é demais afirmar que, 

representando cada um desde o nascimento até o óbito, os documentos constituem a própria 

vida da pessoa, porquanto resta demandante da personalidade jurídico-social para a composição 

regular de uma vivência digna. 

                                                 
16 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 7. ed. Salvador: JusPodvim, 2016, p. 1027. 
17 SANTOS, Maria Vandilima; VIVEKANANDA, Karim Cecília Kessel. Gestão de documentos de A a Z: 

gerenciamento de documentos eletrônicos. Curitiba: Camões, 2008, p. 87. 
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2.1 CONCEITOS E DIFERENCIAÇÕES DOS INSTRUMENTOS TÉCNICO-FORMAIS 

 

Advertindo que não compõe o intuito deste abordar classificações que destoam dos 

principais objetivos predelineados, a exemplo daqueles atinentes aos estudos teóricos dos 

historiadores ou pragmaticamente utilizados pelos bibliotecários em suas organizações. Importa 

aqui considerar e esclarecer noções conceituais adstritas ao tema em apreço. Nesta diretriz, 

restam abordadas e distintamente caracterizadas as classificações e denominações cabíveis, 

como: forma, documento, instrumento, documentos oficiais, documentação, arquivos, 

registros, registros públicos, dados, informações, sistemas, entre outras especificações conexas.  

A forma, em perspectiva ampla, é tida como o meio pelo qual inteligivelmente se 

expressa e declara uma vontade humana, um conteúdo, que assim se torna compreensível e 

oponível aos demais, haja ou não solenidades e ritos específicos. Em concepção mais restrita e 

técnica, se relaciona a uma solenidade ou exteriorização emoldurada, geralmente prevista em 

lei ou contrato. Considerando o ordenamento jurídico brasileiro, pode-se elencar como formas 

mais ocorrentes e relevantes os documentos, públicos e particulares, e as autenticações públicas. 

Os termos documento e instrumento provocam disparidades doutrinárias, pois 

enquanto há quem os considere conceitos sinônimos, conforme a legislação brasileira que não 

delimita conceitualmente nem distingue referidos termos (empregando-os indistintamente), por 

outro lado há quem enquadre o documento como gênero do qual o instrumento se torna espécie. 

Para estes últimos o documento seria toda coisa móvel, produto de ato humano e perceptível 

pelos sentidos da visão e tato, que sirva de prova histórica, indireta e representativa de um fato, 

enquanto o instrumento seria a espécie na qual em forma perene se fixa materialmente, por 

meio da escrita, declarações ou manifestações de vontade18. Contribuindo à primeira posição, 

Luiz Guilherme Loureiro ensina ainda que:  

 

Aliás, no direito romano, quando ainda não havia distinção entre documentos 

públicos e privados, a palavra instrumento era apta para indicar qualquer 

documento. De fato, ambos os termos têm a mesma origem etimológica: os 

verbos ‘docet’ (dar a conhecer) e ‘instruere’ (instruir ou informar sobre o 

passado)19.  

 

                                                 
18  LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 7. ed. Salvador: JusPodvim, 2016, p.1021- 

1022.  
19  Ibid. 
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Levando em conta, portanto, que a lei pátria não os distingue, e considerando-se a 

própria afinidade das construções etimológicas de referidos termos, aqui se adota uma 

conceituação congênere para chegar à definição de uma peça convenientemente formada nos 

moldes das leis, que porta informações e materialmente se afixa em suporte estável, destinando-

se a comunicar, representar, provar, justificar ou perpetuar pensamentos, atos, fatos ou 

condições  que ensejam direitos e deveres. Por diligência, entre outras admissíveis acepções, 

constata-se também a possibilidade de vislumbrar o documento tanto na perspectiva 

bibliográfica para representar qualquer obra formalizada, quanto na jurídica para representar a 

prova de determinados atos, fatos, afirmações ou negócios reveladores de efeitos jurídicos. 

Também em ponto conexo, quanto ao suporte destes é imperativo anotar que a 

evolução tecnológica, pairada sobre os meios informáticos, com relevante peso à internet, 

traduz uma colossal mutação que cobre os meios tradicionalmente utilizados, a qual carrega 

consigo novas preocupações, requisitos e efeitos que, aos poucos vem sendo entendidos e 

regulamentados. Este contemporâneo enredo assesta, por exemplo, a certificação digital, a 

desmaterialização e digitalização, o registro eletrônico, as centrais eletrônicas, entre outras 

aplicações20 que tomam por base o revolucionário uso do suporte digital21. 

No âmbito da chancela estatal ou institucional, tem-se por documentos oficiais, em 

regra, aqueles expedidos por órgãos da administração pública, porém, há outros aos quais 

determinados dispositivos de lei concedem equiparação, a exemplo daqueles fornecidos por 

certas organizações oficiosas e paraestatais. Assim, as repartições públicas oficialmente 

encarregadas de proceder a identificação titular, configuradas a título de “Serviços de 

Identificação”, podem então figurar em paralelo a outras repartições que também fornecem 

documentos de identificação funcional. Entretanto, frente à ausência de específica legislação 

suficiente, alarmantes equívocos se desdobram por conta da imprecisão que paira acerca dos 

efeitos atribuídos a tais documentos expedidos por repartições diferenciadas, mesmo sabido o 

fato de que alguns documentos privados, como as carteiras expedidas por associações civis, não 

                                                 
20 Nesta linha, a Lei nº 12.682/2012 dispõe sobre a elaboração e arquivamento de documentos em meios   

eletromagnéticos. BRASIL. Lei nº 12.682 de 09 de julho de 2012. Dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de 

documentos em meios eletromagnéticos. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12682.htm>.  Acesso em: 22 jun. 2016.  
21 Interessante a constatação de Luiz Guilherme Loureiro no sentido de que: “A passagem do analógico ao 

numérico anuncia a chegada de uma nova era cujas consequências jurídicas são múltiplas. Com a generalização 

do comércio eletrônico e da multimídia, a humanidade presencia uma nova revolução, tão ou mais importante que 

a Revolução Industrial do século XIX”.  LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 7. ed. 

Salvador: JusPodvim, 2016, p. 479. 
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oferecem garantia oficial, e portanto só podem ser aceitas no fim e meio a que se destinam na 

específica estrutura de representação22. 

Com efeito, além do próprio documento de prova da identidade, o sujeito pode possuir 

variados outros documentos oficiais que lhe identificam, com fins e efeitos diversos, como a 

caderneta de reservista, o passaporte, o título eleitoral, entre outros. Em síntese, José Del 

Picchia Filho e Celso Mauro Ribeiro Del Picchia apontam que:  

 

Diversos, pois, são os documentos em circulação, da mais variada 

procedência, com os quais o indivíduo procura demonstrar sua identidade. 

Alguns deles merecem mais fé do que outros, não só por procederem de 

repartições oficiais, como pelos requisitos e formalidades exigidos para sua 

obtenção23.  

 

O ato de documentação, propriamente dito, traduz-se por um compêndio de técnicas 

direcionadas às finalidades principais de produção, sistematização, disposição, aplicação e 

aproveitamento dos documentos. Apresenta vieses diferenciados a partir da natureza assumida 

como, exemplificativamente, a comercial quando organizada e utilizada por empresas e 

destinada a fins estritamente comerciais, a científica quando seu objetivo principal é o de 

proporcionar informações científicas ou didáticas sem intuito lucrativo, e a oficial quando sua 

organização e utilização têm por finalidade assessorar a Administração Pública, pressupondo 

assim a coleta e a classificação de documentos tidos por oficiais24. 

Os arquivos25, por sua vez, são agrupações organizadas de certos documentos em posse 

de pessoas ou instituições, públicas ou privadas, logisticamente acervados e perpetuados ao fim 

de produzir efeitos e serem utilizados em momento presente ou futuro26. Estes também podem 

visar fins diversos, a exemplo de um escopo histórico donde figuram como repositórios das 

                                                 
22  DEL PICCHIA FILHO, José; DEL PICCHIA, Celso Mauro Ribeiro. Tratado de documentoscopia: da     

falsidade documental. São Paulo: Universitária de Direito Ltda, 1976, p. 318 e 393. 
23  Ibid., p. 393. 
24  SANTOS, Maria Vandilima; VIVEKANANDA, Karim Cecília Kessel. Gestão de documentos de A a Z:    

gerenciamento de documentos eletrônicos. Curitiba: Camões, 2008, p. 1-2.  
25  A Lei n.º 8.159/1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, estabelece em seu 

artigo 2º a seguinte definição: “Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência 

do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou 

a natureza dos documentos”. BRASIL. Lei nº 8.159 de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8159.htm>. Acesso em: 10 jun. 2018.  
26  Conforme ensinam Maria Vandilima Santos e Karim Cecília Kessel Vivekananda: “Para se organizar um 

arquivo percorrem-se quatro etapas: 1º colheita de dados/informações; 2º estudo analítico desses dados e 

informações; 3º planejamento; 4º implantação e acompanhamento”. SANTOS, Maria Vandilima; 

VIVEKANANDA, Karim Cecília Kessel. Gestão de documentos de A a Z: gerenciamento de documentos 

eletrônicos. Curitiba: Camões, 2008, p. 18. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8159.htm
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reproduções de acontecimentos passados, ou de uma finalidade administrativa ao fito de 

auxiliar os planejamentos e tomadas de decisões pela Administração. Em sua gênese, advêm 

do armazenamento de documentos que, não mais servindo diretamente, em determinado 

momento, à reivindicação de direitos ou cumprimento de deveres, foram sendo transferidos 

para institutos de conservação, especialmente museus e bibliotecas. Etimologicamente, 

segundo Maria Vandilima Santos e Karim Cecília Kessel Vivekananda, o termo “arquivo” é:  

 

Palavra derivada do grego – ‘arché’ – denominação do palácio dos registrados 

e, depois ‘archeion’, significando o local de depósito e guarda de documentos. 

[...]. Há ainda do latim, a palavra ‘archivum’,  que traduziria o lugar onde os 

documentos os eram guardados – e que para muitos seria a raiz etimológica 

de arquivo. A etimologia já sugere o conceito de arquivo, que, efetivamente, 

outro não é senão ‘o acervo de documentos organizadamente guardados e 

conservados, para acesso oportuno’27.  

 

A finalidade principal dos arquivos é a própria preservação dos documentos 

guardados, através do alcance de certa estabilidade na manutenção do suporte informacional. 

Há de se observar desta feita que, nos documentos tradicionalmente contidos em papel, o 

conteúdo e o suporte restam tão intrinsecamente interligados que a manutenção do suporte 

garante a preservação do próprio documento como um todo, em seu conteúdo e continente, 

todavia, doutro lado observa-se que os documentos digitais focam a preservação e manutenção 

dos meios de acesso, independentemente do suporte, ou melhor, suster as vias de contato para 

com as informações eletrônicas28.  

No patamar da eficácia dos arquivos mostra-se primordial destacar que as informações 

neles constantes devem ser estruturadas e publicizadas em forma suficientemente inteligível e 

transparente a ponto de os interessados que lhes buscam não restarem ludibriados a crer em 

falsas finalidades ou efeitos deles carecedores, principalmente quanto à perspectiva jurídica, os 

quais devem em verdade ser buscados com outras estruturações, a exemplo dos registros 

públicos, sob pena de degrado da confiança social que sobre si há de pairar. Nesta linha, tratando 

                                                 
27  SANTOS, Maria Vandilima; VIVEKANANDA, Karim Cecília Kessel. Gestão de documentos de A a Z: 

gerenciamento de documentos eletrônicos. Curitiba: Camões, 2008, p. 11.  
28  MORAES, Paulo Eduardo Sobreira; OLIVEIRA, Vanderleia Stece de. Gestão da informação e arquivística 

no contexto secretarial. Curitiba: Intersaberes, 2015, p. 194.  
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do denominado Sistema Nacional de Informações de Registro Civil29 (SIRC)30, Mário de 

Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de Oliveira, ressalvam que:  

 

Relembre-se que cadastros não são revestidos da segurança, autenticidade, 

eficácia e publicidade de um registro jurídico [...]. O SIRC é administrativo, 

trata-se de cadastro/arquivo administrativo, e não se confunde com registro 

jurídico, tendo efeitos, valores e destinações diferentes: ‘o registro, à dação de 

segurança jurídica; o arquivo administrativo, a coletar dados para 

administração pública’31.  

 

Já o registro apresenta-se como um ato central, lavrado em livro de ofício específico, 

o qual documenta principalmente atos e fatos na qualidade de tornar o conhecimento destas 

ocorrências um episódio perene, público desde que ressalvadas certas exceções (a exemplo das 

relativas à intimidade das pessoas), e verdadeiro se não desconstituído por provimentos oficiais 

em que contrariamente se prove contra o conteúdo registrado. No entanto, tais exceções devem 

estear-se em previsões legais, caso contrário há de prevalecer a regra da força e presunção de 

veracidade do registro público32.  

Os registros são dotados de sistemática e efeitos próprios, e figuram em 

posicionamento tão essencial ao patrocínio das relações sociais e planejamentos estatais a ponto 

de a lei, em certos casos, chegar a impor sua realização. Visa-se, com tal medida, não apenas 

preencher condições de validade ou eficácia de determinadas ocorrências singulares, mas 

também, e principalmente, preservar a própria finalidade desta técnica organização registrária, 

na missão de sempre fomentar-se a sociedade com informações autênticas, profícuas, íntegras 

e atualizadas. 

E, tendo em vista a finalidade de os registros representarem a realidade, com atualizada 

e adequada publicidade, estes dotam-se de grande dinamicidade para acompanhar a fluidez das 

mutações sociais, o que formalmente decorre por via das denominadas averbações, as quais se 

                                                 
29  O Decreto nº 8.270/2014 institui o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – Sirc, com seu comitê 

gestor. BRASIL. Decreto nº 8.270, de 26 de junho de 2014. Institui o Sistema Nacional de Informações de Registro 

Civil - Sirc e seu comitê gestor, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8270.htm>. Acesso 

em: 15 jun. 2018.  
30  O Sistema de Informações do Registro Civil (SIRC) não se confunde, mas se complementa com as atuações da 

denominada Central Nacional do Registro Civil (CRC Nacional), que é tratada pelo Provimento n.º 46/2015 (o 

qual revogou o Provimento n.º 38/2014) do Conselho Nacional de Justiça. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. 

Provimento nº 46/2015. Revoga o Provimento 38 de 25/07/2014 e dispõe sobre a Central de Informações de 

Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-

adm?documento=2966>. Acesso em: 15 jun. 2018.  
31 CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais 

I: parte geral e registro de nascimento. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 26-27.  
32   Ibid., p. 67. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8270.htm
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2966
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2966
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configuram em atos modificativos ou complementares do conteúdo ou efeitos do registro, 

compreendendo assim toda ocorrência à qual, interferindo no registro, se deva assegurar 

publicidade, autenticidade, segurança e eficácia, desde que não haja contrariedade ao 

ordenamento. Toda forma, mesmo em havendo modificações, por conta da perenidade e 

ininterrupção que há de instruir os registros, mantém-se íntegros todos os atos preteritamente 

realizados, porque representam a realidade de outra época a qual deve ser preservada. 

No campo estrutural dos registros públicos infere-se que estes compõem um sistema 

juridicamente organizado para atribuir publicidade a situações que o próprio ordenamento exige 

sejam públicas e cognoscíveis por todos, assegurando assim os efeitos jurídicos e sociais 

esperados, ao mesmo tempo em que rende efeitos atinentes à sua própria sistematização. Neste 

quadro há de se ressaltar a insuficiência da classificada publicidade negativa, atribuída por 

exemplo a escrituras não registradas ou aos cadastros públicos, a qual não agrega oponibilidade 

ampla, e assim demanda-se a chamada publicidade positiva, que torna o conteúdo registrado 

amplamente cognoscível e oponível a terceiros, mesmo que tal condição não constitua a 

ocorrência objeto do ato registrário, mas venha a garantir eficácia declarativa33e chancelar 

acesso amplo ao conteúdo da ação formalizada34.  

No Brasil, os Ofícios de Registros Públicos Civis, em suas diversas espécies, por conta 

do predomínio do interesse estatal na regulação de sua atividade-fim, são dotados de índole e 

reputação pública, apesar de sua gestão profissional, e atividade-meio, executar-se pelos 

delegatários no tracejo do regime privado. Tais agentes delegados35, portanto, não compõem 

direta e formalmente a estrutura da Administração Pública, mas a ela se aglutinam para formar, 

em sentido amplo, a estrutura do poder público, compondo a modalidade de particulares em 

colaboração com a Administração Pública36, e respondendo externamente como agentes 

públicos (inclusive para fins penais). 

                                                 
33 Ensinam Mário de Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de Oliveira que: “Ainda no que toca à publicidade 

declarativa, podem ser vislumbrados dois grupos com características especiais: A) atos para os quais a lei impõe 

o registro como condição de eficácia e B) atos para os quais a lei reconhece o registro como meio probatório”. 

CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais 

I: parte geral e registro de nascimento. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 50.  
34  DIPP, Ricardo. Registros públicos: trilogia do camponês de Andorra. Campinas: Millennium, 2003. p. 16.  
35  Apenas a título de conhecimento, anota-se que a Lei nº 11.630/2007 instituiu o “Dia Nacional do Notário e do 

Registrador”, determinando em seu artigo 1º que: “Fica instituído o Dia Nacional do Notário e do Registrador, a 

ser comemorado anualmente no dia 18 de novembro.”. BRASIL. Lei nº 11.630 de 26 de dezembro de 2017. Institui 

o Dia Nacional do Notário e do Registrador. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11630.htm>. Acesso em: 16 jun. 2018.  
36  Conjugando os termos da Lei 6.015/1973 e da Constituição Federal (especialmente em seu artigo 236), infere-

se que os delegatários dos serviços públicos notariais e registrais são particulares, pessoas físicas, aos quais o Poder 

Público, mediante concurso de provas e títulos, outorga determinadas funções, dotando-lhes de fé púbica para, 

pessoalmente, como profissionais do Direito que são, exercerem tais atividades em via de conferir e assegurar 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11630.htm
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Na tela dos objetos de tais atuações, compete ainda ponderar acerca dos dados e 

informações37. Distinguindo-se, notadamente, em significância e propósito, aqui cabe dizer que 

os dados são elementos, em estado bruto, dos quais podem ser obtidas as informações, que 

assim se constroem quando, com alocação dos devidos tratamentos, os dados colhidos restam 

aptos a gerar efeitos profícuos a quem deles vier a se utilizar em determinado campo. E, apesar 

de a informação se mostrar mais impactante ao conhecimento e formação de planos e soluções, 

a ambos em regra se há de viabilizar o acesso e uso público, salvo restrições legitimamente 

impostas, ou quando sua obtenção se der exclusivamente em domínio e no interesse privado de 

certa pessoa ou instituição38. 

Quanto aos efeitos irradiados observa-se com Alain Supiot que:  

 

A promoção da informação é um fenômeno jurídico geral que se traduziu de 

duas maneiras. Em primeiro lugar, por um aumento das obrigações de 

informação e de “transparência”, que afetam de agora em diante todos os 

contratos e modificam a concepção tradicional de inúmeros vínculos sociais 

[...]. Depois, por uma patrimonialização da informação, que é cada vez mais 

amiúde tratada como um bem imaterial apropriável. [...]. Ativamente 

defendida pela maioria dos juristas, essa patrimonialização é contrária às 

opiniões dos primeiros teóricos da sociedade da informação, que defendiam 

com virulência o princípio da livre circulação da informação e salientavam os 

efeitos devastadores de sua apropriação privada39.  

 

                                                 
autenticidade, segurança, eficácia e publicidade aos atos, fatos, negócios e manifestações apresentadas, para o fim 

de sua devida formalização jurídica nos termos da lei. BRASIL. Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Dispõe 

sobre os registros públicos, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015original.htm>. Acesso em: 23 jun. 2018. 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 23 jun. 2018. 
37  No Brasil, dentre outras, a Lei nº 12.527/2011 regulou o acesso à informação previsto nos artigos 5º, XXXIII; 

37, §3º, II; e 216, §2º, todos da Constituição Federal, alterando ainda a Lei nº 8.112/1990 e revogando 

integralmente a Lei nº 11.111/2005, bem como dispositivos da Lei nº 8.159/1991, tudo em âmbito de uma 

regulamentação ordenatória ao campo das informações. BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do 

art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 

de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Diário Oficial 

[da] República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018. BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 23 jun. 2018.  
38  “A revogada lei 11.111/05 prevê que o acesso aos documentos públicos classificados “no mais alto grau de 

sigilo” poderá ser restringido por tempo indeterminado, ou até permanecer em eterno segredo, em defesa da 

soberania nacional. É flagrante a violação por meio desta lei dos princípios constitucionais da publicidade e da 

transparência democrática”.  BRASIL. Lei nº 11.111 de 5 de maio de 2005. Regulamenta a parte final do disposto 

no inciso XXXIII do caput do art. 5o da Constituição Federal e dá outras providências. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/lei/l11111.htm>.  Acesso em: 23 jun. 2018.  
39  SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 156.  
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Em âmbito da organização e manutenção destes, concebem-se sistemas especializados 

que geralmente congregam subsistemas, rotinas, métodos e estruturas destinados à coleta, 

processamento, armazenagem, proteção e ampla divulgação, excepcionalmente restringida, dos 

dados e informações relevantes a determinado cenário organizacional, e à definição da própria 

estrutura a ser adotada, ao que se concernem por exemplo os sistemas de informação, de gestão 

arquivística e de gestão documental40. 

Concentrando o que dito, então, infere-se que os documentos assumem finalidades e 

efeitos diversos, bem como ordenam variadas atuações relevantes. Constam, por exemplo, no 

registro de atividades humanas e ocorrências da natureza, de informações à transmissão de 

conhecimentos e planejamento de atos, entre outros. Neste deslinde, e considerando-se 

determinados elementos como critérios classificatórios, é possível aqui, sem o intuito de um 

maior aprofundamento ou descrição das incontáveis concepções existentes, elencar 

determinadas categorias documentais. Para tanto, distinguem-se os documentos escritos, orais, 

iconográficos e outros. Em paralelo, entende-se que os documentos diplomáticos têm natureza 

estritamente jurídica e refletem nas relações políticas, legais, sociais e administrativas entre o 

Estado e os cidadãos41, os documentos de assentamento são compostos por registros e 

apontamentos, e os documentos comprobatórios derivam dos de assentamento, na via de atestar 

o conteúdo inscrito42.  

Ainda neste âmbito de exemplificação, oportunas as observações de Maria Vandilima 

Santos e Karim Cecília Vivekananda, na seguinte descrição que enfatiza o documento escrito: 

 

                                                 
40  Em síntese, Paulo Eduardo Sobreira Moraes e Vanderleia Stece de Oliveira, definem os seguintes termos: 

Sistema de Informação armazena e fornece acesso à informação, diz respeito à aquisição de conhecimento. Tem 

como objetivo a aquisição e gestão de informação proveniente de fontes internas e externas para apoiar o 

desempenho das atividades de uma organização; Sistema de Gestão de Documentos apoia a utilização de 

documentos para atividade em curso. Inclui indexação de documentos, gestão de armazenamento, controle de 

versões, integração direta com outras aplicações e ferramentas para recuperação dos documentos; Sistema de 

Gestão de Arquivística de Documentos é um conjunto de procedimentos e operações técnicas cuja intenção é 

permitir a eficiência e a eficácia na produção, tramitação, uso, avaliação e destinação (eliminação ou guarda 

permanente) de documentos arquivísticos correntes e intermediários de uma organização. MORAES, Paulo 

Eduardo Sobreira; OLIVEIRA, Vanderleia Stece de. Gestão da informação e arquivística no contexto 

secretarial. Curitiba: Intersaberes, 2015, p. 192.  
41  Esclarecem, Maria Vandilima Santos e Karim Cecília Kessel Vivekananda, que: “Sendo documentos tanto 

quanto os que são objetos da história e da diplomática, estes, armazenadas em bibliotecas, tem essencialmente a 

função de informar artística, científica ou tecnicamente, visando, ainda, interpretar, ensinar, esclarecer, enfim, 

instruir sobre os respectivos temas nele tratados, enquanto que o documento de arquivo objetiva informar 

administrativamente ou provar o ‘ato’ nele contido’”.  SANTOS, Maria Vandilima; VIVEKANANDA, Karim 

Cecília Kessel. Gestão de documentos de A a Z: gerenciamento de documentos eletrônicos. Curitiba: Camões, 

2008, p. 66.  
42  Ibid., p. 65 e 72.  
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Dentre os documentos escritos, há que se levar em conta aqueles que regulam 

a vida pública ou administrativa de uma nação, tais como leis, contas, registros 

civis e religiosos, registros notariais, bulas papais, etc. Como documentos 

escritos, ocorrem também os que testemunham acontecimentos de cunho 

público ou privado. Seus melhores exemplos são as inscrições, as atas, os 

anais, os relatórios oficiais ou particulares. Uma terceira categoria seria as 

produções literárias, científicas, filosóficas e religiosas em suas formas 

originais43.  

 

Após brevemente discorrido a respeito do conteúdo conceitual e de classificações 

acerca das referidas formações, destaca-se em fechamento que, a documentação, que no 

pretérito era tipicamente restrita e estática, hodiernamente configura-se predominantemente 

dinâmica e aberta, destinada a promover com a maior eficiência e segurança possíveis a sua 

principal finalidade de formar concentrações organizadas de conhecimentos que auxiliem o 

melhor atendimento às necessidades das atuais formações sociais, em prol do próprio 

desenvolvimento e dignificação da pessoa humana. 

 

2.2 FUNÇÕES E EFEITOS DA SISTEMÁTICA DOCUMENTAL 

 

As incumbências e repercussões atinentes ao uso de cada categoria divergem quanto à 

sua natureza ou formatação, além da influência da própria conceituação ou tipologia adotada. 

De toda forma é possível afirmar que, regra geral, com tais instrumentos se visa estabelecer 

maior capacidade e eficiência no acesso a lídimas informações e conhecimentos, tão 

proveitosos e essenciais aos diversos campos da atividade social. Apesar da referência 

específica aos registros públicos, Ricardo Dipp afirma que:  

 

Com efeito, o modo como o registro público se prevê e estatui (aspecto 

normativo) e a maneira como o registro vigora e é respeitado (eficácia) 

configuram uma parte da alma das relações jurídico-sociais. Não todo o 

princípio que anima essas relações. Não toda a sua vida. Mas uma parte, e não 

pequena, e não sem importância, do ânimo que vitaliza as relações jurídicas e 

sociais44.  

Figuram ainda, em sua atividade probatória, como elementos de comprovação da 

existência ou veracidade do conteúdo de determinado feitio, transportando o testemunho de 

uma ocorrência no tempo para representá-lo à intelecção e sentidos de terceiros os quais, não o 

havendo presenciado no momento pretérito, acreditam em sua autenticidade existencial com 

base na materialização projetada pelo instrumento apresentado. 

                                                 
43 SANTOS, Maria Vandilima; VIVEKANANDA, Karim Cecília Kessel. Gestão de documentos de A a Z: 

gerenciamento de documentos eletrônicos. Curitiba: Camões, 2008, p. 65. 
44 DIPP, Ricardo. Registros públicos: trilogia do camponês de Andorra. Campinas: Millennium, 2003, p. 16. 
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Também servindo a todos, mas principalmente à Administração, os arquivos por sua 

vez compendiam informações e documentos necessários ou úteis ao desdobramento de 

atuações, presentes ou futuras, pautadas pelas memórias referenciais apresentadas. Assim, 

guarnecem suprimentos para o melhor resultado das relações experienciais e estatísticas 

atinentes à atuação dos entes e instituições. 

Na função administrativa de gestão informacional, tem-se o condão de planejar, 

controlar e fundamentar tomadas de decisões sobre determinados processos de 

desenvolvimento utilizando-se, para tanto, do manejo de dados e informações. Nesta via, 

pragmaticamente tem como enfoques principais: o apoio de operações, que intenta melhorar o 

desempenho de atividades na ação de controlar processos, identificar e corrigir desvios 

operacionais, bem como melhorar a difusão de informações; o apoio gerencial, na finalidade de 

processar, sistematizar e fornecer informações convenientes à elaboração de relatórios e 

documentos de gestão; e o refinamento de informações, para o cruzamento dos resultados e seu 

preciso concatenamento45. 

Esta composição busca a correta e tempestiva transmissão de informações, em via de 

executar, por exemplo, o acompanhamento da realidade conjuntural, a projeção de 

circunstâncias futuras, o desenvolvimento de inovações tecnológicas, a identificação de certos 

movimentos, a especialização de pessoal, a eficiência na troca de informações, dentre outras 

finalidades alinhadas ao horizonte da eficiência gerencial. Até porque, conforme bem anotam 

Maria Vandilima Santos e Karim Cecília Kessel Vivekananda:  

 

Um sistema de arquivos modernos e bem organizados terá todas as condições 

para oferecer subsídios para planos e decisões da administração pública, seja 

mostrando as relações e planejamento do passado, seja evitando duplicidade 

anti-econômica de velhas iniciativas46.  

 

Dentre seus aspectos primaciais figuram, assim, o devido amparo e fomento da criação 

e do controle de positivas políticas governamentais em razão do aperfeiçoamento e adequação 

da estrutura estatal às realidades dos mais diversos setores sociais ao fim de materializar 

atuações políticas, jurídicas, econômicas e culturais interconectadas tanto aos ambientes 

externos quanto aos elementos internos. Imperativo se mostra também, neste campo, o 

desenvolvimento de estudos e a promoção de interações multidisciplinares ao fim de um 

                                                 
45  MORAES, Paulo Eduardo Sobreira; OLIVEIRA, Vanderleia Stece de. Gestão da informação e arquivística 

no contexto secretarial. Curitiba: Intersaberes, 2015, p. 44. 
46  SANTOS, Maria Vandilima; VIVEKANANDA, Karim Cecília Kessel. Gestão de documentos de A a Z: 

gerenciamento de documentos eletrônicos. Curitiba: Camões, 2008, p. 5,6 e 22.  
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adequado planeio, suficientemente apto para embasar a formulação da política mais profícua e 

condizente ao contexto visado, especialmente no que tange à conformidade do orçamento e da 

estrutura disponível para real implementação das medidas hábeis à consecução dos efeitos 

desejados. Para tanto, numa mais adequada objetividade direcionadora, faz-se melhor a adoção 

de um inteligível rito bem definido, dotado de autenticidade e segurança. 

Cumpre salientar também a vasta importância da atuação dos registradores civis pois, 

por meio de um sistema fornecedor de informações, alimentam os mais variados órgãos 

públicos com tópicos relevantes à gestão governamental47, notadamente no que tange ao âmbito 

da elaboração de políticas públicas48. Neste sentido os registros referentes às pessoas naturais, 

não onerando mais o Poder Público, assumem função relevante e posição estratégica porquanto 

dispõem dos elementos alusivos aos principais atos da vida civil de todas pessoas vinculadas 

ao Estado, o que incontestadamente propicia, com a atualização de estatísticas vitais49, um 

planejamento mais adequado e eficiente. 

Em adendo, por conta de seu profundo impacto tanto social quanto individual, há 

também de se ressalvar a importância do combate ao sub-registro e as consequências da falta 

do registro e da certidão de nascimento, com todos seus corolários, principalmente porque a 

falta destes agrava os problemas sociais e dificulta a realização das políticas e ações sociais por 

conta da insuficiência de dados pelos quais se possa, por exemplo, identificar a população, o 

nome e a idade das pessoas, o número de famílias legalmente formalizadas ou não, o nível 

educacional, entre outros. Ora, diante desses fatos, os dados fornecidos por determinados 

órgãos, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, infelizmente não retratam 

fielmente a atual conjuntura populacional50.  

                                                 
47  Exemplificativamente, a Portaria nº 116/2009 do Ministério da Saúde regulamenta a coleta de dados, fluxo e 

periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os sistemas de informações em saúde 

sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 e fevereiro 

de 2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos 

vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. Diário Oficial 

[da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html>. Acesso em: 16 jun. 2018.  
48  A título de extensão consta a seguinte afirmação cunhada por Mário de Carvalho Camargo Neto e Marcelo 

Salaroli de Oliveira: “O registro civil das pessoas naturais é fonte de informações para a elaboração de políticas 

públicas nas áreas de saúde, economia, segurança pública e educação, para o desenvolvimento de programas 

sociais e para a melhor gestão dos recursos públicos”. CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, 

Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais I: parte geral e registro de nascimento. São Paulo: 

Saraiva, 2014, p. 23.  
49  Viabilizando resultados como, por exemplo, a quantidade de nascimentos, a taxa de sub-registros, a média etária 

das gestantes, a quantidade de interdições e emancipações, a densidade e o crescimento populacional, a quantidade 

de óbitos e ausências, o índice de mortalidade infantil, a expectativa de vida, as causas de mortes e suas frequências, 

dentre variados outros umbilicalmente relacionados a todo o transcorrer da vida humana.  
50 CAMARGO NETO; OLIVEIRA, op. cit., p. 28.  

 



35 

 

Todavia, não é demais ressalvar que, nada obstante o reconhecimento de grande 

importância aos dados estatísticos na tutela da pessoa, esta não pode ser tratada como simples 

número, sob pena de uma quantificação diluidora da própria personalidade humana, pois, é 

cediço que a massificação e o tratamento quantitativo, ao invés de qualitativo, desconfiguram 

a identidade particular de cada indivíduo. Ademais, há de se observar que, figurando a pessoa 

como o escopo mais excelso de toda tutela, resta axiomático que esta, independentemente da 

intenção codificadora, nunca poderá ser reprimida a não ser mais do que um simples código. 

Em conforme, avalia Paul-Eugéne Charbonneau que, “[...] reconhecer o valor indicativo da 

estatística é uma coisa; torná-la um valor normativo é outra. Utilizá-la para melhor compreender 

o homem, é louvável; usá-la para despersonalizar, é terrível e condenável”51.  

Por toda esta decorrência é que se denota a constante e intensa preocupação geral para 

com a perpetuidade dos assentos constantes dos livros e documentos confiados aos ofícios de 

registros públicos. Com efeito, e segundo já dito, mesmo diante alterações ou cancelamentos 

realizados por meio das averbações, não se têm por inutilizado os conteúdos já inscritos, salvo 

poucas exceções como por exemplo as trazidas pelos Códigos de Normas Estaduais quanto à 

inutilização de registros e documentos específicos e sob certas condições, pois deseja-se manter 

o histórico de acontecimentos que conservam e representam uma parte expressiva da própria 

história da humanidade.  

Nesta seara sobressai como exemplo o fato de, em via de atender suas finalidades com 

segurança e autenticidade, os registros de nascimentos e seus efeitos serem tidos como 

vitalícios. Destarte, até mesmo aos registros do século passado deve ser possibilitado acesso e 

garantida eficácia, além de apenas poder se permitir cancelamento em casos 

excepcionalíssimos, como a duplicidade de registos, sob pena de grave violação a institutos que 

confluem diretamente à própria existência e dignidade da pessoa atingida. 

Ainda, quanto aos caracteres que revestem e singularizam os registros públicos, há de 

se destacar que, a autenticidade reveste o registro e as informações por ele consolidadas com 

presunção, mesmo que relativa, de veracidade, legalidade e legitimidade, e lhes dota de 

qualificada certeza a qual garante maior segurança jurídica. Por sua vez, a eficácia é 

representada pela aptidão de os atos e fatos inscritos produzirem plenamente os efeitos deles 

esperados, e se afigura coadunada à publicidade, a qual torna tais inscrições cognoscíveis e 

oponíveis a terceiros. Destarte, garantindo que apenas os feitos aptos e legítimos a compor tal 

                                                 
51 CHARBONNEAU, Paul-Eugéne. Adolescência e liberdade. São Paulo: EPU- Pedagógica e Universitária Ltda, 

1980, p. 167.  
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sistemática sejam aceitos, forma-se um sistema escorador de informações seguras e probas, ao 

fim de ensejar maior estabilidade e certeza ao trato das relações sociais52. 

Por sua relevância, a compreensão de todo este aparato torna-se imprescindível, 

notadamente porque as decisões às quais diretamente influencia são suscetíveis de, mesmo em 

pequeno lapso temporal, destruir, construir ou reformular condições atinentes à identidade e 

dignidade dos componentes humanos da sociedade. Nesta via, traduzindo um dos mais centrais 

anseios civilizatórios, qual seja a tutela da pessoa, há de se exigir todos os esforços possíveis 

ao combate, preferencialmente antecipado, de riscos de violação à dignidade humana, o que se 

consegue com o adequado uso destas técnicas tão influentes na vida, biológica e política, dos 

indivíduos. Em raciocínio semelhante, apesar de referir-se ao campo amplo das técnicas 

jurídicas e sociais, Alain Supiot anota que:  

 

Trata-se de recursos técnicos cuja função é inserir todo ser humano na vida 

biológica e ao mesmo tempo na vida da representação, e de permitir-lhe assim 

ter acesso à razão. Essa função antropológica, de instituição da vida humana, 

é a marca peculiar das técnicas jurídicas. Como as biotecnologias que elas 

acompanham, essas técnicas podem ser fonte de uma grande liberdade, mas 

com a condição de não as empregar às avessas da função que lhes cabe. Pois 

essa perversão de seu uso é tão mortífera quanto a que consiste em utilizar um 

avião como uma bomba voadora ou a genética como uma fábrica de 

quimeras53.  

 

Neste deslinde, percebida sua dimensão de elemento coadjutor a estudos e 

planejamentos, a sistemática documental assume tal posição de destaque, sobretudo nestas 

sociedades contemporâneas vastamente estadas pelo armazenamento e divulgação de 

informações que sustentam a própria manutenção institucional,54 que permanece crescente a 

instituição de serviços especializados a seu trato e fomento. Até porque, a conjuntura hodierna 

apresenta-se cada vez mais fundada e disciplinada por bases documentais fornecedoras de 

múltiplos conhecimentos e referências acerca dos próprios componentes que formam a 

sociedade. Nesta tônica, cabíveis as seguintes constatações elencadas por Norberto Bobbio:  

 

                                                 
52 CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais 

I: parte geral e registro de nascimento. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 56.  
53  SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 180. 
54 Afirma, assim, Jacques Derrida: “Tantas instituições (bem nacionais ou já internacionais, quando não universais) 

consagradas à máquina e ao papel, cada uma ordenada por seu ritmo próprio, pela temporalidade original de sua 

sobrevivência”. DERRIDA, Jacques. Papel-máquina. São Paulo: Liberdade, 2004, p. 14.  
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Por outro lado, se é verdade que num Estado democrático o público vê o poder 

mais do que num Estado autocrático, é igualmente verdadeiro que o uso dos 

computadores (que se amplia e se ampliará cada vez mais) para memorizar os 

dados pessoais de todos os cidadãos permite e cada vez permitirá mais aos 

detentores do poder ver o público bem melhor do que nos Estados do passado. 

Aquilo que o Príncipe novo pode vir a conhecer dos próprios sujeitos é 

incomparavelmente superior ao que podia conhecer de seus súditos até mesmo 

o monarca mais absolutista do passado55.  

 

Enfim, numa acepção geral, depreende-se que a estrutura documentária, pautada em 

sistemáticas conferidoras de segurança e efetividade, representa uma real e confiável fonte que, 

abrangendo variadas atividades e atribuições, irradia elementos essenciais ao aprimoramento 

de múltiplas questões substanciais tanto à pessoa quanto à sociedade, a exemplo do amparo ao 

conhecimento, construção e efetivação de direitos vitais a todos, na perspectiva de atender-se 

às pretensões sociais na forma mais eficiente possível. Outrossim, auxiliando no 

estabelecimento da segurança jurídica e de um equilíbrio globalizado, figura também como um 

dos pilares da pacificação social, tão necessária para a prosperidade das formações humanas. 

 

2.3 REGISTROS ESSENCIAIS À PESSOA 

 

Para com os atributos biológicos e a condição natural de ser humano, a pessoa há de 

combinar a finitude de sua existência material em determinado sistema social consolidado 

donde, assim, tem por reconhecidos elementos essenciais à sua dimensão social, na razão dos 

signos e estados representativos que lhe completam. Nesta linha, apurando o sentido jurídico e 

social de certos atributos naturais, Alain Supiot constata que:  

 

Cada um de nós deve aprender a inserir no universo do sentido esse limite 

tríplice que circunscreve sua existência biológica: o nascimento, o sexo e a 

morte [...]. Conferir um sentido ao nascimento, o nosso e o de nossos filhos, é 

compreender que nos inserimos numa corrente de geração, que somos 

devedores da vida e, com isso, compreender a ideia de causalidade. Admitir a 

nossa natureza sexuada é compreender que encarnamos apenas uma metade 

da humanidade, que temos necessidade da outra e, com isso, compreender a 

ideia da diferenciação e aprender a reportar a parte ao todo. Fazer o 

aprendizado de nossa morte é admitir que o mundo sobreviverá a nós, que 

nossa vida é submetida a uma coerção que nos supera e é, com isso, 

compreender a ideia de norma56.  

 

                                                 
55  BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: fragmentos de um dicionário político. São Paulo: Paz e 

Terra Ltda, 2017, p. 38.  
56  SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 9. 
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E por conta da dinamicidade que cobre os caracteres, materiais e imateriais, 

formadores da pessoa, como a capacidade, o nome, a assinatura, entre outros passíveis de 

mutações, voluntárias ou involuntárias, os próprios documentos que lhes espelham devem 

manter sua atualidade e adequação, e portanto renovados ou modernizados  Neste contexto, 

anotam José Del Picchia Filho e Celso Mauro Ribeiro Del Picchia que: “justifica-se, assim, a 

regra de que um documento de identidade não pode ter validade indefinida. Por esse motivo, a 

lei deve decretar prazo de validade, de acordo com critérios racionais”57. 

Para tanto é que se organizam sistemas competentemente hábeis ao registro, 

atualização e publicização das circunstâncias que, tão relevantes também ao domínio público 

por conta de sua repercussão social, devem refletir a realidade. E, focando neste ponto as 

serventias de registro civil das pessoas naturais, tem-se que a própria denominação destas indica 

o foco de interesse, que é o ser humano, a pessoa física tal como ela é levada em consideração 

pelo direito, ao passo que assim cabe-lhes, nesta forma, o registro, conservação e divulgação 

das ocorrências que atingem a pessoa, do nascimento ao óbito, bem como a chancela não apenas 

dos estados que a identificam no seio social, mas de praticamente toda sua história de vida. 

Assim, conforme se depreende das próprias previsões legais e normativas brasileiras, 

inserem-se nestes variados aspectos medulares à própria existência e reconhecimento, 

notadamente social, do indivíduo. Exemplificativamente, apesar das divergências regionais, 

registram-se ocorrências como nascimentos, casamentos, conversões de uniões estáveis, 

interdições, emancipações, opções de nacionalidade, óbitos, ausências e mortes presumidas. E, 

averbam-se os reconhecimentos de paternidade, anulações e nulidades de casamento, divórcios, 

restabelecimentos de sociedade conjugal, alterações de regime de bens, de nome e de sexo, 

perda e retomada da nacionalidade, suspensão e perda do poder familiar, cessação ou 

modificação da interdição e da ausência, aberturas de sucessões, cancelamentos de registro, 

dentre outras possibilidades. 

Em análise mais específica ao registro de nascimento apercebe-se, mesmo em rasa 

análise da ordem internacional, que tamanha se mostra sua significância a ponto de figurar no 

rol de direitos humanos. Tal previsão pode ser identificada em diversos tratados, do que se toma 

por exemplo o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos58, e a Convenção sobre 

                                                 
57 DEL PICCHIA FILHO, José; DEL PICCHIA, Celso Mauro Ribeiro. Tratado de documentoscopia: da 

falsidade documental. São Paulo: Universitária de Direito Ltda, 1976, p. 320.  
58  Em seu artigo 24-2 prevê que: “Toda a criança será registada imediatamente após o seu nascimento e deverá ter 

um nome”. ONU. Pacto internacional de direitos civis e políticos. Adoptado e aberto à assinatura, ratificação e 

adesão pela Assembleia Geral das Nações Unidas pela Resolução N.º 2200-A (XXI), de 16 de Dezembro de 1966, 
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os Direitos da Criança59, que fundamentalmente concretizam o mandamento de, imediatamente 

após o nascimento, realizar-se o registro de todo ser humano para conferir-lhe direitos e 

elementos vitais, como o nome e a nacionalidade. Ainda, observa-se as disposições do artigo 7º 

da Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança de 198960, bem como o artigo 29 

da Convenção sobre a Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migratórios e seus 

Familiares de 199061. 

Dentre as características principais do registro de nascimento podem ser elencadas, 

com base no ordenamento brasileiro, a gratuidade62 que evita maiores ônus aos registrandos ou 

promoventes, a perpetuidade que visa a conservação segura e autêntica de seu conteúdo, a 

condição de suporte ou mesmo pré-requisito a outros atos da vida civil, a dinamicidade 

                                                 
23 de março de 1976. Disponível em: <http://www.refugiados.net/cid_virtual_bkup/asilo2/2pidcp.html>. Acesso 

em: 16 jun. 2018.  
59  Cujo artigo 7-1 determina que: “A criança será registrada imediatamente após seu nascimento e terá direito, 

desde o momento em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer seus pais 

e a ser cuidada por eles”. UNICEF. Convenção sobre os direitos da criança. Disponível em: 

<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm>. Acesso em: 15 abr. 2018.  
60  Na seguinte disposição: “1. A criança será registrada imediatamente após seu nascimento e terá direito, desde 

o momento em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser 

cuidada por eles. 2. Os Estados Partes zelarão pela aplicação desses direitos de acordo com a legislação nacional 

e com as obrigações que tenham assumido em virtude dos instrumentos internacionais pertinentes, sobretudo se, 

de outro modo, a criança tornar-se-ia apátrida”.  UNICEF. Convenção sobre os direitos da criança. Disponível 

em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm>. Acesso em: 15 abr. 2018.  
61  Com o seguinte teor: “O filho de um trabalhador migrante tem o direito a um nome, ao registo do nascimento 

e a uma nacionalidade”. ONU. Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias. Disponível em: 

<https://www.oas.org/dil/port/1990%20Convenção%20Internacional%20sobre%20a%20Protecção%20dos%20

Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20e%20suas%20Famílias,%20a%20resoluçã

o%2045-158%20de%2018%20de%20dezembro%20de%201990.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2018.  
62  Que decorre principalmente por conta das disposições do artigo 5º, inciso LXXVI, da Constituição Federal 

Brasileira, e da Lei nº 9.534/1997. BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 23 jun. 2018. 

BRASIL. Lei nº 9.534 de 10 de dezembro de 1997. Dá nova redação ao art. 30 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 

de 1973, que dispõe sobre os registros públicos; acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 

1996, que trata da gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania; e altera os arts. 30 e 45 da Lei nº 

8.935, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre os serviços notariais e de registro. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L9534.htm>. 

Acesso em: 12 jun. 2018.  

 

http://www.refugiados.net/cid_virtual_bkup/asilo2/2pidcp.html
https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm
https://www.oas.org/dil/port/1990%20Convenção%20Internacional%20sobre%20a%20Protecção%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20e%20suas%20Famílias,%20a%20resolução%2045-158%20de%2018%20de%20dezembro%20de%201990.pdf
https://www.oas.org/dil/port/1990%20Convenção%20Internacional%20sobre%20a%20Protecção%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20e%20suas%20Famílias,%20a%20resolução%2045-158%20de%2018%20de%20dezembro%20de%201990.pdf
https://www.oas.org/dil/port/1990%20Convenção%20Internacional%20sobre%20a%20Protecção%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20e%20suas%20Famílias,%20a%20resolução%2045-158%20de%2018%20de%20dezembro%20de%201990.pdf
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necessária para sua adequação (via averbação) à fluidez das relações contemporâneas63, e a 

obrigatoriedade64 atinente à magnitude de seus efeitos e à sua indispensabilidade65. 

Ainda, outros pontos complementares podem ser analisados quanto ao registro de 

nascimento66, do que se destaca que, em vista de sua imprescindibilidade, não obstante as regras 

sobre a limitação das circunscrições que tornam competentes os ofícios em certas bases 

territoriais, há de prevalecer a substancialidade do registro realizado em outro ofício brasileiro, 

sem decretação, portanto, de nulidade ou anulabilidade por este motivo67, bem como o fato de 

o código penal brasileiro tipificar como crime68 a conduta de declarar registro de nascimento 

inexistente. No entanto, observa-se que apesar de o ilícito permanecer identificado na lei, tal 

situação tem pouca incidência prática porquanto atualmente se exige documento médico 

(Declaração de Nascido Vivo) ou, pelo menos, declaração de duas testemunhas aptas a provar, 

sob as penas da lei, o nascimento declarado. 

Referida declaração, formalizada e identificada como Declaração de Nascido Vivo ou 

“DNV”, é expressamente elencada no ordenamento pátrio pela Lei n.º 12.662/2012, que 

regulamentou seu conteúdo, padrão e procedimentos de emissão. Esta é definida como um 

documento apto a comprovar a ocorrência de nascimentos realizados com assistência médica e, 

nesta forma, serve como base à realização do obrigatório registro de nascimento, nunca o 

substituindo. Constitui, outrossim, relevante fonte de guarnecimento aos sistemas de 

                                                 
63  Por isso é exigida, ou pelo menos recomendada, a apresentação de certidões atualizadas, para contratação de 

grande parte das relações sociais.  
64  Neste sentido o artigo 50 da Lei nº 6.015/1973, com o seguinte texto: “Todo nascimento que ocorrer no território 

nacional deverá ser dado a registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, 

dentro do prazo de quinze dias, que será ampliado em até três meses para os lugares distantes mais de trinta 

quilômetros da sede do cartório”. Além dos dispositivos de tratados internacionais, a exemplo do que já referido. 

BRASIL. Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015original.htm>.  Acesso em: 23 jun. 2018. 
65 Nesta linha inclusive, nada obstante não serem considerados brasileiros natos, há normativas como a Resolução 

nº 155/2012 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelecem a possibilidade de, em livro específico do ofício 

civil brasileiro, registrarem-se nascimentos ocorridos no território brasileiro mesmo que pais do nascituro sejam 

estrangeiros e um deles esteja a serviço de seu país, para assim gerar determinados efeitos inerentes ao registro de 

nascimento, exceto a formação do vínculo de nacionalidade. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Atos 

administrativos. Resolução nº 155 de 16/07/2012. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-

adm?documento=2532>. Acesso em: 15 abr. 2018. 
66  A título de conhecimento, elenca-se a lei nº 765/1949, que, apesar de ultrapassada, traz disposições acerca do 

registro de nascimento. BRASIL. Lei nº 765 de 14 de julho de 1949. Dispõe sôbre o registro de nascimento. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-

1949/L765.htm>. Acesso em: 17 jun. 2018.  
67  Tal contenda resolver-se-á, portanto, em eventual responsabilização do agente transgressor, sem interferir em 

regra na validade do registro de nascimento. 
68  Com a seguinte redação: “Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Pena: reclusão, de 

dois a seis anos”.  
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informações (principalmente do Ministério da Saúde)69 e, por conseguinte, à elaboração de 

políticas públicas. 

As eventuais omissões sobre o registro de nascimento levam à correlativa análise do 

denominado sub-registro, o qual representa os nascimentos ocorridos e não registrados no 

mesmo ano ou até o fim do primeiro trimestre subsequente, e retrata, nesta forma, o déficit 

havido entre a quantidade de registros realizados e o número de nascimentos estimados ou 

constatados via DNV. Por oportuno, observa-se que hodiernamente a realização do registro em 

sede da própria instituição hospitalar onde nascida a criança, viabilizando que esta deixe o 

estabelecimento já registrada e na posse da certidão respectiva70, apresenta-se como uma das 

mais importantes ferramentas atuais de combate à falta do registro, ou sub-registro71. 

Em paralelo cabe analisar a questão das denominadas “certidões avulsas”, ocorridas 

nos casos em que o cidadão obtém a primeira via da certidão de nascimento, mas em verdade 

                                                 
69 Oportuno colacionar o artigo 5º da Lei nº 12.662/2012 que prevê o seguinte: “Os dados colhidos nas Declarações 

de Nascido Vivo serão consolidados em sistema de informação do Ministério da Saúde. §1o Os dados do sistema 

previsto no caput poderão ser compartilhados com outros órgãos públicos, para elaboração de estatísticas voltadas 

ao desenvolvimento, avaliação e monitoramento de políticas públicas, respeitadas as normas do Ministério da 

Saúde sobre acesso a informações que exigem confidencialidade. §2o O sistema previsto no caput deverá assegurar 

a interoperabilidade com o sistema de registro eletrônico determinado pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, 

de modo a permitir a troca de dados com os serviços de registro civil de pessoas naturais. §3o O sistema previsto 

no caput deverá assegurar a interoperabilidade com o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc). 

§4o Os estabelecimentos de saúde públicos e privados que realizam partos terão prazo de 1 (um) ano para se 

interligarem, mediante sistema informatizado, às serventias de registro civil existentes nas unidades federativas 

que aderirem ao sistema interligado previsto em regramento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”. BRASIL. 

Lei nº 12.662 de 5 de junho de 2012. Assegura validade nacional à Declaração de Nascido Vivo - DNV, regula 

sua expedição, altera a Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e dá outras providências. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2012/Lei/L12662.htm>. Acesso em: 20 jun. 2018.  
70  Esta atividade é, inclusive, objeto central de algumas políticas e normativas estatais, como as estabelecidas pela 

Portaria nº 938/2002-GM do Ministério da Saúde e Provimentos nº 13/2010 e 17/2012 da Corregedoria Nacional 

de Justiça. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 938 de 20 de maio de 2002. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0938_20_05_2002.html>.  Acesso em: 20 jun. 018.  
71  Mário de Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de Oliveira anotam que entre as principais ações de 

combate ao sub-registro destacam-se: a) A Lei Federal nº 9.534/1997, que determina a gratuidade do registro civil 

de nascimento e da primeira via da certidão a todos os brasileiros; b) A Lei Federal nº 10.169/2000, que prevê 

compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitamente praticados; c) As gratificações 

instituídas pelo Ministério da Saúde para as unidades de assistência à saúde que estimulem as famílias a registrarem 

seus filhos antes da alta hospitalar da mãe. d) O registro de nascimento realizado na maternidade, regulamentado 

pelo Provimento nº 13 (alterado pelo Provimento nº 17) da Corregedoria Nacional de Justiça; e) O Decreto Federal 

n.º 6.289/2007, que estabelece o Compromisso Nacional pela erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e 

Ampliação do Acesso à Documentação Básica. f) A Campanha Nacional de Mobilização pela Certidão de 

Nascimento e Documentação Básica, promovida pela Corregedoria Nacional de Justiça e Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, em parceria com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas 

Naturais do Brasil, (Acordo de Cooperação n.º 000005.003503/2007-71 de 2008); g) A inclusão do tema no 

Programa Nacional de Direitos Humanos, estabelecidos pelo Decreto Federal n. 1º 7.037/2009, que em sua Diretriz 

7 (“Garantia dos Direitos Humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a cidadania 

plena”), Objetivo estratégico I, determina a “Universalização do registro civil de nascimento e ampliação do acesso 

à documentação básica”. CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil 

das pessoas naturais I: parte geral e registro de nascimento. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 27-30. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm
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não consta a devida lavratura do respectivo assento no livro cartorial. Quanto a estas há 

divergência sobre ser mais adequado o procedimento de registro tardio de nascimento ou o 

processo de suprimento do assento faltante. Reconhecendo tal controvérsia, os autores Mário 

de Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de Oliveira entendem que neste caso, 

contrariamente ao registro tardio, a pessoa teve acesso a uma certidão reconhecida pela 

sociedade como documento que, pretensamente representativo de um registro de nascimento, 

além de ser dotado de regular eficácia, apresenta-se suficiente para embasar o assento registral, 

o qual há de ser suprido no ofício de origem72.  

De toda forma, porém, nenhum dos procedimentos citados há de ser descartado, 

mantendo-se possível assim, ante as singularidades de cada caso concreto, aplicar o 

procedimento que melhor atenda ao interesse fundamental de promoção do registro de 

nascimento, ato tão essencial à integridade da própria dignidade humana. Neste sentido 

também, as seguintes palavras dos referidos autores: 

 

Argumenta-se: no caso de os genitores já terem falecido, o procedimento de 

suprimento do assento parece o único adequado, pois o registro tardio não 

permitiria constar a filiação, gerando grave prejuízo ao interessado. Todavia, 

na maior parte dos casos, o registro tardio, que é realizado 

administrativamente perante o Oficial de Registro Civil, será mais célere e 

eficaz, garantindo de forma mais adequada o exercício da cidadania pelo 

registrado73.  

 

Havendo de sublinhar, também, outros acontecimentos significativos à vida social da 

pessoa, pauta-se que, não obstante os prismas religiosos, o casamento configura também um 

ato definidor do estado pessoal e, chancelado com a tutela e regulamentação estatal, assim 

enseja relevantes efeitos a quem por ele abrangido. Deste, tanto em âmbito de interesses 

públicos quanto privados, destacam-se alguns efeitos, como os deveres matrimoniais, as 

decorrências patrimoniais do regime de bens, os vínculos familiares, os impedimentos, a 

necessidade de outorga conjugal, a possibilidade de responsabilização criminal por ilícitos 

específicos74, dentre inúmeros outros corolários relevantes ao trato pessoal ou social. 

Interessante, aqui, contemplar a instrução de Pasquale Stanislao Mancini no sentido de que:  

                                                 
72 CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais 

II: habilitação e registro de casamento, registro de óbito e livro “E”. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 216-217. 
73   Ibid., p. 216-217. 
74  O Código Penal Brasileiro define criminalmente, em seu Título VII (“Dos Crimes Contra a Família”) Capítulo 

I (“Dos Crimes Contra o Casamento”), condutas como “Bigamia’, “Induzimento a erro essencial e ocultação de 

impedimento”, “Conhecimento prévio de impedimento”, “Simulação de autoridade para celebração de 

casamento”, e “Simulação de casamento”. BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. Código 
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Assim o matrimônio, o ato mais importante da vida privada do cidadão, a 

convenção criadora da própria família não é mais nem pode ser de exclusiva 

competência do poder religioso. Determinar, porém, suas condições e seus 

impedimentos, as formas e os efeitos civis torna-se a primeira das solicitudes 

do legislador social que não pode se abster disso sem faltar com um dos seus 

rigorosos deveres. A consagração religiosa de um liame duradouro quanto 

dura a vida não deixa, contudo, de ser uma grande e salutar necessidade de 

consciência, sem necessidade nesta, mais que em outra obrigação espiritual, 

da ingerência coercitiva do mando civil75. 

 

Em seguimento, tratando do ato que faz cessar a personalidade jurídica, afere-se que o 

registro de óbito é também dotado de enorme importância ao digno trato da pessoa, tanto que 

deve ser informado76 a diversos órgãos e instituições77, além de embasar a formulação de 

estatísticas78, o instauro de procedimentos e a lavratura de documentos, a exemplo dos 

benefícios previdenciários e da partilha. Ademais, pela relevância de seus efeitos, apenas pode 

ser registrado em vista de atestado médico ou, pelo menos, de duas pessoas que comprovem, 

sob as penas legais, o fato ocorrido. 

Referida atestação médica se formaliza na denominada Declaração de Óbito ou “DO”, 

que é regulamentada pela Lei nº 11.976/2009, a qual dispõe tanto sobre tal declaração quanto 

acerca da realização de estatísticas relativas aos óbitos em hospitais, e pela Portaria n.º 116/2009 

da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, que regulamenta a coleta dos 

dados, o fluxo destes e a periodicidade dos envios para os Sistemas de Informações em Saúde. 

Em toda forma, ademais, o descumprimento da obrigação de declarar o óbito perante o ofício 

de registro civil configura ocultação de óbito e, nesta feita, além da possibilidade de aplicação 

                                                 
Penal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso: 20 jun. 2018.  
75  MANCINI, Pasquale Stanislao. Direito internacional. Ijuí-RS: Unijúi, 2003, p. 161.  
76  Oportuno constar, em complementação, que a Recomendação nº 19/2015 do Conselho Nacional de Justiça 

dispõe sobre a instituição de Banco de Dados sobre óbitos de pessoas não identificadas, nos Estados que possuem 

Central de Registro Civil e no Distrito Federal. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação nº 

19/2015.  Dispõe sobre a instituição de Banco de Dados de óbito de pessoas não identificadas, nos Estados que 

possuem Central de Registro Civil e no Distrito Federal. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-

adm?documento=2952>. Acesso em: 16 jun. 2018.  
77  Nesta linha, a Portaria Conjunta nº 17352015 do RFB/MTPS/INSS (Receita Federal do Brasil, Ministério da 

Previdência Social e Instituto Nacional do Seguro Social), dispõe sobre a forma de comunicação dos registros de 

óbitos pelos titulares das serventias de registro civil das pessoas naturais. BRASIL. Receita Federal. Portaria 

conjunta RFB / MTPS / INSS nº 1735, de 15 de dezembro de 2015. Dispõe sobre a forma de comunicação de 

registro de óbitos pelos titulares das serventias de registro civil das pessoas naturais. Disponível em: 

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70356>. Acesso em: 15 

jun. 2018.  
78  Exemplificativamente, tem-se que a Lei nº 11.976/2009 dispõe sobre a Declaração de Óbito e a realização de 

estatísticas de óbitos em hospitais, públicos e privados. BRASIL. Lei nº 11.976, de 7 de julho de 2009. Dispõe 

sobre a Declaração de Óbito e a realização de estatísticas de óbitos em hospitais públicos e privados. Diário Oficial 

[da] República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/lei/l11976.htm>. Acesso em: 14 jun. 2018.  

 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2952
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2952
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70356
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11976.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11976.htm
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das responsabilidades penais79, decorrem as demais consequências de uma evidente afronta aos 

direitos da pessoa, em especial aos referentes à honra e à integra conservação da personalidade. 

Assinala-se também que, por sua igual importância a todos, tais registros não se 

adstringem aos brasileiros, ao passo que é possível a trasladação de atos registrados no exterior, 

desde que cumpridos requisitos legais. Mormente ao conforme do artigo 32 da Lei nº 

6.015/1973, os assentos de brasileiros lavrados no estrangeiro devem ser trasladados para o 

Livro “E” no 1º Ofício do atual domicílio dos interessados, ou do Distrito Federal quando não 

domiciliados no Brasil, ao fim de que seus assentos produzam efeitos no território nacional, 

notadamente quanto à publicidade erga omnes que lhes é assegurada, bem como à sua 

constância no sistema de registros públicos brasileiro, inclusive para efeito de anotações, 

averbações e expedição de certidões em prol da integridade e atualidade das informações 

inscritas. Mas, este não confere autenticidade à existência ou validade dos fatos assentados, os 

quais devem ser considerados de acordo com a lei do local onde ocorridos e registrados, na 

conformidade das normas de Direito Internacional e do Decreto n.º 4.657/1942. 

Em adendo, seguindo esta linha de raciocínio, ressalta-se a importância da aplicação 

dos procedimentos previstos na denominada apostila de Haia80, a qual, decorrendo de uma 

Convenção Internacional ratificada pelo Brasil81, disciplina a não exigência ou a simplificação 

da legalização ou atestação sobre certos documentos públicos estrangeiros, conferindo assim 

maior eficiência à legalização e utilização destes entre os países signatários daquela, porquanto 

diminui procedimentos burocráticos desnecessariamente proteladores. 

Na diretriz da legislação pátria, os casamentos realizados no exterior são reputados 

existentes e válidos quando cumpridos os requisitos da lei local que lhes atinge, podendo nesta 

forma ser aqui trasladados para gozar de publicidade e ampla eficácia no território brasileiro, 

                                                 
79  Principalmente em conforme aos artigos 211 do Código Penal Brasileiro e 67 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 

(“Lei das Contravenções Penais”), que têm os seguintes teores: “Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.”; “Inumar ou exumar cadáver, com infração das disposições legais: 

Pena – prisão simples, de um mês a um ano, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis”.  BRASIL. 

Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso: 20 

jun. 2018. 
80 Denominada como “Convenção Relativa à Supressão da Exigência da Legalização dos Actos Públicos 

Estrangeiros”. HAIA. Convenção Relativa à Supressão da Exigência da Legalização dos Actos Públicos 

Estrangeiros. Disponível em: <https://assets.hcch.net/docs/2d395a71-f5c2-4725-9419-ddb2f9470dd3.pdf>. 

Acesso em: 13 abr. 2018.  
81 O Decreto nº 8.660/2016 promulgou a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de 

Documentos Públicos Estrangeiros, firmada em Haia no dia 05 de outubro de 1961. BRASIL. Decreto nº 8.660 de 

29 de janeiro de 2016. Promulga a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos 

Públicos Estrangeiros, firmada pela República Federativa do Brasil, em Haia, em 5 de outubro de 1961. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2016/decreto/d8660.htm>. Acesso em: 13 jun. 2018.  

 

https://assets.hcch.net/docs/2d395a71-f5c2-4725-9419-ddb2f9470dd3.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm


45 

 

bem como concretizar o instrumento de traslado à prova do ato matrimonial. Tratando-se de 

certidão emitida por autoridade consular brasileira não se fazem necessárias maiores 

formalidades82, todavia, caso se trate de certidão emitida por autoridade estrangeira, serão 

necessárias a legalização consular e a tradução por tradutor público juramentado, além da ainda 

exigida inscrição no ofício de registro de títulos e documentos. Importante ressalvar que apenas 

são trasladados assentos de casamento de brasileiros, e quando se tratar de brasileiro 

naturalizado há de ser apresentado o certificado de naturalização ou outro documento 

comprobatório.  

Quanto ao cônjuge brasileiro, o casamento é anotado em seu registro de nascimento. 

O casamento perante autoridade consular83 pode ser verificado sobre dois vieses pois há, de um 

lado, os realizados por autoridades consulares estrangeiras no território brasileiro84, e, doutro 

lado, os realizados por autoridades consulares brasileiras no exterior85. Por sua vez, as certidões 

de casamento extraídas pelas autoridades consulares brasileiras, atuantes no exterior, podem se 

referir tanto aos casamentos realizados por autoridade estrangeira, desde que pelo menos um 

dos nubentes seja brasileiro, quanto aos casamentos realizados pela própria autoridade consular 

brasileira no exterior, quando ambos os nubentes forem brasileiros. 

                                                 
82  O Decreto nº 8.742/2016 dispõe sobre os atos notariais e de registro civil do serviço consular brasileiro e a 

dispensa de legalização, no Brasil, das assinaturas e atos emanados das autoridades consulares brasileiras. 

BRASIL. Decreto nº 8.742 de 4 de maio de 2016. Dispõe sobre os atos notariais e de registro civil do serviço 

consular brasileiro e da dispensa de legalização no Brasil das assinaturas e atos emanados das autoridades 

consulares brasileiras. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8742-4-maio-2016-783006-norma-pe.html>. Acesso 

em: 16 jun. 2018.  
83  Esclarecimentos acerca deste ponto podem ser consultados no denominado “Manual do Serviço Consular e 

Jurídico”, editado pelo Ministério das Relações Exteriores em 2010. BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. 

Portaria nº 457 de 02 de agosto de 2010. Dispõe sobre a aprovação do Manual do Serviço Consular e Jurídico 

(MSCJ), a criação da Comissão Permanente de Revisão do MSCJ e a criação do Curso de Especialização em 

Assuntos Consulares. Disponível em: <https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/pt-

br/file/MSCJ%20completo-1.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2018.  
84  Quanto a este observa-se as seguintes disposições do artigo 7º, §§1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas de 

Direito Brasileiro-LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/1942): “A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as 

regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família; §1º Realizando-se 

o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da 

celebração; §2º O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares 

do país de ambos os nubentes”. BRASIL. Decreto-lei nº 4.657 de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às 

normas do Direito Brasileiro. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm>.  Acesso em: 18 jun. 2018.  
85  Para este utiliza-se a disposição do artigo 32, caput, da Lei n.º 6.015/1973 pelo seguinte: “Os assentos de 

nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país estrangeiro serão considerados autênticos, nos termos da 

lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as certidões pelos cônsules ou quando por estas tomadas, nos termos 

do regulamento consular”. BRASIL. Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, 

e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015original.htm>.  Acesso em: 23 jun. 2018. 

 

https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/pt-br/file/MSCJ%20completo-1.pdf
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Caso os estrangeiros casados no exterior se separem ou divorciem no Brasil por 

sentença do juiz brasileiro competente86, em razão de não haver o traslado do respectivo 

casamento no ofício do Brasil, há de se realizar o registro da sentença no livro específico, 

referente aos traslados de documentos estrangeiros, do ofício de registro civil brasileiro. Se um 

dos cônjuges for brasileiro o casamento também deverá estar transcrito no livro competente do 

ofício brasileiro, donde será averbado o divórcio, mesmo que realizado no estrangeiro. 

Em mesma diretriz, quanto à certidão de óbito emitida por autoridade consular 

brasileira observa-se que não há maiores formalidades senão sua própria transcrição no ofício 

brasileiro, entretanto, versando sobre certidão emitida pela autoridade estrangeira há de se 

observar as exigências de legalização e tradução, por tradutor público juramentado, além da 

ainda exigida inscrição na serventia brasileira de registro de títulos e documentos. Por tratar-se 

de falecimento de brasileiros, natos ou naturalizados, há de ser anotado o óbito nos registros de 

nascimento e casamento do de cujus, bem como devidamente informado aos órgãos necessários. 

Por tudo, compreende-se que, tratando das ocorrências mais essenciais à digna 

existência pessoal, cabe o maior robustecimento possível das incumbências atribuídas aos 

ofícios de registro civil das pessoas naturais pois, dentre todas as serventias judiciais ou 

extrajudiciais, são estas que detém maior proximidade e prestabilidade à pessoa humana, em 

especial por visarem a inscrição e perpetuidade de elementos atinentes à constituição de 

substancias aspectos extrapatrimoniais, e assim documentalmente assinalam a própria história 

humana. Completa, neste enredo, a seguinte constatação de Jacques Derrida: 

 

O documento marca a existência do homem atual. Ao nascer, imediatamente 

a ele se recorre; ao morrer, é ainda no documento que deverá ficar consignado 

o último momento de sua vida. E os acontecimentos intermediários estão 

quase sempre ligados a esses mudos e permanentes registros87.  

 

É justamente no âmbito de atuação destas serventias que, por meio de um repositório 

de atos, fatos e estados influenciadores da vida humana, se estabelecem juridicamente diversos 

elementos referentes à composição dos estados, posições e da própria personalidade humana, a 

exemplo do nome, sexo, idade, filiação, naturalidade e estado civil. Ademais, as certidões 

                                                 
86 A título de complementação exemplificativa, tem-se que, em conforme aos termos dos artigos 960 e seguintes 

do Código de Processo Civil Brasileiro, nos casos de divórcios ou outros atos constantes de sentenças estrangeiras 

que visem produzir efeitos no Brasil, a homologação da decisão deverá ser requerida ao Superior Tribunal de 

Justiça por ação de homologação, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em instrumento 

internacional. BRASIL. Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 19 jun. 2018.  
87 DERRIDA, Jacques. Papel-máquina. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p. 395.  

http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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respectivas, por extas extraídas, são documentos aptos à legitimação do exercício de direitos e 

cumprimento de deveres, além de prova da constituição de vínculos e arranjos específicos, 

como a nacionalidade e a filiação. 

 

2.4 IDENTIFICAÇÃO, INDIVIDUALIZAÇÃO E PUBLICIZAÇÃO DO ESTADO 

PESSOAL POR MEIO DE DOCUMENTOS E REGISTROS 

 

Tal a importância da devida identificação para individualizar e constituir cada sujeito 

que, para além de seu reconhecimento como direito, também é consolidada como um dever do 

indivíduo social perante seus pares. Trata-se, ademais, de um imperativo da vida moderna o ato 

de obrigar o Estado a utilizar-se do melhor aparelhamento para o fim de facilitar e assegurar a 

identificação de todos que vivem sobre seu território e sob sua ordem88. Considerando, nesta 

via, a correlação que há de pairar entre a igualdade substancial, o pluralismo social e a 

necessária singularização inerente à própria formação dos indivíduos em suas ações, Hannah 

Arendt bem observa que:  

 

A pluralidade humana, condição básica da ação e do discurso, tem o duplo 

aspecto da igualdade e da distinção. Se não fossem iguais, os homens não 

poderiam compreender uns aos outros e os que vieram antes deles, nem fazer 

planos para o futuro, nem prever as necessidades daqueles que virão depois 

deles. Se não fossem distintos, sendo cada ser humano distinto de qualquer 

outro que é, foi ou será, não precisariam do discurso nem da ação para se 

fazerem compreender89.  

 

Ora, todas pessoas possuem caracteres que as individualizam e distinguem, os quais 

representam variadas naturezas e expressões, como o aspecto físico, o nome90, o liame de 

filiação (identificação familiar), o lugar do nascimento (identificação geográfica), a cidadania 

ou nacionalidade (identificação política), a profissão ou posição social (identificação 

profissional), a assinatura (identificação gráfica), e a impressão digital (identificação 

biométrica). Nesta forma, a identidade pessoal se compõe pela agregação de elementos 

necessários a uma suficiente e incontestável individualização viabilizadora do melhor trato a 

                                                 
88  DEL PICCHIA FILHO, José; DEL PICCHIA, Celso Mauro Ribeiro. Tratado de documentoscopia: da 

falsidade documental. São Paulo: Universitária de Direito Ltda, 1976, p. 322.  
89  ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2014, p. 218.  
90   Anotam José Del Picchia Filho e Celso Mauro Ribeiro Del Picchia que: “Quando o nome desse indivíduo se 

tornar conhecido, então aflora a identidade pessoal, que poderá vir a exigir outros característicos intrínsecos ou 

extrínsecos para sua definição”. DEL PICCHIA FILHO; DEL PICCHIA, op. cit., p. 317. 
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todos e cada um. Na base destes tópicos, posiciona-se a certidão de nascimento como o 

documento que, além de estear a formulação dos demais registros e documentos atinentes à 

pessoa, pontualmente institui determinados elementos, abaixo analisados, que lhe são 

identificadores91. 

Isto pois, a apresentação pessoal tem viés dúplice, sendo todos semelhantes na essência 

de ser humano e simultaneamente diferentes nas características que lhes qualificam como 

indivíduos únicos, sendo assim dotada a pessoa tanto com expedientes para invocação da 

igualdade quando a diferença lhe inferioriza, quanto o inquestionável direito recíproco, mesmo 

que emoldurado pelo ordenamento, de ser diferente dos outros quando uma pretensa igualdade 

absoluta ameaça transgredir a singularidade do plano pessoal92. Com efeito, então, a pluralidade 

figura como um ingrediente indissociável da composição social93, ao mesmo tempo em que a 

individualização se faz essencial à formação da pessoa. Tanto que desde os primórdios, mesmo 

nas mais longínquas organizações, as pessoas se identificam e atribuem identidades próprias, 

conforme bem constatam José Del Picchia Filho e Celso Mauro Ribeiro Del Picchia na 

afirmação de que:  

 

A necessidade de identificar-se foi sentida pelo homem desde o começo. Era 

o macho a ser reconhecido pela fêmea. Era o filho a ser reconhecido, para a 

defesa da prole. Eram os companheiros de tribo, na luta comum [...]. A vários 

processos recorreram os homens para estabelecer essa identificação, ora para 

distinguir escravos, ora para marcar indesejáveis ou malfeitores, ora para 

outros fins. Ferretes, mutilações, tatuagens, fotografias, descrições de 

característicos físicos, medidas do corpo humano e, finalmente, as impressões 

digitais, constituem alguns desses recursos94.  

 

                                                 
91  DEL PICCHIA FILHO, José; DEL PICCHIA, Celso Mauro Ribeiro. Tratado de documentoscopia: da 

falsidade documental. São Paulo: Universitária de Direito Ltda, 1976, p. 317. 
92  Nesta diretriz, Vitor Frederico Kümpel e Carla Modina Ferrari anotam que: “[...] partindo do pressuposto de 

que, atualmente, todos gozam de um rol mínimo de garantias decorrentes da própria personalidade, é 

imprescindível que todo ser humano seja adequadamente individualizado, não apenas no seio da família, mas 

perante toda a sociedade. A individualidade, nesse sentido, é um direito decorrente da própria personalidade, e 

enfeixa as características que tornam a pessoa única, ao mesmo tempo que a distingue dos demais membros da 

sociedade e da família [...]”. KÜMPEL, Vitor Frederico; FERRARI, Carla Modina. Tratado notarial e registral: 

ofício de registro civil das pessoas naturais. São Paulo: YK, 2017, p. 191.  
93  Correspondente a construção apresentada por Hannah Arendt de que: “A ação seria um luxo desnecessário, uma 

caprichosa interferência nas leis gerais do comportamento, se os homens fossem repetições interminavelmente 

reproduzíveis do mesmo modelo, cuja natureza ou essência fosse a mesma para todos e tão previsível quanto a 

natureza ou essência de qualquer outra coisa”. ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto 

Raposo. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014, p. 10.   
94  DEL PICCHIA FILHO, José; DEL PICCHIA, Celso Mauro Ribeiro. Tratado de documentoscopia: da 

falsidade documental. São Paulo: Universitária de Direito Ltda, 1976, p. 321.  
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Nesta forma a identidade, então oficialmente constituída pelos referidos elementos, 

serve à regular representação da pessoa em sua ambiência social exterior donde, por meio dos 

referidos símbolos identificadores, será assim reconhecida e tratada nos conformes desta 

individualidade formal95, bem como habilitada para autenticamente se relacionar com os 

demais, numa interconexão diretamente influenciadora da própria formação da personalidade, 

tanto que, conforme elenca Rodrigo Oskar Leopoldino Koehler: “praticamente todos os autores 

modernos ressaltam a importância primordial do bem jurídico identidade dentre os bens morais 

da personalidade”96.  

Pertinente observar ainda que, na distinção dos termos, esta “individualização” 

diferenciadora de cada um por meio do reconhecimento de seus caracteres singulares não se 

confunde com a “identificação” atestadora da qualificação e legitimidade da pessoa em 

determinado cenário97 ou posição social98, mas, de toda forma, estes restam associados 

porquanto é com a devida identificação que propriamente se chancela a individualidade na 

distinção de cada um. Correlatamente, observa-se que, as exigências sociais contemporâneas 

rotineira e crescentemente demandam, para maior segurança e autenticidade das relações, a 

comprovação da identidade e qualidade pessoal. 

Comprovação esta que é pragmaticamente realizada, em regra, pela exibição de 

documentos oficiais99. Estes apresentam-se como instrumentos que, aptos a garantir uma célere 

                                                 
95  Destacam Vitor Frederico Kümpel e Carla Modina Ferrari que: “Só a individualização da pessoa faz possível 

ao direito, principalmente sob a conotação comutativa, ter plena operabilidade e efetividade na consagração de sua 

tutela. A inidentificabilidade do sujeito é uma das principais mazelas para o sistema jurídico, trazendo sérios 

contornos à operabilidade do sistema ou do modelo”. KÜMPEL; FERRARI, op. cit., p. 216.   
96  KOEHLER, Rodrigo Oskar Leopoldino. Direito à identidade, a teoria de Karl Larenz e a sistematização de 

Rabindranath: uma abordagem pragmática dos direitos da personalidade. In: POMIN, Andryelle Vanessa Camilo; 

BUENO, João Bruno Dacome; FRACALOSSI, William. (Org.)  Teoria geral dos direitos da personalidade. 

Maringá: Vivens, 2012, p. 228.  
97  Reforçando a distinção, Vitor Frederico Kümpel e Carla Modina Ferrari ainda argumentam que: “Enquanto a 

individualização tem uma conotação estática, a identificação tem uma conotação dinâmica, pois pressupõe um 

processo investigatório cujo objetivo é determinar se certa pessoa é a que se busca”. 
98  É também interessante a diferenciação feita por Charlise Paula Colet Gimenez, na seguinte forma: “A cada 

posição social corresponde um papel social. A partir de cada posição, a sociedade lhe atribui um papel que precisa 

desempenhar, do qual decorrem expectativas de comportamento dos portadores de posições que se apresentam à 

sociedade, cujo papel lhes foi atribuído”. GIMENEZ, Charlise Paula Colet. O conflito na sociedade moderna e a 

cultura do rompimento com o outro: por que a guerra? Revista Jurídica Cesumar Mestrado, v. 17, n. 2, p. 533-

560, 2017. 
99  Indicam, Mário de Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de Oliveira, como documentos oficiais de 

identificação no Brasil , para os brasileiros, os seguintes: Carteira de Registro Geral (RG), Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ex: OAB), Carteira 

de Trabalho e Previdência Social (CTPS) informatizada, e o Passaporte Brasileiro; já para os estrangeiros, os 

seguintes: Passaporte Estrangeiro, Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE), com número do Registro Nacional 

de Estrangeiro (RNE); Carteira de Identidade Brasileira emitida para português beneficiário do estatuto da 

igualdade; Identidade Estrangeira dos Países do Mercosul e Estados Associados; e o Documento Estrangeiro de 

pessoa domiciliada em cidade contígua ao território nacional. CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; 
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e segura qualificação, parecem mais objetivos e menos suscetíveis a erros do que a utilização 

de outros critérios pessoais ou subjetivos de avaliação. Nesta ponderação emerge maior 

acautelamento quanto a repercussão da lidimidade tanto do suporte documental quanto de seu 

conteúdo e da firma que o chancela, até porque, conforme ensinam José Del Picchia Filho e 

Celso Mauro Ribeiro Del Picchia que: “a autenticidade documental, e, mais especificamente, a 

gráfica, está em íntima conexão com a identidade pessoal. A escrita autêntica é a do próprio, 

isto é, procedente do único indivíduo com direito a lançá-la”100.  

Quanto à prova dos estados pessoais, e elementos que os formam, outra vez se ressalta 

a importância dos ofícios de registros civis por sua função primordial de fixar determinadas 

posições e estados das pessoas naturais instituindo caracteres substanciais como nome, filiação, 

idade e capacidade para os atos da vida civil, além de outros elementos, fatos e atos cruciais à 

identificação e tutela da pessoa no âmbito de sua vida jurídica e social. Confere-lhes, ademais, 

maior publicidade e garantia de oponibilidade do que a havida pela mera situação de fato, não 

registrada. Logo, seja atuando no plano da validade ou da eficácia dos atos e fatos inscritos, a 

comprovação do registro, por meio de sua certidão, reveste-se de grande relevância no regular 

trato das relações sociais que envolvem cada personalidade. 

Constitui, desta forma, autêntica fonte permanente de informações completas e 

atualizadas101 sobre os estados dos indivíduos, ao mesmo tempo em que garante a integridade, 

intimidade, e honra destes. Por certo, situações protegidas por sigilo ou impedimento de 

divulgação não podem ser publicitadas e assim restam proibidas de constar nas certidões 

expedidas, como por exemplo as averbações de reconhecimento de filho, a adoção, e a mudança 

de sexo, que são circunstâncias nas quais o conteúdo das alterações constará integralmente na 

certidão, sem qualquer menção às ocorrências averbadas102. 

                                                 
OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais II: habilitação e registro de casamento, 

registro de óbito e livro “E”. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 47.  
100 DEL PICCHIA FILHO, José; DEL PICCHIA, Celso Mauro Ribeiro. Tratado de documentoscopia: da 

falsidade documental. São Paulo: Universitária de Direito Ltda, 1976, p. 317.  
101 As certidões atualizadas conterão todas as alterações concernentes ao respetivo estado da pessoa natural. Neste 

sentido o artigo 21 da Lei n.º 6.015/1973 determina o seguinte: “Sempre que houver qualquer alteração posterior 

ao ato cuja certidão é pedida, deve o Oficial mencioná-la, obrigatoriamente, não obstante as especificações do 

pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, ressalvado o disposto nos artigos 45 e 95. A alteração a que se 

refere este artigo deverá ser anotada na própria certidão, contendo a inscrição de que "a presente certidão envolve 

elementos de averbação à margem do termo”. BRASIL. Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os 

registros públicos, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015original.htm>.  Acesso em: 23 jun. 2018. 
102 Neste sentido, o artigo 45 da mesma Lei n.º 6.015/1973 estabelece que: “A certidão relativa ao nascimento de 

filho legitimado por subsequente matrimônio deverá ser fornecida sem o teor da declaração ou averbação a esse 

respeito, como se fosse legítimo; na certidão de casamento também será omitida a referência àquele filho, salvo 

havendo em qualquer dos casos, determinação judicial, deferida em favor de quem demonstre legítimo interesse 

em obtê-la”. BRASIL. Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras 
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Em análise mais especifica, tem-se que a certidão de nascimento prova e dá 

publicidade, por exemplo, ao estado familiar e político comprovando o vínculo parental e a 

ascendência, bem como a naturalidade ou nacionalidade ao indicar a progênie e o local do 

nascimento.103 Já a certidão de casamento prova, dentre outros, o estado de casado, 

divorciado104 ou viúvo. O Código Civil brasileiro estabelece, por exemplo, em seu artigo 1.543, 

que o casamento se prova, em regra, pela certidão do registro civil, podendo excepcional e 

subsidiariamente ser demonstrado por outros meios de prova quando justificada a falta ou perda 

da certidão.105 Toda forma, se comprovada nesta intercorrência excepcional a existência do 

casamento por via de outros meios, há de se lavrar o devido registro de casamento o qual, assim, 

embasará tanto a emissão de outras certidões quanto a interconexão dos outros atos registrários. 

Em compêndio, impende aduzir que, no registro civil das pessoas naturais tem-se 

assentado um ambiente informativo que abarca os mais relevantes atributos referentes aos 

estados da pessoa natural, que são publicizados por meio das certidões. Cumpre ressalvar em 

complemento que, o objeto da inscrição registrária é que se afigura no fato instrumentalmente 

documentado, enquanto o foco da publicidade se direciona aos efeitos, ou aos estados, daí 

resultantes. Elucidativa neste ponto a seguinte exemplificação construída por Ricardo Dipp:  

 

Tício e Semprônia casam-se; inscreve-se o casamento, mas não se almeja dar 

a conhecer o fato jurídico desse matrimonio, o instantâneo (na imagem de 

Carnelutti), repito: o instantâneo jurídico das núpcias, senão que a publicidade 

tem por escopo a situação, o estado jurídico correspondente ao casamento ou 

ao não casamento, vale dizer: publica-se que Tício e Semprônia têm o estado 

civil de casados106.  
 

                                                 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015original.htm>.  Acesso em: 23 jun. 2018. 
103 Complementam Mário de Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de Oliveira: “Em outras palavras, o 

registro de nascimento não produz efeitos constitutivos, sendo certo que o nascimento e aquisição de personalidade 

independem dele, mas produz efeitos declarativos, especialmente probatórios, conferindo ao nascimento a 

adequada publicidade e oponibilidade, com todas suas características – data, hora e local do nascimento, 

naturalidade, filiação e nome do registrado etc. -, garantindo-lhe segurança e eficácia, tanto para o registrado, 

quanto para terceiros”. CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil 

das pessoas naturais I: parte geral e registro de nascimento. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 112.  
104 Sendo ambos os cônjuges estrangeiros e tendo sido o casamento realizado fora do Brasil, a prova do divórcio, 

também feito no exterior, cumpre-se da mesma forma que a prova do próprio estado civil da pessoa estrangeira, 

comumente, salvo disposições singulares de determinados países, materializada em certidão expedida pela 

autoridade estrangeira, legalizada, traduzida e registrada no ofício brasileiro de registro de títulos e documentos, 

ou mesmo por meio de atestado consular ou declaração de testemunhas.  
105 O processo de reconhecimento judicial do estado de casado emprega-se também, por exemplo, a casamentos 

realizados no exterior, dos quais não se tem nem consegue a certidão original legalizada e apta a transcrição. 
106 DIPP, Ricardo. Registros públicos: trilogia do camponês de Andorra. Campinas: Millennium, 2003, p. 32.  

 



52 

 

Apreendida a relação entre tais serventias e a consolidação dos caracteres e estados 

que formam a pessoa107, impera pertinente a análise das referidas colocações, que emolduram 

em certa medida o desenvolvimento da pessoa, especialmente no aspecto de sua personalidade. 

Enreda-se neste desenrolar que, pelos denominados estados da pessoa natural consideram-se os 

postos de qualificação jurídica, política e social do indivíduo, atinente às posições por esta 

ocupada, em conjunto aos caracteres que lhes formam. E, dentre os fatores mais relevantes 

destacam-se, aqui, os estados individual, familiar e político, abarcando também elementos 

como nome, cidadania, nacionalidade, naturalidade, idade, sexo, capacidade civil, liame 

familiar, condição conjugal, profissão, dentre outros relevantes ao devido e adequado trato de 

toda e cada pessoa, tão essenciais à sua própria existência social108, pois ademais, conforme 

anota Alain Supiot: “[..] Toda pessoa se acha primeiro assegurada pelo estado civil que a lei lhe 

atribui antes de sê-lo pelos compromissos que contrai”109.  

O caractere do nome tanto constitui direito humano e fundamental, intimamente 

concatenado à realização da dignidade, quanto um signo que representa e projeta seu titular em 

certos domínios, configurando assim a própria expressão do indivíduo na sociedade que o 

circunda. Nada obstante o princípio da imutabilidade do nome, este pode excepcionalmente ser 

alterado conforme previsões legais, e assim, ocorrendo modificação, as concernentes 

informações jurídicas deverão constar no registro de nascimento, base impreterível do nome 

civil. Além do mais, a certidão de nascimento, probatória desta alteração compositiva do nome, 

é que legitimamente vem a estear a possibilidade de modificação dos demais documentos. 

O domicílio é tido como sede jurídico-social da pessoa, onde ela se presume presente 

para efeito das relações que lhe atingem, figurando como o local em que, inclusive, às alterações 

de estado da pessoa se atribui publicidade e segurança àqueles que no registro confiam. A 

indicação do lugar de nascimento, constante do registro e da certidão, deve incluir a 

                                                 
107 Ponto este em que se toma por imperativa a afirmação de Vitor Frederico Kümpel e Carla Modina Ferrari no 

sentido de que: “Assim, a serventia agrega um interesse social, na medida em que ele não apenas oficializa, mas 

também confere publicidade ao estado da pessoa natural, garantindo, ao titular, oponibilidade erga omnes de sua 

situação jurídica, e a terceiros, a segurança jurídica decorrente do acesso às informações correspondentes”. 

KÜMPEL, Vitor Frederico; FERRARI, Carla Modina. Tratado notarial e registral: ofício de registro civil das 

pessoas naturais. São Paulo: YK, 2017, p. 192.  
108 E, conforme apontam os referidos autores Vitor Frederico Kümpel e Carla Modina Ferrari, é certo que: “O 

estado da pessoa natural indica a situação jurídica do indivíduo nos contextos: político, familiar e individual. 

Consiste, assim, na soma das suas qualificações na sociedade, e resulta no elemento da identidade, que 

individualiza a pessoa no sistema jurídico (assim como o nome e o domicílio). Sendo assim, a definição do estado 

da pessoa natural é de suma importância para a prática de atos civis, e por isso toda matrícula nos Registros 

Públicos começa com o estado da pessoa”. Ibid., p. 193.  
109 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 9.  
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circunscrição, município o qual determina a naturalidade, e o Estado, observado que, ao indicar 

ter ocorrido o nascimento no Brasil, embasa também a prova da nacionalidade. A indicação da 

hora exata do acontecimento produz efeitos quanto à delimitação do momento em que a pessoa 

adquire sua personalidade plena, bem como indica a idade precisa (relevante, por exemplo, para 

determinar a idade núbil e a maioridade, civil e penal). O sexo e a capacidade civil, com suas 

possíveis intercorrências e alterações, também se reputam consolidados e cognoscíveis a partir 

de sua inscrição registrária110.  

Também o registro de nascimento, por meio de sua certidão, constitui prova inconteste 

da filiação111, e de eventuais alterações que lhe alcancem, em forma tal que não há de se admitir 

vindicação de estado diverso ao constante neste documento, salva a oportunidade de provar, 

pela via jurisdicional, eventuais erros ou falsidades que maculem o registro questionado. 

Regularmente, indica também os pais a quem, via de regra, no exercício do poder familiar, 

compete a representação ou assistência dos filhos, bem como projeta as relações de parentesco 

vinculadas à filiação. Ainda, havendo registro de emancipação ou de interdição, estas devem 

constar por anotação no registro de nascimento a fim de também se publicizar a mais atual 

condição da pessoa, especialmente no que diz respeito à sua capacidade civil.  

O casamento, idem, se prova por meio da respectiva certidão, a qual indica também, 

via averbação, todas alterações (como mudança de regime de bens, separação, divórcio, e 

restabelecimento da sociedade conjugal), declaração de nulidade ou anulação, entre outros 

relevantes eventos que lhe afetam. Assim, o estado civil de separado ou divorciado se prova 

por meio da certidão atualizada do registro de casamento, marcada com a devida averbação. 

Seguindo esta linha, o estado de viuvez por seu turno há de ser provado pela consonância da 

certidão de casamento em conjunto à certidão de óbito do cônjuge, de forma que, na própria 

certidão de casamento, atualizada, também constará o óbito. Em mais um ponto, observa-se 

com os dizeres de Mário de Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de Oliveira que:  

 

Assim, em que pese a união estável não ser considerada estado civil familiar, 

ela tem repercussão e produz efeitos no estado da pessoa natural, sendo tratada 

pelos tribunais como efetivo estado civil, o que leva a concluir que deve ser 

levada a registro no Registro Civil das Pessoas Naturais, que é o que detêm 

                                                 
110 CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais 

I: parte geral e registro de nascimento. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 32, 33, 42 e 165.  
111 Prevê o artigo 1.603 do Código Civil que: “A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada 

no Registro Civil”. BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. 

Acesso em: 13 jun. 2018.  
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atribuição para registrar tal tipo de situação, como foi exposto 

anteriormente112.  

 

Todavia, não obstante a aplicabilidade de cada certidão do registro civil, a lei 

excepcionalmente permite, em determinadas circunstâncias, o emprego de documentos 

equivalentes, donde compreendidos, máxime, os documentos oficiais que, cumprindo os 

requisitos e finalidades necessários, devidamente atestam os elementos visados com seu uso. 

Observa-se ainda o uso das certidões, típicas ou atípicas, no propósito de alcançar efeitos não 

usuais, mas cabíveis, a exemplo da certidão de casamento anterior utilizada pelos separados, 

divorciados ou viúvos, a certidão de traslado do assento de nascimento emitida para filhos de 

brasileiros registrados no exterior, o certificado de naturalização para os sujeitos naturalizados, 

entre outros documentos e usos que se façam legalmente possíveis e aceitos. 

Particularmente aos estrangeiros, as normativas brasileiras dispõem, em síntese, que 

atributos como a filiação, estado civil e idade poderão ser provados, por exemplo, mediante a 

apresentação da cédula de identidade do estrangeiro (CIE-RNE), passaporte ou atestado 

consular, certidão de nascimento legalizada, traduzida113 e registrada no ofício brasileiro de 

registro dos títulos e documentos ou, até mesmo, por declaração de testemunhas em 

determinados casos. 

Ademais, tendo em vista a relevância da comprovação dos estados pessoais, é cabido 

o registro, em livro específico (residualmente se utiliza o denominado Livro “E” nas serventias 

de registro civil das pessoas naturais), de outros atos relativos ao estado da pessoa que devam 

ser estendidos ao conhecimento público e acobertados pelos atributos propriamente inerentes 

aos registros públicos, como publicidade, autenticidade, veracidade, segurança, eficácia, e 

oponibilidade. Tal constatação, ademais, independe do efeito que, em essência, se espera do ato 

registral, pois, mesmo quando se trata de fato natural cuja existência no mundo fático independa 

                                                 
112 CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais 

I: parte geral e registro de nascimento. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 47.  
113 Observam Mário de Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de Oliveira, que: “Os documentos estrangeiros 

expedidos em língua portuguesa não necessitam de tradução, pois já estão redigidos no idioma oficial (CF, art. 

13). Nessa matéria de documentos estrangeiros redigidos em português, excepcionalmente, considerando as 

divergências no uso do idioma, geralmente em contratos de direito privado, poderá surgir a dúvida a respeito de 

determinadas expressões, então se faz necessária a tradução por um perito, que conheça o uso da língua no país de 

origem do documento, para aclarar divergências do idioma. No entanto, em documentos oficiais, em que se faz 

uso da variante culta da língua portuguesa, com expressões técnicas, raramente existe tal divergência, prevalecendo 

a desnecessidade da tradução”. CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. 

Registro civil das pessoas naturais II: habilitação e registro de casamento, registro de óbito e livro “E”. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p. 38.  

 



55 

 

do registro, é apenas com este que serão devidamente alcançados certos resultados, conforme 

já delineado114. 

Enfim, os sinais inividualizadores e as formas identificadoras da pessoa, em associação 

a certos símbolos socialmente reconhecidos, figuram basilares para a regular convivência dos 

indivíduos, em prol da própria manutenção da sociedade. E, umbilicalmente associados à 

própria configuração e personalidade de cada pessoa, seguramente viabilizam sua 

singularização para não ser confundida nem usurpada por outrem. Oportuno transcrever, 

conforme o raciocínio de Rodrigo Oskar Leopoldino Koehler, a seguinte construção:  

 

Uma pessoa que proponha a outra a ‘compra de sua identidade, ou de seu 

nome, estaria desrespeitando esta pessoa em seu âmago, visto que a pessoa 

que destes se desprovesse, perderia sua individualidade perante si mesmo, 

seus familiares, amigos e sociedade, em geral, além de que não poderia mais 

ser indicado ou reconhecido, formalmente, visto que desprovido dos símbolos 

que o individualizavam115.  

 

O próprio evoluir da humanidade, ademais, corrobora que a construção da identidade, 

do vínculo social e até mesmo das formas de solidariedade, aceitação e relacionamento 

(interpessoal, midiático, institucional) compõe-se por fileiras de documentos e papéis. Ora, há 

séculos eles sustentam, fomentam e, até mesmo, constroem a própria experiência da 

identificação e individualização social116, ao passo em que o próprio sistema documental é 

chancelado e legitimado pelos indivíduos que dele dependem e a ele alicerçam sua manutenção. 

Trata-se então de um instrumental congruente ao próprio arranjo de si e, por seguida, do 

firmamento de cada sujeito de direito sobre um eixo estabilizador do desenvolvimento pessoal, 

com uma factibilidade tangível e uma objetividade que proteja os desvios da subjetividade 

imponderada. Posto isso, não há como se mensurar a desdita resultante de, numa drástica ficção, 

uma eventual perda de todos papéis, registros e documentos sobre os quais literalmente 

apoiamos nossa própria existência117.  

                                                 
114 Seguindo os termos do artigo 1.514 do Código Civil, tem-se, por exemplo, que o casamento reputa-se 

aperfeiçoado no momento em que a autoridade competente, após manifestação dos nubentes, declara-os casados, 

haja ou não o registro. No entanto, conforme aduzido, o registro e a certidão servem para assegurar publicidade, 

oponibilidade ampla, perpetuidade, dentre outras características próprias e indissociáveis do sistema registral.  
115 KOEHLER, Rodrigo Oskar Leopoldino. Direito à identidade, a teoria de Karl Larenz e a sistematização de 

Rabindranath: uma abordagem pragmática dos direitos da personalidade. In: POMIN, Andryelle Vanessa Camilo; 

BUENO, João Bruno Dacome; FRACALOSSI, William. (Org.)  Teoria geral dos direitos da personalidade. 

Maringá: Vivens, 2012, p. 221.  
116 Por exemplo, apenas determinado indivíduo pode assinar em determinada forma ou ter reconhecido seu nome 

e posição, só ele assim pode assinar e se apresentar perante os demais etc. 
117 DERRIDA, Jacques. Papel-máquina. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p. 233-236.  
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Reconhecida resta então a vital importância, sobretudo na pauta da perspectiva social, 

da legítima individualização e identificação de toda pessoa, pois tais condutas são relevantes e 

influentes na formação e desenvolvimento de sua própria personalidade. Outrossim, 

devidamente corroborada a medular função dos registros e documentos, bem como a eminência 

da atuação dos ofícios de registro civil, especialmente quanto às inscrições cunhadas e certidões 

emitidas, que constituem prova dos mais importantes estados e posições os quais uma pessoa 

pode socialmente assumir, tem-se a sua imprescindibilidade na efetivação de direitos, 

realização e composição de interesses e demandas, formação e desenvolvimento da pessoa e da 

sociedade, entre outras cooperações ao fim de garantir-se uma efetiva e harmônica coexistência 

digna a todos.  
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3 CHANCELA DAS FORMAÇÕES HUMANAS, SOCIAIS E ESTATAIS 

 

Com alicerce no postulado de configurar a pessoa um ser sociável, dependente do 

coletivismo e demandante de um aparato cívico à formação, inter-relacional, de sua própria 

personalidade, em paralela consonância do bem comum, há de se considerar então a alçada das 

formações sociais engendradas pelos indivíduos agrupados. Nesta linha, José Afonso da Silva 

constata que:  

 

Tornou-se verdadeiro truísmo, em Ciência Política, a afirmativa de Aristóteles 

segundo a qual o homem é um animal social: ‘o homem é um animal cívico, 

mais do que as abelhas e outros animais que vivem juntos. [...] o próprio 

Estagirita deixou escrito que ninguém pode bastar-se a si mesmo, a menos que 

seja um Deus ou um bruto; que uma inclinação natural leva todos os homens 

à sociedade política: “o homem é naturalmente feito para a sociedade 

política’118. 

 

Sem desnortear-se, no entanto, com a profusão de termos ou uma profunda imersão 

histórica119, cabem aqui algumas considerações diferenciadoras. Primeiramente, seguindo nesta 

linha, com a convicção de que a sociedade é formada em razão dos proveitos inerentes ao 

agrupamento humano na via do fomento da comunhão e dos inter-relacionamentos pessoais, 

enquanto o Estado por sua vez é a estrutura que visa promover segurança e impor limites 

assegurados por uma força coercitiva, aduz-se que a primeira atua maiormente no âmbito 

interno conforme os vínculos sociais formados e o segundo no âmbito externo pautado pela 

soberania, com um caráter mais político do que social. 

Entretanto, há entendimento diverso que atribui às nações, e não aos Estados, referido 

papel representativo na ordem internacional, cabendo assim à nação, tida pelo vínculo 

substancial da congregação, o status de fonte dos direitos, deveres e esteio à proteção do grupo 

frente a outras formações exteriores. Neste raciocínio, Pasquale Stanislao Mancini, mesmo 

reconhecendo a posição contrária, considera que o papel exercido pelos indivíduos no âmbito 

                                                 
118 SILVA, José Afonso da. Processo constitucional de formação das leis. São Paulo: Malheiros Ltda, 2006, p. 

13 e 16. 
119 Aos propósitos deste parece bastante sintetizar-se, também com os ensinamentos de José Afonso da Silva, que: 

“A organização da sociedade humana, iniciada na fase média do selvagismo, desenvolveu-se no último subperíodo 

selvagem, com o aparecimento das gentes, irmandades (fratrias), tribos e confederação de tribos, dominando toda 

a barbárie para alcançar a organização política no período da escravidão com a Cidade Antiga, passando para o 

feudalismo com o poder político concentrado no domínio do Príncipe, da Nobreza Feudal e da Igreja, até a 

Revolução Francesa que instaurou o poder político da burguesia e o regime capitalista de produção, que perdura 

com alguma transformação a partir da revolução socialista que fracassou na sua versão do socialismo real”. 

SILVA, op. cit., p. 14.  
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do ordenamento privado é assumido pelas Nações frente ao Direito Internacional, e não pelos 

Estados por seus governos: 

 

Em outros termos, trata-se de mostrar que na gênese dos direitos 

internacionais a Nação e não o Estado representa a unidade elementar, a 

mônade racional da ciência. Quem abre os volumes de Grotius e Vattel 

encontra professada sem titubeios a opinião contrária. Nem de maneira diversa 

pensavam os liberais do século XVIII, cujo evangelho era o contrato social. 

Uns e outros convergiam nisso e, aos olhos deles, não as Nações, mas seus 

governos, eram os sujeitos capazes do liame jurídico e, portanto, o Direito das 

Gentes se tornava a lei natural do Estado e não dos povos120.  

 

Proclama ainda, referido autor, que o Estado não deve existir enquanto fim e fonte de 

direitos, sob pena de grave despotismo, mas como um meio hábil ao alcance dos objetivos de 

fomento e garantia de direitos, instituídos pela liberdade, ao tempo em que a nação, ratificada 

por relações recíprocas e direitos anteriores, componente essencial, inalterável e duradouro que 

não se subtrai à autoridade e disposição dos governos, superaria o Estado por conta de seus fins 

e fundamentos121.  

No entanto, cabendo à nacionalidade tópico específico, cabe aqui aprofundar o ponto 

em que as concepções de Sociedade e de Estado aparecem empregadas tanto indistintamente 

em semelhança quanto em colocações não coincidentes, donde representaria a Sociedade uma 

ampla órbita pela qual o Estado, circunferência menor, estaria abrangido122. Não obstante, para 

mais, o fato de todas estas estruturas circundarem a própria necessidade humana de unir-se e 

agir reciprocamente, alguns apontamentos parecem ainda imperativos. 

Sem embargo das relevantes mutações da vida social quanto à (cor)relação 

organizacional dos indivíduos, e considerada a influência política imbuída a determinadas 

formações, entende-se conceitualmente concretizados os vieses do associativismo à Sociedade 

e da coercibilidade ao Estado. Indubitável que, em paralelo, figuram também outros vínculos 

relacionais donde certa ordenação pode fundar a caracterização da pessoa como pertencente e 

reconhecida em determinado domínio que, nesta forma, lhe assegura direitos e cobra deveres123. 

Cabível aqui a seguinte constatação de Hugo Grotius:  

                                                 
120  MANCINI, Pasquale Stanislao. Direito internacional. Ijuí-RS: Unijúi, 2003, p. 67.  
121  Ibid., p. 93 e 210.  
122 Para Paulo Bonavides: “A Sociedade, algo interposto entre o indivíduo e o Estado, é a realidade intermediária, 

mais larga e externa, superior ao Estado, porém inferior ainda ao indivíduo, enquanto medida de valor”. 

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo- SP: Malheiros Ltda, 2011, p. 63.  
123 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: fragmentos de um dicionário político. São Paulo: Paz e 

Terra Ltda, 2017, p. 234-235.  
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Os que escreveram sobre os deveres dizem com razão que nada é mais útil ao 

homem que outro homem. Os homens são, com efeito, unidos entre eles por 

diversos laços que os empenham a prestar-se auxílio recíproco. Os membros 

de uma mesma família se aproximam para se auxiliar; são chamados para 

ajudar os vizinhos e os cidadãos que fazem parte da mesma cidade124.  

 

Assim, é também possível afirmar que a sociedade advém pela implicação de a pessoa 

se tornar racional na medida em que acessa o rumo de um sentido partilhado com outros 

indivíduos na concreção de vínculos essenciais que ligam seu próprio desenvolvimento à 

relação de uns para com os outros. Trata-se de um corporativismo próprio à racionalidade 

humana que, assim, se pauta no acentuo da sociabilidade mesma125.  

Ocorre que, conforme bem descreve Paulo Bonavides:  

 

Com o declínio e dissolução do corporativismo medievo e consequente 

advento da burguesia, instaura-se no pensamento político do Ocidente, do 

ponto de vista histórico e sociológico, o dualismo Sociedade-Estado. [...] A 

burguesia triunfante abraça-se acariciadora a esse conceito que faz do Estado 

a ordem jurídica, o corpo normativo, a máquina do poder político, exterior à 

Sociedade, compreendida esta como a esfera mais dilatada, de substrato 

materialmente econômico, onde os indivíduos dinamizam sua ação e 

expandem seu trabalho126.  

 

Portanto, a noção de Estado parece emergir da pretensa politização invocada por 

determinados setores compostos por indivíduos, cultural e racionalmente semelhantes, 

agrupados e organizados em prol da própria autodeterminação, segurança e outros interesses ou 

caracteres convergentes, sobre estruturas personificadas, reconhecidas pelos demais, que 

representam e gerem tais corporações específicas em territórios delineados. No encadeamento 

dos campos cultural e social com o propósito político, José Afonso da Silva observa que: 

 

O fato é que, quando uma sociedade nacional se organiza politicamente e dá 

nascimento a um Estado, já possui certa bagagem cultural, que se traduz em 

ideais comunitários e símbolos de consciência grupal. [...] Investigações mais 

recentes, não obstante, provam que a sociedade política é fenômeno 

sociocultural, surgido em época bem mais avançada do desenvolvimento 

social da humanidade. Primeiro, houve, por largos séculos, uma organização 

meramente social do homem, sem que se pudesse vislumbrar, nesse período, 

                                                 
124 GROTIUS, Hugo. Apud ENZENSBERGER, Hans Magnus. Guerra civil. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995, p. 273. 
125 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 9.  
126  BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo- SP: Malheiros Ltda, 2011, p. 63.  
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um poder político, fenômeno cultural caracterizador das sociedades 

politicamente organizadas127. 

 

Todavia, referida conotação politizada também se adstringe à dualidade ocorrente 

entre a definição de uma sociedade politicamente implicada, e a de uma considerada sociedade 

civil mais desvinculada deste âmbito estadista, notadamente quando se considera o denominado 

Estado social, que se entremeia tanto influindo a sociedade quanto sendo influído por ela. 

No âmbito das sociedades, duas formulações historicamente mais operadas parecem 

explicá-las, quais sejam o mecanicismo ou teoria mecânica, e o organicismo ou teoria orgânica. 

A primeira concerne à qualificação de um acordo de vontades entre membros que buscam 

associativamente alcançar interesse comum não atingível por atuações individualizadas, e se 

aproxima da filosofia grega representada pelo pensamento aristotélico quanto ao caráter social 

do homem “ser político”. Enquanto a segunda traduz-se num conjunto de relações ordenado a 

formar entidade nova e pretensamente superior128.  

Para os considerados organicistas, o indivíduo desde seu nascimento invoca princípio 

de autoridade ao seu amparo e governança, já mesmo na proteção pelos pais. Para estes a 

dependência, autoridade e hierarquia emanam inclusive do próprio núcleo familial e assim 

compõem a pessoa, que delas não consegue se dissociar, pois gravada com esta natureza 

social129. Os mecanicistas por sua vez defendem a razão do assentimento ao invés do princípio 

da autoridade, e apontam não haver exata paridade entre a pessoa, organismo biológico, e a 

Sociedade, formação humana, visto que nesta ocorrem fenômenos os quais não possuem 

equivalentes naqueles, a exemplo das migrações130. 

De toda forma, a sociedade figura como estrutura autossuficiente, formada por uma 

pluralidade de membros em interação recíproca, dependência e assistência mútua, orientada por 

símbolos e posições próprios, no propósito de uma coexistência digna. Difere ainda da 

comunidade, a qual, caracterizada por um caráter mais solidário, psicológico, relacional e 

irracional, antecede o aparecimento da sociedade organizada como tal, mas com ela coexiste. 

Nas próprias palavras, também de Paulo Bonavides, o seguinte ensinamento:  

                                                 
127 SILVA, José Afonso da. Processo constitucional de formação das leis. São Paulo: Malheiros Ltda, 2006, p. 

14-16.  
128 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo- SP: Malheiros Ltda, 2011, p. 57-58.  
129 Acrescenta, Paulo Bonavides, que: “Os organicistas, na teoria da Sociedade e do Estado, se vêem arrastados 

quase sempre, por consequência lógica, às posições direitistas e antidemocráticas, ao autoritarismo, às 

justificativas reacionárias do poder, à autocracia, até mesmo quando se dissimulam em concepções de democracia 

orgânica (concepção que é sempre a dos governos e ideólogos predispostos já à ditadura)”. BONAVIDES, op. cit., 

p. 59.  
130  Ibid., p. 59-61.  
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Tendo a Comunidade antecedido a Sociedade, que é um estádio mais 

adiantado da vida social, esta não eliminou aquela. No interior da Sociedade, 

que se acha provida de um querer autônomo, que busca fins racionais, 

previamente estatuídos e ordenados, convivem as formas comunitárias, com 

seus vínculos tributários de dependência e complementação com suas formas 

espontâneas de vida intensiva, com seus laços de estreitamento e comunicação 

entre o homem, no plano do inconsciente e do irracional131.  

 

Ainda, cabe analisar a relação entre sociedade civil e Estado que provém, 

classicamente, sobre um cenário de contraposição entre as esferas política e não política, com 

a definição de ser a sociedade civil o conjunto de relações não reguladas pelo Estado. Em 

verdade o tema reflete variadas etapas, acepções e dicotomias132, abarcando por exemplo a 

contraposição entre os denominados “país real” e “país legal”, “infraestrutura social” e 

“superestrutura estatal”, ou até mesmo em sede do que se considera “não estatal”, “antiestatal”, 

“pré-estatal” ou “pós-estatal”133.  

Assim, pode revelar correspondência, consciente ou inconsciente, com o raciocínio 

jusnaturalista quando admite formas ou infraestruturas de associação anteriores ou autônomas 

ao Estado tido como superestrutura, assumir conotação axiológica de representação das 

manifestações de grupos e instâncias tidos como “contrapoderes” pretensamente modificadores 

das relações tradicionais de dominação, ou até mesmo projetar o ideal de uma sociedade sem 

Estado, marcada a surgir da dissolução do poder político então consolidado. Enfim, pode 

assumir posição não estatal figurando como pré-requisito da definição do que seja Estado, de 

                                                 
131 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo- SP: Malheiros Ltda, 2011, p. 63. 
132 Em síntese que parece suficiente aos propósitos deste, compendia-se com os dizeres de Norberto que: “A 

digressão histórica mostrou a variedade de significados, até mesmo contrastantes entre si, com que foi usada a 

expressão ‘sociedade civil’. Resumindo, o significado predominante foi o de sociedade política ou Estado, usado, 

porém em diversos contextos conforme a sociedade civil ou política tenha sido diferenciada da sociedade 

doméstica, da sociedade natural, da sociedade religiosa. Ao lado desse, o outro significado tradicional é o que 

aparece na sequência sociedades selvagens, bárbaras e civis, que constituiu, a começar dos escritores do século 

XVIII, um esquema clássico para o delineamento do progresso humano, com a exceção de Rosseau, para quem a 

sociedade civil, embora tendo o significado de sociedade civilizada, representa um momento negativo do 

desenvolvimento histórico. Uma história completamente diversa começa com Hegel, para quem pela primeira vez 

a sociedade civil não compreende mais o Estado na sua globalidade, mas representa somente um momento no 

processo de formação do Estado. Tal história prossegue com Marx que, concentrando a atenção sobre o sistema 

das necessidades que constitui só o primeiro momento da sociedade civil hegeliana, compreende na esfera da 

sociedade civil exclusivamente as relações materiais ou econômicas e, com uma inversão já completa do 

significado tradicional, não somente separa a sociedade civil do Estado como dela faz o momento ao mesmo tempo 

fundante e antiético. Gramsci, enfim, embora mantendo a distinção entre sociedade civil e Estado, desloca a 

primeira da esfera da base material para a esfera superestrutural e dela faz o lugar tanto da formação do poder 

ideológico distinto do poder político estritamente entendido, quanto dos processos de legitimação da classe 

dominante”. BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: fragmentos de um dicionário político. São Paulo: 

Paz e Terra Ltda, 2017, p. 62-63.  
133 Ibid., p. 43-44.  
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antítese ou efeito colateral que não se põe como alternativa ao Estado, ou mesmo de uma ideia 

obstinada à dissolução e ao fim do Estado134.  

Ainda, pode ser considerada como cabeceira que esteia a gênese e a marcha de variados 

conflitos (econômicos, ideológicos, religiosos etc.), aos quais as instituições estatais teriam 

como encargo seu arremate, através de mediação ou coerção. Neste plano figuram sujeitos dos 

conflitos, até em contraposição ao Estado, as classes sociais, organizações, e movimentos 

representativos de certas lutas e pretensões. Além do mais, na função de retratar demandas 

dirigidas ao sistema político, a própria governabilidade das sociedades complexas pode ser 

medida por esta dicotomia, visto que uma sociedade torna-se tanto mais ingovernável quanto 

mais aumentem as demandas em que não haja correspondente capacidade de as instituições 

oficiais responderem. Outrossim, a ingovernabilidade pode causar crise de legitimidade, tido 

que a sociedade civil representa maiormente as formações que, em especial nos períodos de 

crise institucionalizada, asseguram autoridade própria a certos poderes de fato. 

Acrescenta referido autor o seguinte:  

 

Daí a frequente afirmação de que a solução de uma grave crise que ameaça a 

sobrevivência de um sistema político deve ser procurada, antes de tudo, na 

sociedade civil, na qual podem ser encontradas novas fontes de legitimação e, 

portanto, novas áreas de consenso. Enfim, na esfera da sociedade civil inclui-

se habitualmente também o fenômeno da opinião pública, entendida como a 

pública expressão de consenso e de dissenso com respeito às instituições, 

transmitida através da imprensa, do rádio, da televisão, etc.135 

 

Questiona-se, no entanto, se referida dicotomia ainda se mantém ou guarnece de razão, 

tendo em vista que, ao processo de emancipação da sociedade frente ao Estado figura o processo 

inverso de “reapropriação” da sociedade por parte do Estado que transforma-se em Estado 

social, além de que ao processo de estatização social corresponde a socialização do Estado, 

principalmente quanto ao desenvolvimento de plurais formas de participação política e fomento 

de organizações de massa. Nada obstante, a dicotomia entre sociedade civil e Estado continua 

em emprego corrente porque reflete uma situação real além de representar, na prática, as figuras 

do cidadão participante e do cidadão protegido, ou seja, do cidadão que mediante a participação 

ativa exige sempre maior proteção do Estado e mediante a exigência de proteção reforça este 

mesmo Estado do qual se assenhora. Quer dizer, a sociedade e o Estado atuam e figuram como 

                                                 
134 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: fragmentos de um dicionário político. São Paulo: Paz e 

Terra Ltda, 2017, p. 43-44 e 226.  
135 Ibid., p. 45-46. 
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dois planos necessários, separados mas contíguos, distintos mas interdependentes, do sistema 

jurídico-político-social136. 

No âmbito das formações sociais e estatais cabe ressaltar, ainda, a dualidade e 

interconexão que pairam entre os campos público e privado, bem como das classes de 

representantes e representados ou “súditos e senhores”, donde se assenta a supremacia do 

interesse público bem como os deveres recíprocos, mesmo que desiguais, entre o ente coletivo 

e o indivíduo singular, projetados pela lei como ato imperativo de obediência obrigatória ou por 

um contrato voluntário dialogicamente formado. Isto pois, desta seara emanam configurações 

distintas, em que pode haver maior ou menor diferenciação de papéis e posições, na seara 

pública ou particular, bem como a maior ou menor autonomia e legitimidade dos entes 

dissemelhantes.  

De toda forma enfim, num ou noutro aspecto configurador, tratam-se de estruturações 

fundamentais as quais o ser humano vindica e tem o direito de formar e pertencer à sociedade, 

na qualidade de um reconhecido agente de direitos e sujeito de deveres. Em verdade, 

independentemente do cenário circundante, sempre há de se viabilizar a tutela e o fomento da 

pessoa em prol de uma (co)existência digna. 

 

3.1 ESTATIZAÇÃO DOS VÍNCULOS VIABILIZADORES DA FORMAÇÃO PESSOAL  

 

Seguindo as concepções antes delineadas, é possível aduzir que o indivíduo se 

apresenta, simultaneamente, como personagem da órbita mundial e cidadão de um Estado 

específico, circundado tanto por um sistema de comunidade internacional quanto pelas 

competências estatais internas. Assim, compõem dupla posição para figurar como sujeito tanto 

da tutela nacional quanto da internacional137.  

Decorre assim que, para além de um pretenso garante universal, de difícil realização 

pragmática, avigoram-se garantes locais, independentemente de suas intenções direcionadas à 

universalização, os quais apenas conseguem integralmente assegurar certos compromissos 

quando dentro do espaço limitado de seus territórios e competências. Enquanto, por sua vez, o 

âmbito do Direito Internacional, donde realçados os esforços gerais, torna possível o alcance 

de soluções a determinados casos e pretensões específicos, observado no entanto que, neste 

                                                 
136 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: fragmentos de um dicionário político. São Paulo: Paz e 

Terra Ltda, 2017, p. 66-67. 
137 HABERMAS, Jurgern. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p. 203.  
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quadro parece não se haver assegurado o nível de regularidade e exequibilidade que, 

geralmente, se obtém no plano estatal internalizado138.  

Portanto, apesar de unidos e semelhantes no caractere humanizador, dividem-se os 

indivíduos pelos arranjos regimentais que ordenam as nações e se interpõem através de 

formações especificadamente organizadas para uma melhor atuação concreta. Acrescentam-se 

nesta diretriz os seguintes dizeres de Hannah Arendt: 

 

Pois os homens não podem se tornar cidadãos do mundo do modo como são 

cidadãos dos seus países, e homens sociais não podem ser donos coletivos do 

modo como os homens que têm um lar e uma família são donos de sua 

propriedade privada. [...] Conviver no mundo significa essencialmente ter um 

mundo de coisas interposto entre os que o possuem em comum, como uma 

mesa se interpõe entre os que se assentam ao seu redor; pois, como todo 

espaço-entre [in-between], o mundo ao mesmo tempo separa e relaciona os 

homens entre si139. 

 

A própria classificação histórica dos indivíduos em estamentos sociais demonstra 

mobilizações políticas destinadas a vincular formas abstratas de integração social com 

concretas estruturas políticas de decisão, as quais em sua gênese tem de se acoplar à dimensão 

da solidariedade para cobrir com legitimação suas atuações e os relevantes direitos e deveres 

então alinhavados140. Para tanto, num evoluir necessário, os indivíduos antes pertencentes a 

nenhum Estado devem passar a não só pertencê-los, mas compô-los, visto que esta imposição 

além de definir o desenvolver pessoal de cada um também legitima e define as próprias 

formações estatais. Constata Jürgen Habermas o seguinte:  

 

Mas integrar o Estado, no início, não significava mais do que a submissão ao 

poder estatal. É só com a transição ao Estado democrático de direito que deixa 

de prevalecer esse caráter de concessão que se faz ao indivíduo, de que ele 

possa integrar uma organização, para então prevalecer a condição de membro 

integrante do Estado conquistada agora (ao menos pela anuência implícita) 

por cidadãos participantes do exercício da autoridade política141.  

 

                                                 
138 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 122.  
139 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução Roberto Raposo. 12 ed. rev. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2014, p. 64 e 318.  
140 Nesta diretriz, Ronald Myles Dworkin explana que: “A história da prática social define os grupos comunitários 

aos quais pertencemos e as obrigações daí resultantes. [...] Refiro-me às responsabilidades especiais que a prática 

social atribui ao fato de se pertencer a algum grupo biológico ou social, como as responsabilidades de família, 

amigos ou vizinhos”. DWORKIN, Ronald. O império do direito. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 237-

238.  
141 HABERMAS, Jurgern. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p. 128-129.  
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Tal composição ademais, estreitamente consonante à própria tutela da pessoa, transita 

paralelamente aos direitos humanos absorvidos na sede do plano internacional, porquanto 

institui no plano interno alguns vínculos, como a nacionalidade ou cidadania, primaciais ao 

entalhe de liberdades, direitos e garantias fundamentais, exequíveis no plano da atuação interna 

de cada Estado, numa recíproca complementação do conteúdo jurídico-político que define o 

desenvolvimento da pessoa. 

Por seu turno, os liames pré-estatais de pertencimento a determinado grupo familiar, e 

as invocações protetivas jusnaturais, como a rogação aos deuses, apesar de não extintos 

cederam grande espaço à consolidação do vínculo de pertencimento a determinada classe social 

estatalmente chancelada142, em prol da melhor proteção tanto do indivíduo quanto da própria 

corporação social. 

O próprio fato do nascimento, antes mesmo de o indivíduo se alfabetizar ou formar 

consciência de sua natureza humana, liga os indivíduos a uma filiação tanto no seio familiar 

quanto em sede da naturalização, que lhes posiciona em determinado quadro existencial, numa 

cadeia de gerações relacionais posta entre reconhecidos sujeitos dotados de direitos e deveres 

conforme as ligações que se submetem ao fim de sua plena formação, a qual não se 

desenvolveria caso a pessoa figurasse à margem da sociedade143, ou sem qualquer 

nacionalidade. Nesta linha, Alain Supiot chega a declarar que:  

 

Os vínculos do Direito e os vínculos da palavra se mesclam, assim, para que 

cada recém-nascido tenha acesso à humanidade, ou seja, para atribuir à sua 

vida um significado, no duplo sentido, geral e jurídico dessa palavra. Cortado 

de todo o vínculo com seus semelhantes, o ser humano é fadado à idiotia, no 

sentido etimológico do termo (grego ídios: ‘que está restrito a si mesmo’)144.  

 

Concretiza-se, portanto, uma recíproca relação de pertencimento que esteia tanto a 

dependência quanto a autonomia, numa corresponsabilidade refletida simultaneamente nos 

campos público e privado, pois estas, interdependentes e auto limitativas esferas de atuação, 

                                                 
142 Em complemento, a constatação de Alain Supiot no sentido de que: “A referência a Deus desapareceu do direito 

das pessoas, sem que desaparecesse a necessidade lógica de referir todo ser humano a uma Instância garante de 

sua identidade e que simbolizasse a proibição de tratá-lo como uma coisa”. SUPIOT, Alain. Homo juridicus: 

ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007, p. 15.  
143 Conforme esclarece Charlise Paula Colet Gimenez: “Ou seja, percebe-se que o ponto de mediação entre 

indivíduo e sociedade se concretiza quando nasce o ser humano, quando se torna um ser social, denominado homo 

sociologicus. Esse é o momento de aparição no palco da vida quando assume um papel social e o desempenha”. 

GIMENEZ, Charlise Paula Colet. O conflito na sociedade moderna e a cultura do rompimento com o outro: por 

que a guerra? Revista Jurídica Cesumar Mestrado, v. 17, n. 2, p. 542, 2017. 
144 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 13.  
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amparam direitos humanos e fundamentais, em seus mais amplos vieses classificatórios, donde 

se infere a gravidade da ausência de vínculos protetivos, sobretudo no que tange ao disparate 

da referida apatridia. Ademais, apenas se faz possível bem definir honestamente os campos 

privados de atuação quando há o devido uso das competências angariadas pela posição de 

cidadão, ao mesmo passo em que somente se afigura apto para a participação política quem 

estiver dotado com uma esfera privada intacta145. 

Nesta correspondência o poder, estabelecido em sua acepção relacional de baliza aos 

comportamentos por ele possibilitados, nutre os corpos dos sujeitos tanto individuais quanto 

coletivos, em suas mais variadas formas de vivência, com o desenvolvimento de técnicas 

políticas de legitimação e direcionamento das condutas estatais, ou das formas privativamente 

subjetivas pelas quais os indivíduos concebem sua própria racionalização identitária em 

conforme à sua consciência e autonomia privada, desde que nos moldes do referido 

delineamento estatal legitimado pela coesão de indivíduos plurais146. Coexistem então as 

diversas projeções do poder que, atrativa e repulsivamente, fundam a soberania e legitimam o 

regime estatal, direcionam suas atuações e chancelam o reconhecimento ou a exclusão da 

pessoa de um corpo político-social147.  

Ademais, para além do aspecto moral que há de nortear determinadas atuações, e do 

aspecto naturalístico que fundamenta certos atributos e pretensões específicos, o campo do 

Direito, especialmente o interno, também conserva uma fonte de capacitação espacialmente 

limitada, sobretudo quando trata da chancela daqueles tidos por sujeitos de direitos na razão 

dos conformes em que assinalados pela qualificação do Estado que os tutela. Cabíveis as 

considerações de Pasquale Stanislao Mancini, no sentido de que:  

 

Fora do Estado não existe Direito. Por isso o escravo, o estrangeiro e ainda 

mais o inimigo, estranhos ao vínculo de uma mesma sociedade política, não 

tendo com os romanos comunhão de direito (jura connubii et commercii), não 

                                                 
145 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p. 137. 
146 Nesta linha, também seguindo Jürgen Habermas tem-se que: “A autocompreensão nacional constituiu o 

contexto cultural em que os súditos puderam tornar-se cidadãos politicamente ativos. Apenas o fato de pertencerem 

à ‘nação’ pôde criar entre pessoas até então estranhas entre si uma coesão solidária. O mérito do Estado nacional 

consistiu, portanto, em ter resolvido dois problemas: com base em um novo modo de legitimação, ele tornou 

possível uma nova forma de integração social mais abstrata”. HABERMAS, op. cit., p. 128.  
147 Neste quadro, conforme explana Giorgio Agamben: “Tudo ocorre como se, no mesmo passo do processo 

disciplinar através do qual o poder estatal faz do homem enquanto vivente o próprio objeto específico, entrasse 

em movimento um outro processo, que coincide grosso modo com o nascimento da democracia moderna, no qual 

o homem como vivente se apresenta não mais como objeto, mas como sujeito do poder político. Estes processos, 

sob muitos aspectos opostos e (ao menos em aparência) em conflito acerbo entre eles, convergem, porém, no fato 

de que em ambos o que está em questão é a vida nua do cidadão, o novo corpo biopolítico da humanidade”. 

AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte- MG: UFMG, 2007, p. 17.   
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eram considerados como sujeitos de Direito, mas como incapazes. O próprio 

cidadão, se tivesse caído nas mãos do inimigo, era despojado de todo direito, 

capite minutus, e tinha necessidade de recuperar com a liberdade sua 

capacidade política para recuperar também o estado jurídico, graças à piedosa 

simulação do postlimínio148. 

 

Na concepção destas qualificações ganha destaque a necessária busca por composições 

mais versáteis à compreensão de diversificados elementos (morais, políticos, naturais, culturais, 

econômicos etc.), na construção dos eixos que tradicionalmente veiculam e direcionam os 

esforços comuns em prol dos cidadãos reconhecidos justamente pelo ordenamento posto149, o 

qual, apesar de assegurar para alguns liberdades e garantias expressivas, acaba por também 

refletir instabilidades e posições excludentes, não desejáveis ao campo da dignificação humana. 

Em compêndio de tais conjunturas segmentadoras, ressaltam-se algumas implicações históricas 

elencadas por Gianpaolo Poggio Smanio, na seguinte forma:  

 

Este conceito de cidadão como súdito era intrinsecamente excludente, pois 

somente era reconhecido aos homens livres e nacionais. [...] No entanto, as 

ideias que se desenvolveram a partir do Iluminismo, durante os séculos XVIII 

e XIX, e formaram o chamado Estado Liberal, deram sustentação a um 

conceito de cidadania também excludente. [...] Portanto, nossa formação 

(falando do contexto histórico do Brasil) de cidadania também é excludente, 

pois parte do pressuposto de que existem aqueles para os quais  a lei se aplica 

e aqueles para os quais ela não se aplica, ou porque estão acima dela ou abaixo 

dela, sem serem alcançados por esta gama de direitos que chamamos de 

cidadania150.  

 

Num plano ideário, então, os signos de reconhecimento dos indivíduos, entre si e para 

com o Estado, por conta de seus profundos efeitos excludentes, devem estear-se num aberto e 

igualitário diálogo civil estabelecido entre todas pessoas e organizações representativas, no 

                                                 
148 MANCINI, Pasquale Stanislao. Direito internacional. Ijuí-RS: Unijúi, 2003, p. 185.  
149 Exemplifica Paulo Bonavides que: “A polis dos gregos ou a civitas e a res publica dos romanos eram vozes que 

se traduziam a ideia de Estado, principalmente pelo aspecto de personificação do vínculo comunitário, de aderência 

imediata à ordem política e de cidadania”. BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo- SP: Malheiros Ltda, 

2011, p. 65-66.  
150 Continuando com o referido autor, esclarece-se que: “Esta ideia do cidadão com detentor de direitos vem sendo 

construída desde a formulação do Estado Moderno, com Jean Bodin, em 1576, na Lee Six Livres de La Republique, 

quando aborda a relação entre o soberano e seus súditos; O súdito era detentor de um status jurídico que 

possibilitava o exercício de direitos em relação ao soberano, ao qual estava sujeito a obedecer; O soberano devia 

ao cidadão proteção e justiça. [...] Este conceito era ainda apoiado no nacionalismo, em direitos de alcance 

estritamente individual, em participação política que não se estendia a todos igualmente de modo geral, pois 

excluía os pobres, as mulheres e os analfabetos, e numa igualdade jurídica, perante a lei, que estabelecia apenas 

um conteúdo formal aos direitos de cidadania”. SMANIO, Gianpaolo Poggio. Cidadania e políticas públicas. In: 

SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; BRASIL, Cristina (Org.). O direito na 

fronteira das políticas públicas. São Paulo: Páginas e Letras, 2015, p. 1-3. 
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campo da atuação social, em prol da melhor resposta às demandas gerais, e de um sustentáculo 

mais democrático e dignificante que figura em verdade como o próprio legitimador do poder 

estatal.151 

É daí também que emana a preocupação com a igualdade de oportunidades no 

propósito de que à maior quantidade possível de indivíduos sejam asseguradas condições 

essenciais para sua autodeterminação formativa, bem como a máxima instrução de suas 

capacidades para assunção de papéis produtivos e enobrecedores. Não se trata, entretanto, de 

uma igualdade de resultados, donde caberia ao Estado assegurar, ou determinar, a condição 

final dos indivíduos independentemente de cada atuação pessoal, o que em verdade 

caracterizaria um Estado patentemente totalitário ou, pelo menos, demasiadamente paternalista. 

Visa-se em verdade a equipolência de chances e condições, bem como uma inclusão avivadora, 

mas não meramente uma invariável e indiscriminada distribuição das recompensas sociais152.  

No entanto, por conta de contenções estruturais, há diferenciados círculos que cobrem 

o indivíduo ou cidadão de determinado Estado, e que assim projetam a própria medida de 

direitos exequíveis em dado quadro estatal. Genericamente, (co)existem por exemplo os direitos 

subjetivos que asseguram espaço a condutas livres de exacerbadas coações externas no alcance 

dos interesses individuais, e os direitos políticos que oferecem aos cidadãos um qualificado 

amparo a seus interesses infiltrados na vontade política que influencia os atos da administração. 

Igualmente, tem-se também o campo das denominadas liberdades negativas e das prestações 

positivas, no que diz respeito à maior autonomia individual, à possibilidade de participação nas 

relações comuns e à intervenção do Estado como garante de determinados pontos153.  

E, conforme já ponderado ademais, o próprio estado da pessoa, donde no chamado 

estado político se inserem a cidadania, a nacionalidade e a naturalidade, representa tal 

vinculação efetiva entre indivíduo e Estado, a qual, em razão de sua essencialidade, pode ser 

demonstrada por meio dos variados meios instrumentalizados em que inscritas as características 

viabilizadoras do cidadão à demanda de todos direitos e garantias que lhes dizem respeito. 

                                                 
151 Aduz Jürgen Habermas que: “O processo político tampouco desempenha uma função mediadora entre Estado 

e sociedade, já que o poder estatal democrático não é em hipótese alguma uma força originária. A força origina-

se, isso sim, do poder gerado comunicativamente em meio à práxis através da institucionalização da liberdade 

pública”. Mas, em relação recíproca, conforme constata o mesmo autor: “Não se pode permitir que o ‘lastro 

afiançador’ seja transferido de âmbitos da formação política da vontade para substratos pré-políticos previamente 

dados, porque o Estado constitucional garante que ele mesmo – nas formas juridicamente abstratas do 

compartilhamento político e do status dos cidadãos ampliado de forma substancial por via democrática – assegura 

obrigatoriamente a integração social”. HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São 

Paulo: Loyola, 2002, p. 182 e 272. 
152 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 226.  
153 Ibid., p. 271-272.  
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Conjugando tais pontos, tem-se que em variados campos de desenvolvimento da 

pessoa figura propriamente o Estado, e não outra formação extra ou pré estatal, como agente 

assegurador das existências que, através de certos vínculos, são confiadas à sua estrutura e, por 

conseguinte, inseridas em seus procedimentos e cálculos, do que há de se engrandecer a diretriz 

biopolítica de suas atuações, porquanto refletida tanto nas condutas individuais, pelos desfrutes 

e limitações que circundam os indivíduos, quanto nos viáveis empenhos materiais e 

prestacionais a serem ofertados e bancados pelo Estado. 

 

3.2 DEVERES ESTATAIS PARA COM OS INDIVÍDUOS FORMAL E 

DOCUMENTALMENTE DESVINCULADOS 

 

Considerando o alicerce universal de proteção da pessoa, frente à amplitude das 

demandas que diariamente se põem às respostas institucionais, emerge a necessidade por 

soluções em grande escala, numa justa e solidária acepção do bem para todos, 

independentemente da identificação e características pessoais154, numa linha que fomente as 

formas de cooperação e coordenação dos sistemas de proteção dos direitos humanos, 

especialmente quanto ao fato de a universalização destes representar um parâmetro 

internacional de tutela humana que deve ser respeitado, sob pena de reprovação e 

sancionamento, no âmbito internacional, dos agentes e Estados que violem tais imperativos.  

Para haver um equilibrado balanço dos segmentos estruturais, idealisticamente haveria 

de se sustentar um trato igualitário e de reciprocidade direta, donde para cada conjunto de 

direitos instituído por um Estado a cidadãos de outro, seria conferido um parelho conjunto aos 

seus cidadãos pelo Estado de origem daqueles. Mas, apesar de desejável esta simultaneidade, é 

certo que em toda conjuntura se faz imperativa a tutela dos direitos vitais, inerentes à própria 

existência social da pessoa, para que não haja uma subversão da ordem em revelia aos apelos 

protetivos da comunidade internacional, bem como não se agrave os hodiernos quadros de 

intensa violação à dignidade humana. Até porque, a operação ativa das instituições é primacial 

à efetiva garantia de direitos aos indivíduos, mais fundamentalmente àqueles que, não tendo a 

proteção de seus Estados de origem, necessitam ser tutelados na ordem e território de outro155. 

                                                 
154 Nesta linha, também complementa Jürgen Habermas com os seguintes dizeres: “Pois também a justiça 

entendida universalisticamente exige que uma pessoa responda pela outra – e que, aliás, cada um também responda 

pelo estranho, que formou a sua identidade em circunstâncias de vida totalmente diferentes e entende-se a si mesmo 

à luz de tradições que não são as próprias”. HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. 

São Paulo: Loyola, 2002, p. 41-42.  
155 PINTO, Eduardo Vera-Cruz. Curso livre de ética e filosofia do direito. Cascais: Principia, 2010, p. 439.  
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Ademais, é de se inferir pelo próprio âmago do sistema global hodierno que, pouca ou 

nenhuma justificativa ou conjuntura é bastante para legitimar irresponsabilidades ou 

impunidades quando há violação a direitos universalmente consagrados, sobretudo na medida 

em que se apresentam inerentes à própria natureza humana. E, justamente por conta das 

obrigações, gerais ou específicas, assumidas pelos Estados no quadro internacional, é que figura 

o dever, diplomático ou impositivo, de estes empregarem todas as técnicas e providências 

impreteríveis a que ninguém reste privado do exercício de direitos essenciais à construção de 

uma vida digna, sob pena de reprimenda na ordem global156. 

Embora divergentes algumas conceituações ou tratativas157, e nada obstante suas 

vinculações a determinadas ordens jurídicas nacionalizadas, há certas obrigações que são 

inafastáveis, por razões jurídicas ou morais, especialmente quando há acolhida de seres 

humanos no território estatal, mesmo enquanto ainda não formalizados os vínculos devidos. 

Além do mais, cabe a divisão de responsabilidades, aqui exemplificada com o instituto do 

refúgio (mais adiante aprofundado) enquanto tido como um instrumento viabilizador, em certa 

forma, da extensão de certas responsabilidades para outros integrantes da comunidade 

internacional. 

Outrossim, representando o cerne de todo o sistema mundial, a tutela da dignidade 

humana não há de ser excepcionada por questões de nacionalidade, características pessoais, 

capacidades ou status.158 Até porque consolidada, sem titubeios, a regra de solidariedade que 

obriga os Estados a, unidos ou separadamente, garantirem reciprocamente o valor da dignidade 

                                                 
156 Assim, conforme os dizeres de Norberto Bobbio, todo Estado tem obrigações internas e externas: “ou limites 

jurídicos, como os que foram postos pelo direito que regula – desde tempos imemoráveis – as relações entre 

Estados soberanos, ou ius gentium [direito dos povos], limites que derivam de tradições tornadas vinculatórias (os 

costumes internacionais) ou de acordos recíprocos (os tratados internacionais). E a soberania tem duas faces, uma 

voltada para o interior outra para o exterior, do que correspondentemente segue ao encontro de dois tipos de limites: 

os que derivam das relações entre governantes e governados, e são os limites internos, e os que derivam das 

relações entre os Estados, e são os limites externos”. BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: 

fragmentos de um dicionário político. São Paulo: Paz e Terra Ltda, 2017, p. 132-133.  
157 Ilustra, Giorgio Agambem, com a seguinte previsão: “Isto está implícito, se refletimos bem, na ambiguidade 

do próprio título da declaração de 1789: Déclaration des droits de I'homme et du citoyen,, onde não está claro se 

os dois termos denominam duas realidades autônomas ou formam em vez disso um sistema unitário, no qual o 

primeiro já está desde o início contido e oculto no segundo; e, neste caso, que tipo de relações existe entre eles. A 

boutade de Burke, segundo a qual aos direitos inalienáveis do homem ele preferia de longe os seus ‘direitos de 

ingles’ (Rights of an englishman), adquire, nesta perspectiva, uma insuspeitada profundidade” AGAMBEN, 

Giorgio. Homo sacer o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte- MG: UFMG, 2007, p. 132.  
158 Disposição esta verificada, por exemplo, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (“Pacto de San 

José da Costa Rica”), que assim dispõe em seu preâmbulo: “Reconhecendo que os direitos essenciais do homem não 

derivam do fato de ser ele nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da 

pessoa humana, razão por que justificam uma proteção internacional, de natureza convencional, coadjuvante ou 

complementar da que oferece o direito interno dos Estados americanos”. CIDH. Convenção Americana Sobre 

Direitos Humanos. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. 

Acesso em: 17 jun. 2018.  
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tanto a seus cidadãos quanto a toda pessoa por eles acolhidos em seus territórios, restando 

também proibidas discriminações ou negativas infundadas. Oportuna a consideração de 

Béatrice Maurer no sentido de que: “a liberdade engendra o dever de reconhecer a liberdade do 

outro. O reconhecimento da dignidade do outro, por sua vez, é muito mais difícil. Esse princípio 

ultrapassa, portanto, tanto os deveres do Estado como os do indivíduo. Ele torna necessária a 

solidariedade”159. 

Apesar de a conjuntura hodierna ainda não parecer a ideal, tem-se na linha do 

obrigatório resguardo das prerrogativas e identidades daqueles que requerem as forças do 

Estado no anteparo de sua integridade e dignidade, bem como do recíproco respeito e 

solidariedade que fundam a ordem internacional, uma paulatina evolução dos ordenamentos em 

geral com relação ao trato dos estrangeiros, principalmente sobre sua melhor acolhida, uma 

maior tolerância das diferenças, e a equiparação de direitos e garantias160, ao mesmo tempo em 

que se mantém incólume a ordem pública e as benéficas condições consolidadas aos sujeitos 

então já componentes do país. Instruindo a questão, Pasquale Stanislao Mancini anota que:  

 

Finalmente, no próprio Direito Privado Internacional, o respeito recíproco das 

justas leis das outras nações passa a ocupar o lugar das atitudes ciumentas de 

exclusão e de predomínio, a hospitalidade e a benevolência alargar-se, a 

condição jurídica dos estrangeiros tornar-se progressivamente melhor, nem 

estes deveriam mais distinguir-se dos cidadãos, a não ser pela participação 

exclusiva dos últimos às prerrogativas políticas e ao governo da coisa pública 

da Nação da qual sejam membros161.  

 

Entretanto, ante as restrições conjunturais que cercam determinadas estruturas estatais, 

nada obstante a existência, por um lado, de direitos que a todos devam ser assegurados 

porquanto considerados emanações indissociáveis da própria dignidade humana, outros direitos 

porém, apenas são pragmaticamente dirigidos a determinados indivíduos tidos como cidadãos 

porque se encontram, específica e formalmente, vinculados a certo País, ou ajustados em 

posições que configuram características e demanda singulares, a exemplo de os direitos 

                                                 
159 MAURER, Béatrice. Notas sobre o respeito da dignidade da pessoa humana... ou pequena fuga incompleta em 

torno de um tema central. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito 

e direito constitucional. Porto Alegre – RS: Livraria do Advogado, 2013, p. 135.  
160 Neste sentido, Jürgen Habermas exemplifica que: “Quanto mais se explora o teor da Constituição alemã, tanto 

mais se aproxima o status jurídico de quem vive na Alemanha sem ser cidadão do Estado alemão ao de quem é 

cidadão alemão. É essa validação universal, voltada a seres humanos como tais, que os direitos fundamentais têm 

em comum com as normas morais”. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 36. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Malheiros Ltda, 2013, p. 215.  
161 MANCINI, Pasquale Stanislao. Direito internacional. Ijuí-RS: Unijúi, 2003, p. 95-96.  

 



72 

 

políticos pressuporem a nacionalidade, e os direitos sociais162 limitarem-se à conta de 

determinadas condições materiais ou pré-requisitos (como vínculos com a previdência, registro 

em carteira de trabalho, etc.), entre outras circunstâncias autorizadoras163. Conjugando assim 

os avanços da nova ordem internacional, as restrições na concessão de vínculos ou posições, e 

a realidade hodierna, Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes apuradamente sintetiza que:  

 

Embora o avanço da globalização seja evidente, as legislações dos Estados 

Nação continuam prevendo restrições para acesso aos direitos civis e políticos, 

a cargos públicos, ao mercado de trabalho, às prestações de saúde e 

previdência. Continua-se restringindo o acesso à nacionalidade derivada e à 

reunificação familiar. Além disso os migrantes sofrem restrições a respeito da 

legalização de documentos e reconhecimento de títulos164.  
 

Não obstante em muitos pontos os ordenamentos estatais, e as políticas daí 

decorrentes, não traçarem específicos planos, bastantes para o curso de um devido fornecimento 

das condições necessárias ao digno desenvolvimento vivencial dos indivíduos não formalmente 

vinculados ao país165, tem-se como regra uma diferenciação166 entre os direitos e garantias 

impreteríveis e os que, apesar de fornecerem melhores condições de vida, não se apresentam 

substanciais à própria existência humana, sendo os primeiros imperativos de tutela e os 

segundos dotados de maior discricionariedade em seu fomento, bem como de maiores restrições 

a seu exercício167. 

                                                 
162 Apenas como exemplo, observa-se que a Constituição Federal Brasileira prevê, em seu artigo 6º, que: “São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição”. BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 23 

jun. 2018. 
163 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 36. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros 

Ltda, 2013, p. 197.  
164 LOPES, Cristiane Maria Sbalqueiro. A atuação do ministério público do trabalho em matéria de imigração e 

refúgio. In: GEDIEL, José Antônio Peres; GODOY, Gabriel Gualano de (Org.). Refúgio e hospitalidade.  

Curitiba: Kairós, 2016. 
165 Referido diploma magno dispõe, em seu artigo 5º, que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, [...]”. BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 23 jun. 2018. 
166 Nesta linha, Ana Paula de Barcellos, identifica que no Brasil: “Ao juridicizar, por meio de princípios, valores 

fundamentais e ações políticas que entende decorrerem de forma direta e imediata de tais valores, a Constituição 

coloca a seu serviço o instrumental jurídico do direito constitucional, retirando-o do debate meramente político. 

Esse instrumental pode ser dividido em duas grandes frentes: a existencial e a operacional”. BARCELLOS, Ana 

Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 32.  
167 Exemplificativamente, tem-se que a Lei nº 5.709/1971, dentre outras providências, regula a aquisição de imóvel 

rural por estrangeiro residente no país ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, impondo-

lhes restrições não extensíveis aos brasileiros. BRASIL. Lei nº 5.709 de 7 de outubro de 1971. Regula a Aquisição 

 



73 

 

Com efeito, portanto, em conta das comuns necessidades práticas, realiza-se uma certa 

graduação sobre a imprescindibilidade dos elementos viabilizadores de uma melhor vivência a 

todos, a qual instrui as conformações do sistema em prol de uma mais eficiente atuação e 

organização da vida em sociedade, no cumprimento da função estatal de direcionamento das 

atividades sociais e gerência dos recursos disponíveis, na consecução de propósitos 

coletivamente relevantes168.  

Em contraponto, cabe analisar a questão de que alguns direitos tidos por mais restritos, 

sobretudo os atinentes ao campo político (como os direitos de sufrágio e de participação 

democrática), configuram na verdade elementos funcionais da própria ordem social, porquanto 

consonantes à exteriorização de atos fomentadores da ativa formação de cada sujeito. Portanto, 

caso não considerados tais efeitos, emana o risco de se converter a pessoa num ente 

despersonificado e excluso da ação estatal. Assim infere-se que, apesar de em regra 

posicionarem-se apartadamente, a ligação interna entre a dignidade humana, que também tem 

um viés político, e os direitos de participação ativa na realização do poder estatal é tanto estreita 

quanto vital169. Ao fim de reforçar tais fundamentos, colaciona-se os seguintes dizeres de 

Amartya Kumar Sen:  

 

Tentaremos demonstrar que a intensidade das necessidades econômicas 

aumenta – e não diminui – a urgência das liberdades políticas. Três diferentes 

considerações conduzem-nos na direção de uma preeminência geral dos 

direitos políticos e civis básicos: 1. sua importância direta para a vida humana 

associada a capacidades básicas (como a capacidade de participação política 

e social); 2. seu papel instrumental de aumentar o grau em que as pessoas são 

ouvidas quando expressam e defendem suas reivindicações de atenção política 

(como as reivindicações de necessidades econômicas); 3. seu papel 

construtivo na conceituação de ‘necessidades’(como a compreensão das 

‘necessidade econômicas em um contexto social)170.  

 

Ainda, há de ressaltar que cenários graves, como os campos de refugiados, tornam 

imperativas as adaptações e progressos cabíveis ao cumprimento dos universais valores 

                                                 
de Imóvel Rural por Estrangeiro Residente no País ou Pessoa Jurídica Estrangeira Autorizada a Funcionar no 

Brasil, e dá outras Providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L5709.htm>.  Acesso em: 18 jun. 2018.  
168 DUARTE, Clarice Seixas. Para além da judicialização: a necessidade de uma nova forma de abordagem das 

políticas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; BRASIL, Cristina (Org.). O 

direito na fronteira das políticas públicas. São Paulo: Páginas e Letras, 2015, p. 15.  
169 HABERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da comunidade estatal. In: SARLET, Ingo 

Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. Porto Alegre – RS: 

Livraria do Advogado, 2013, p. 87.  
170 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010, p. 195.  
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intrínsecos à integral tutela humana. Anota-se também que, referida situação não se resolve 

com a concessão do chamado status de “solicitante de refúgio”, pois tais indivíduos continuam 

padecidos por indesejada vulnerabilidade, além de acometidos por grande incerteza sobre a 

completa regularização eventual de sua condição, enquanto perduram interrogações sobre seu 

futuro, ou mesmo sobre o presente. Na mesma seara, as consequências da negação do direito à 

nacionalidade refletem óbices ao gozo da proteção estatal e ao acesso a certos benefícios e 

direitos internos, bem como delongam o temor de expulsão, e a drástica condição a que estes 

ficam submetidos. 

Portanto, mesmo que haja certa discricionariedade estatal em determinadas concessões 

internas, há conjunturas que demandam sua maior responsabilização, até porque coexistem 

obrigações negativas de não ofensa à pessoa e positivas de garantia das medidas apropriadas ao 

gozo de direitos e garantias essenciais. Ora, a dignidade humana figura simultaneamente como 

o limite e o objetivo maior das instituições, além de acionar uma dúplice dimensão, a defensiva 

e a prestacional, enquanto atua como limite para evitar que a pessoa seja reduzida à condição 

de mero objeto por meio dos direitos fundamentais negativos que obstam os atos que a violam 

ou ameaçam, e como finalidade ao fim de proclamar atuações concretas de tutela, respeito e 

fomento por meio de prestações171 materiais172.  

Igualmente, observa-se o paralelismo que contorna as obrigações morais pautadas 

sobre os esteios da universalidade e do humanitarismo, e os deveres jurídico-políticos que, mais 

restritivos e socializados, são emoldurados pela estrutura estatal, sempre dentro de um padrão 

suficiente de reconhecimento e tutela da pessoa humana em sua essência. Diretriz esta analisada 

por Giorgio Agambem, na seguinte forma:  

 

A separação entre humanitário e político, que estamos hoje vivendo, é a fase 

extrema do descolamento entre os direitos do homem e os direitos do cidadão. 

O humanitário separado do político não pode senão reproduzir o isolamento 

da vida sacra sobre o qual se baseia a soberania, e o grupo, isto é, o espaço 

puro da exceção, e o paradigma biopolítico para o qual ele não consegue 

encontrar solução173. 

                                                 
171 Em complemento a seguinte anotação de Ana Paula de Barcellos: “Ocorre que não violar comissivamente não 

significa necessariamente realizar, salvo se todo o efeito pretendido pelo princípio puder ser alcançado através de 

uma abstenção. Mesmo antes de examinar a questão mais detidamente, já se pode dizer que este não é o caso do 

princípio da dignidade da pessoa humana, que exige não só abstenções, mas também ações estatais”. 

BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 113. 
172 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de 

filosofia do direito e direito constitucional. Porto Alegre – RS: Livraria do Advogado, 2013, p. 32.  
173 AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte- MG: UFMG, 2007, p. 

140.  
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De toda forma, parece que o melhor direcionamento geral concerne a uma 

universalização dos direitos, mas que esta seja flexibilizada pelas singularidades conjunturais, 

pois assim se cumpre uma responsabilidade solidariamente expandida às suas máximas 

possibilidades quanto ao núcleo substancial da construção de uma sociedade dignamente plural. 

Além do mais, ante a relevância da atuação ou auxílio do Estado em determinados pontos 

cruciais ao atingimento de um desejado patamar evolutivo, amplia-se cada vez mais seu 

firmamento na posição de garante, seja na cooperação nacional ou internacional, ao propósito 

da erradicação de conjunturas desumanas. Até porque, a soberania e discricionariedade estatais 

não podem ser tidas absolutas a ponto de tornarem impossível a solução de questões essenciais, 

donde o Estado parece ser o mais importante, senão último, alicerce de resgate. Cabível aqui a 

lição de Paulo Bonavides para lembrar que:  

 

A circunstância de achar-se o homem contemporâneo - o homem-massa - 

desde o berço, colhido numa rede de interesses sociais complexos, com sua 

autonomia material bastante diminuída, na maior parte dos casos 

irremissivelmente extinta, há concorrido para que ele, em meio a essas 

atribulações, como um náufrago em desespero, invoque a proteção do Estado, 

esperança messiânica de sua salvação174.  

 

Contudo, não cabe absolutamente estear todas mazelas sociais na necessidade de 

intervenção, a ponto de o Estado ser tipificado como uma fonte indiscriminadamente 

assistencialista.  Deve este, com efeito, ser concebido como um complexo estruturalmente hábil 

para nulificar violações ou discrepâncias danosas a direitos vitais, em regulação e não total 

substituição das relações pessoais projetadas no seio social, pois, não obstante a necessária 

atuação estatal e seus resultados positivos, também a própria sociedade deve cumprir com a 

essência de sua própria ordem, porquanto deve conseguir, por si mesma, extirpar as 

circunstâncias que afrontam a dignidade humana, ou seja, há de se fomentar também as 

(inter)relações entre membros da comunidade, e não meramente uma exacerbada assistência175 

estatal176.  

                                                 
174 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo- SP: Malheiros Ltda, 2011, p. 196.  
175 Em seguimento, encaixa-se aqui a constatação de Sidney Pessoa Madruga da Silva no sentido de que: 

“Transcende, assim, de uma perspectiva assistencialista para um modelo baseado nos direitos humanos, em que o 

processo de inclusão está centrado no combate a restrições e impedimentos ao livre exercício e gozo dos sujeitos 

de direitos”. MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações 

afirmativas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 273. 
176 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 151. 
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Além do mais, não se trata apenas de assegurar as liberdades subjetivas, que 

equiponderam concorrências entre particulares, ou as reivindicações de benefícios outorgados 

aos cidadãos vinculados ao Estado (sobretudo àqueles pautados sobre o bem-estar social), mas 

também de uma operação jurídico-procedimental em que a legitimidade governamental reste 

esteada, concomitantemente, pela efetivação das autonomias privada e pública, bem como por 

uma pluralidade composta por meio de discussões abertas e equânimes acerca dos múltiplos 

interesses que envolvem os próprios sujeitos atuantes, direta ou indiretamente, pessoal ou 

representativamente, no seio das relações jurídico-político-sociais177.  

Seguindo a mesma ideia, um desejado auxílio aos desamparados também não pode 

perder-se ao grau de configurar assistencialismos desmedidos, e assim deteriorar aspectos vitais 

da dignidade humana, porque a desenfreada dependência pode lhes tolher a capacidade de 

buscar autonomamente seus projetos de vida. Ressalvado também que, não se deve favorecer o 

clientelismo político sustentado pela dependência da assistência oficializada, mas fomentar a 

imparcialidade política e uma racional autonomia pessoalizada. Até porque, remeter aos agentes 

estatais a determinação de todas diretrizes e efeitos dos relacionamentos sociais, em especial a 

instrução dos componentes nucleares do princípio da dignidade humana, faz perder-se o próprio 

sentido e a proteção que à legitimidade destes se mostram substanciais178.  

Em compêndio, portanto, a solidariedade deve ser eficiente e razoável para 

efetivamente modificar realidades, especialmente ao assegurar o cumprimento de obrigações 

morais, jurídicas e políticas, em condições coerentes de fraternidade, num patamar 

institucionalizado onde grandes entes venham a assumir as frentes de resolução dos complexos 

problemas que flagelam a humanidade, com especial foco, aqui, sobre as pessoas que muito 

sofrem por não possuir um vínculo formal com determinada formação estruturada, a exemplo 

dos refugiados e apátridas. Perspicaz, em raciocínio semelhante, a exemplificativa apuração de 

Alain Supiot que destaca o seguinte:  

 

Abertas às coisas, essas fronteiras permanecem fechadas aos homens, e não 

existe livre circulação das pessoas em escala internacional. Depois de ter 

celebrado ontem como heróis os dissidentes que conseguiam fugir dos países 

comunistas, os países ocidentais escorraçam hoje os ‘sem-documentos’ que 

procuram fugir dos países do Sul. E evitam discorrer sobre as razões dessa 

fuga, pois isso os obrigaria a encarar de frente os efeitos devastadores do 

regime das trocas que eles impõem ao mundo. A Organização Mundial do 

                                                 
177 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p. 297.  
178 BARCELLOS, op. cit., p. 238 e p. 242.  
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Comércio (OMC) fez saber claramente que, afora as questões muito pontuais 

visadas por seus estatutos, o destino dos homens não era de sua alçada179. 

 

Almeja-se destarte uma responsabilização geral que seja nutrida pelo espírito da 

cooperação, pois independentemente do campo delineado a determinadas atuações, em verdade 

sempre se atinge seres humanos, o que por si já é suficiente a ensejar o (re)direcionamento das 

prioridades à atuação e planejamento das políticas institucionais para a diretriz que mais 

favoreça o gênero humano, finalidade maior de toda e qualquer formação que se queira legítima 

na ordem contemporânea. 

Não se trata de mera benevolência, nem da imposição de ônus maiores do que os 

cabíveis ou suportáveis pelas estruturas postas, mas de uma desejada maximização das atuações 

na direção de fomento do ser humano, visto que tal tarefa cabe a todos em razão da própria 

essência que forma cada um dos componentes de toda corporação ou Estado, que são nada mais 

do que reuniões organizadas de pessoas humanas. Assim, define Amartya Kumar Sen que:  

 

Como seres humanos competentes, não podemos nos furtar à tarefa de julgar 

o modo como as coisas são e o que precisa ser feito. Como criaturas reflexivas, 

temos a capacidade de observar a vida de outras pessoas. Nosso senso de 

responsabilidade não precisa relacionar-se apenas às aflições que nosso 

próprio comportamento eventualmente tenha causado (embora isso também 

possa ser importantíssimo), mas também pode relacionar-se de um modo mais 

geral às desgraças que vemos ao nosso redor e que temos condições de ajudar 

a remediar. Essa responsabilidade evidentemente não é a única consideração 

que pode requerer nossa atenção. Contudo, negar a relevância dessa exigência 

geral seria deixar de lado algo fundamental em nossa existência social. Não é 

tanto uma questão de ter regras exatas sobre como exatamente devemos agir, 

e sim de reconhecer a relevância de nossa condição humana comum para fazer 

as escolhas que se nos apresentam180.  

 

 Neste deslinde, considerado o viés humano que cobre referidas ações, os esforços e 

recursos gerais devem destinar-se, na maior medida possível, à consecução de um patamar de 

condições suficientes à digna (co)existência de todos seres humanos, em grau condizente de 

desenvolvimento e bem-estar social, com autorização para outorga de prioridade às 

necessidades das parcelas sociais mais desamparadas, em conforme às responsabilidades 

estatais e institucionais então assumidas, jurídica ou moralmente, interna ou 

internacionalmente, em prol de toda pessoa independentemente de seus singulares caracteres, 

                                                 
179 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 268.  
180 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010, p. 360.  
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materiais ou formais, salvo no que se apresentarem imprescindíveis à própria manutenção da 

integridade e ao desenvolvimento das formações pessoais e sociais. 

 

3.2.1 Balanço social: o binômio “necessidade” e “possibilidade” do atendimento 

 

Apreendidos os deveres institucionais direcionados ao atendimento das demandas 

contemporâneas, sobretudo às mais imprescindíveis porquanto relacionadas à personalidade e 

dignidade humana, seja no âmbito individual ou da sociedade como um todo, passa-se a 

considerar o necessário contrabalanço que se põe entre uma aparentemente desejada 

hospitalidade incondicionada, e as possibilidades provisionais das estruturas sociais. 

Uma acolhida sem questionamentos, caracterizadora da hospitalidade pura e 

incondicionada, e consistente no aceite de todos antes mesmo de lhe saber a identidade, parece 

impraticável, provavelmente injusta, e de inconcebível formulação em regras ou legislações 

dotadas com exigibilidade. De toda forma, tanto mais lidimas são as atuações sociais quanto se 

aproximam do máximo nível de hospitalidade possível. Nesta tarefa, portanto, surge a missão 

de encontrar ou formar a mais eficiente operacionalização, bem como as melhores condições 

jurídicas, políticas e sociais181 para que a essência da hospitalidade, além de não ser violada em 

seu próprio princípio axiológico, seja maximamente respeitada182.  

Ao melhor planejamento de tal acolhida cabe então singularizar as conjunturas, 

identificando e reconhecendo o “outro”, desde que de forma objetiva e não 

discriminatoriamente condicionada ou imbuída por atitudes policialescas e fichamentos 

desarrazoados. Nada obstante, é de se considerar que justamente no anonimato reside a força e 

a fraqueza da solidariedade, porque ao mesmo tempo em que, de um lado, liberta os indivíduos 

de vínculos de sujeição pessoal e assim viabiliza maior mobilização de recursos e assunção de 

riscos, por outro lado, fomenta o individualismo ao fazer desaparecer os laços relacionais entre 

as pessoas, e o “face-a-face” que as interliga183. Com efeito, patente a necessidade de 

identificação e controle, infere-se com Jaques Derrida o seguinte:  

                                                 
181 Nesta conformação, Jaques Derrida lembra que: “Quando nos opomos a uma política restritiva com relação aos 

‘sem-documento’, por exemplo, não se trata de pedir ao Estado para abrir as fronteiras a qualquer um que chegue 

e de praticar uma hospitalidade incondicional que correria o risco de ter efeitos perversos (embora isso esteja 

conforme à ideia da pura hospitalidade, ou seja, da própria hospitalidade). Pede-se simplesmente ao Estado que 

mude a lei e sobretudo sua operacionalização, sem ceder nem a fantasias de segurança, nem a demagogia, nem ao 

eleitoralismo”. DERRIDA, Jacques. Papel-máquina. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p. 309.  
182 Ibid., p. 326.  
183 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 262-263.  
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Ora, uma comunidade cultural ou linguística, uma família, uma nação, não 

podem deixar de suspender, ou mesmo deixar de trair o princípio da 

hospitalidade absoluta: para proteger um ‘em-casa’, provavelmente, 

assegurando o ‘próprio’ e a propriedade contra a chegada ilimitada do outro; 

mas também para tentar tornar a acolhida efetiva, determinada, concreta, para 

operacionalizá-la. Daí as ‘condições’ que transformam o dom em contato, a 

abertura em pacto policiado; daí os direitos e os deveres, as fronteiras, os 

passaportes e as portas, daí as leis a propósito de uma imigração cujo ‘fluxo’, 

como se diz, precisa ser ‘controlado’184.  

 

Neste deslinde, por ser inviável aos Estados indiscriminadamente reconhecer e tutelar 

todos direitos a todos indivíduos, é que se utiliza específicos vínculos e status de diferenciação, 

representados primacialmente pelos registros e documentos. Pontualmente, em razão dos vieses 

instrumental, que viabiliza a fruição de direitos e garantias, e constitutivo, que consolida 

determinadas posições sociais, infelizmente ainda se verifica a constante e alarmante prática de 

falsificação de documentos não só pelos indivíduos, mas também por estruturas estatais.185 

Por certo, presenta-se devidamente essencial que os Estados, na via de sua soberania, 

apliquem diversos sistemas e ferramentas hábeis ao melhor trato dos complexos fluxos de 

pessoas que em seu território constam, para assim evitar, entre outros, a desordem social, o 

abuso das provisões e infraestruturas nacionais, bem como a indevida aplicação de institutos 

benéficos como o asilo e o refúgio, ao fim de assim se manter a credibilidade e subsistência do 

próprio sistema, em seu conjunto186.  

Ressalta-se que no quadro dos direitos e deveres, assimiladas as vertentes ética e 

jurídica da solidariedade187, concorrem à formação do sistema tanto a ordem moral, fonte do 

dever solidariamente indiscriminado, quanto o componente de uma serventia eficiente, por 

meio da qual são concretizados limites e bases que, num vasto campo de atuação, separam das 

                                                 
184 DERRIDA, Jacques. Papel-máquina. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p. 249.  
185 Ilustram os autores José Del Picchia Filho e Celso Mauro Ribeiro Del Picchia que: “Existe interesse na 

falsificação total de passaporte, quer para fins de espionagem política, quer no interesse particular, muitas vezes 

de perigosos delinquentes internacionais. [...] Explica-se, assim, a eclosão da chamada ‘indústria do passaporte’, 

montada não somente por falsários profissionais, como pelos governos interessados em espionagens e contra-

espionagens”. DEL PICCHIA FILHO, José; DEL PICCHIA, Celso Mauro Ribeiro. Tratado de 

documentoscopia: da falsidade documental. São Paulo: Universitária de Direito Ltda, 1976, p. 327.  
186 PITA, Agni Castro. À guisa de prefácio. Direitos humanos e direito internacional dos refugiados. In: GEDIEL, 

José Antônio Peres; GODOY, Gabriel Gualano de (Org.). Refúgio e hospitalidade.  Curitiba: Kairós, 2016, p. 15.  
187 Explicadas por Sidney Madruga, o qual ensina que: “Tem-se, portanto, duas vertentes da solidariedade: uma de 

cunho ético, que engloba o vínculo social com a coletividade, e a segunda um aspecto jurídico vinculado à busca 

da igualdade material”. MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e 

ações afirmativas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 118.    
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obrigações puramente éticas a classe das obrigações jurídicas, sempre assegurando, pelo menos, 

o mínimo essencial a uma vida digna188.  

Neste caminho, ponderadas ações cooperativas donde todos e cada um consigne bens, 

suprimentos e serviços em conforme às suas capacidades e nos parâmetros de suas demandas, 

o direito por sua vez, especialmente no campo público, absorve como propósito maior o 

estabelecimento e a regulação das múltiplas relações diárias, principalmente quanto ao 

posicionamento dos indivíduos na condição de exigir determinados bens ou prestações do 

Estado, ao ponto de este precisar despender recursos e benefícios para o atendimento daqueles 

em sua máxima possibilidade, até porque a efetivação dos direitos pessoais primários reflete 

também no positivo quadro geral da sociedade. Com esta fórmula, trazendo ainda à tona o plano 

do mínimo existencial, Ana Paula de Barcellos registra que:  

 

No que importa ao estudo aqui empreendido, a reserva do possível significa 

que, para além das discussões jurídicas sobre o que se pode exigir 

judicialmente do Estado – e em última análise da sociedade, já que é esta que 

o sustenta -, é importante lembrar que há um limite de possibilidades materiais 

para esses direitos. [...] Findo o debate estritamente jurídico acerca da 

admissibilidade da eficácia positiva das normas que versam sobre o mínimo 

existencial, é necessário fazer algumas notas a respeito do ambiente fático no 

qual a interpretação jurídica afinal se desenrola, especialmente quando se trata 

de direito público”189.  

 

De fato, a materialidade dos direitos, em todas as suas múltiplas acepções 

classificatórias, demanda dispêndios públicos, os quais somente parecem diferenciar-se em 

questão de grau e não de natureza, de quantidade e não de qualidade. E, mesmo que concebido 

o fato de os direitos sociais demandarem mais recursos do que os individuais, por exemplo, tal 

conjunção não significa que estes últimos sejam gratuitos ao Estado190. 

Combinadamente custosos e reciprocamente interdependentes, nos termos das 

limitações ou vinculações contextuais, é certo que, apesar de proporcionalmente ser mais 

satisfatório à tutela da pessoa porquanto se alcance a maior efetivação das diversas liberdades, 

garantias, direitos e interesses individuais, impera o compromisso de, em meio às limitações 

práticas, conceder-se prioridade aos elementos tidos por mais essenciais à personalidade e 

                                                 
188 MANCINI, Pasquale Stanislao. Direito internacional. Ijuí-RS: Unijúi, 2003, p. 51.  
189 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 274-275 e 277.  
190 Em seguimento complementa, Ana Paula de Barcellos, lembrando que: “Desse modo, o argumento que 

afastava, tout court, o atendimento dos direitos sociais pelo simples fato de que eles demandam ações estatais e 

custam dinheiro não se sustenta. Também a proteção dos direitos individuais tem seus custos, apenas se está muito 

acostumado a eles”. BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio 

da dignidade da pessoa humana. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 281.  
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dignidade humana. Nada obstante, em todas suas acepções, cada direito ou liberdade elencado 

pela ordem jurídico-social tem sua relevância na formação e no desenvolvimento social, e, 

portanto, devem ser consideradas. Neste ponto, Sidney Pessoa Madruga da Silva, ensina que: 

“Sem condições que ponham em prática (políticas de igualdade, v.g., que concretam direitos 

sociais, econômicos e culturais) as liberdades individuais (os direitos civis e políticos), nem 

aquelas e nem estas encontrarão lugar neste mundo”191. 

De toda forma, para o cumprimento responsável de suas finalidades, sem gerar 

expectativas irreais ou negligenciar dados ao projeto desenvolvimentista, o gestor estatal deve 

traçar, por via de instrumentos competentes, as prioridades que refletem esforços à presteza dos 

gastos públicos. Ou seja, em prol de um real, positivo e fidedigno desenvolvimento não 

comprometedor, deve-se adequada e responsavelmente organizar e despender os suprimentos 

disponíveis. Marcante a afirmativa de Hans Magnus Enzensberger no sentido de que: “mas, uma 

vez que nossas ações são finitas, o abismo entre intenção e realidade expande-se cada vez mais. 

Logo penetra-se no campo da hipocrisia objetiva, quando o universalismo evidencia-se como 

uma armadilha moral192.  

Sem embargo, é assente também que os resultados positivamente inscritos não podem 

demasiadamente vincular-se a uma favorável viabilidade econômica, pois, apesar de grande a 

relevância da existência de receitas bastantes ao sucesso do procedimento executório, há, em 

paralelo, um viés social e humanitário que, numa perspectiva de solidariedade, impõe a busca 

pela superação de déficits e situações indignas, bem como pelo desenvolvimento das 

capacidades primordiais à livre e hábil (re)construção da própria história de vida dos indivíduos 

atendidos.  

Neste ponto, ante uma inevitável conferência que se põe sobre a realidade estrutural e 

orçamentária em cotejo aos deveres e finalidades oficiais, tem-se que, não obstante as 

limitações pragmaticamente apresentadas, além da necessidade de se analisar cada direito, 

mesmo que fundamental, em acordo à sua essencialidade e especificidades próprias, bem como 

com as possibilidades do Estado ao escopo de sua devida adaptação estrutural, na verdade o 

controle sobre certas discricionariedades, que findam em aplicações restritivas, deve ser o mais 

rígido e intenso possível, principalmente quando a prestação sacrificada pelo 

contingenciamento estiver ligada ao mínimo existencial e à própria existência ou integridade 

                                                 
191 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 

São Paulo: Saraiva, 2013, p. 89. 
192 ENZENSBERGER, Hans Magnus. Guerra civil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 52.  
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da pessoa, até porque aí consta abarcado o desenvolvimento tanto do indivíduo quanto 

institucional193. 

Ao fim de chancelar uma factível solução ao referido dissentimento que paira sobre as 

demandas, possibilidades e deveres estatais, mesmo que esta não figure bastante ao atendimento 

de todas as intercorrências fáticas, Ana Paula de Barcellos apresenta que:  

 

Desde o início do século XX, portanto, tem-se procurado transformar o 

atendimento dessas necessidades em direitos, introduzindo-os no 

ordenamento jurídico. Essa foi a fórmula encontrada para afirmar que esses 

bens fundamentais formam imperativos da dignidade humana, não podendo 

depender da provisão do mercado194.  

 

A influência de tais demandas ao campo do direito é analisada em outro capítulo, 

cabendo aqui a inquirição acerca de uma eventual piora das situações já consolidadas. Não 

havendo como prever quantos indivíduos comporão o país no futuro, nem sobre qual será a 

exata capacidade do Estado para um acolhimento dignificante, pois tal quadro se mostra 

demasiadamente complexo, multicultural e variável, além de não tratar apenas da primordial 

análise de questão econômicas ou noções do bem-estar social, mas de inúmeros fatores e 

circunstâncias variados, o desenvolvimento de uma solução acurada exige assim um esforço 

hercúleo. No entanto, em que pesem as dificuldades, não se pode furtar de agir 

responsavelmente, sob pena de agravar o quadro não só dos recém-chegados, mas também dos 

já enraizados sobre as bases atribuidoras de direitos e garantias. 

Nesta feita, há de ser considerada a perspectiva das vantagens sociais também em 

contraponto às consequências de sua maximização, pois, não é prudente nem eficaz a formação 

de pessoas qualificadas ou o amplo fornecimento de vantagens profícuas ao mesmo passo em 

que se forma, doutro lado, um Estado falido e impotente a fornecer condições suficientes para 

assegurar ambientes adequados ao desempenho das capacidades fomentadas. Observa-se 

ademais que, num contexto democratizado, o fornecimento de oportunidades, bem como a 

divisão de incentivos e condições ao progresso, devem ser tanto mais igualitários, justos e 

autênticos quanto possível. 

                                                 
193  Oportuna a constatação de Maria Paula Dallari Bucci na seguinte linha: “A organização da vida democrática 

depende, entre outras coisas, do financiamento da infraestrutura e de todos os dispêndios necessários para as 

“tarefas civilizatórias” e, além dessas, da dinamização da atividade produtiva e criadora como objeto em si”. 

BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 26. 
194 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 137.  
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Conotação esta que se aviva quando enfocada a problemática do fluxo de refugiados, 

visto que, despidos estes do mínimo existencial, a atuação geral deve se dar, na maior forma 

possível, ao propósito de fornecimento dos meios necessários ao desenvolvimento, à 

conservação de singularidades, e à plena realização pessoal destas pessoas que passam por 

situação tão crítica, ao mesmo tempo que, doutro lado, tem-se o também imperativo 

contrabalanceamento responsável dos custos sociais da referida assistência, para que nesta 

forma não se prejudique os outros indivíduos já beneficiados, ou a situação econômico-social 

do país, sob pena de se derruir os quadros positivamente já consolidados. 

Uma imponderada abertura, por muitas vezes, pode gerar consequências mais drásticas 

do que o não recepcionamento. Pode-se exemplificar que, infelizmente, estes grupos de 

indivíduos ainda são tidos, em algumas conjunturas, como os responsáveis pela eclosão de 

determinadas realidades catastróficas, mesmo que na verdade estas decorrências devam-se ao 

campo de responsabilidade da comunidade em geral, principalmente sobre os Estados de 

origem que não observam, na forma devida, suas obrigações. Tal circunstância, por óbvio, em 

conjunto com a falta de documentos e suprimentos básicos, acaba por assim obstar a própria 

formação pessoal destes que, além de não socialmente reconhecidos, são malquistos por quem 

os deveria acolher como seres humanos195. 

Ao invés então de serem concebidos como valiosos elementos humanos ao incremento 

do novo Estado que compõem, na perspectiva do enriquecimento cultural e civilizatório, 

contrária e drasticamente se apresentam, na realidade, eivados com o desdouro de serem 

apontados como aqueles que escasseiam os elementos ou pioram a situação do país no qual 

migram ou se refugiam. Em agravamento deste quadro delineado, parece comum a práxis 

política, havida em muitos Estados, esteada na perspectiva de uma gestão solucionadora dos 

problemas sociais por meio do refute à presença de outras pessoas que, em sua visão, exacerbam 

as adversidades sociais. Com esta ideologia, segundo constata Spyros Franguiadaki:  

 

Convertem-se fenômenos sociais e políticos em problemas de segurança, em 

assunto de temor causado pela presença do outro. Prolifera-se, então, ideia 

                                                 
195 Nesta linha, apesar da referência ao Brasil, a seguinte constatação feita por Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes 

encaixa-se a variados outros palcos, visto que, por muitas vezes: “Os imigrantes, principalmente aqueles admitidos 

por razões humanitárias, e refugiados carregam o estigma da condição de estrangeiro e, por isso, são os primeiros 

a serem perseguidos quando as condições sociais e econômicas apontam para a percepção de escassez, 

especialmente no mercado de trabalho e no acesso a bens, direitos e prestações sociais.[...] E, como se fosse pouco, 

os imigrantes carecem de armas para lutar contra as restrições: não possuem o apoio comunitário, não dominam o 

idioma nem a cultura brasileira”. LOPES, Cristiane Maria Sbalqueiro. A atuação do ministério público do trabalho 

em matéria de imigração e refúgio. In: GEDIEL, José Antônio Peres; GODOY, Gabriel Gualano de (Org.). 

Refúgio e hospitalidade. Curitiba: Kairós, 2016.  
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segundo a qual para que a sociedade não tenha problemas, deve-se rejeitar o 

outro, um outro cuja causa é considerada perigosa. Eis de forma um pouco 

radical como o espaço da comunidade política se institui cada vez mais no 

‘por causa/culpa do outro’ ou seja, não devido a uma causa honrosa que deve 

ser levada em conta, mas devido a uma causa prejudicial e nociva196. 

 

Voltando-se à consideração do assentado dilema contraprestacional197, é cediço que 

não há parâmetro objetivo suficiente para definição de uma comedida praticabilidade, no 

sentido de seguramente se enquadrar a responsabilidade social do Estado na exata medida de 

sua realidade. Assim, tanto à ambiência interna quanto aos fatores externos da organização 

estatal, apresenta-se essencial uma completa base de dados que reflita as presentes condições 

sociais, econômicas, políticas, jurídicas e culturais, bem como as tendências de evolução do 

quadro apresentado. Isto pois, quando guarnecido por hábeis elementos informativos, o Estado 

tem maior capacidade de se (re)organizar em função de suas reais capacidades na razão da mais 

eficiente solução das demandas198.  

Ou seja, evoca-se um devido aparato instrumental para a melhor gerência da realidade 

social, na diretriz de materialmente se concretizar direitos, liberdades, garantias e demais 

elementos refletidores do próprio desenvolvimento da personalidade e dignidade humana. Na 

mesma forma, referido conjunto de referências mostra-se determinante à concretização de ações 

positivamente equilibradoras de circunstancias e posições dessemelhantes199. 

Enfim, trata-se de fazer convergir as ações governamentais de gestão dos interesses e 

demandas sociais para com os instrumentos postos à sua disposição, em complemento das 

condutas privadas, na realização das finalidades dotadas de relevo social, seguindo os 

conformas de programas governamentais traçados sobre legítimas e completas bases 

                                                 
196 FRANGUIADAKI, Spyros. A pragmática do asilo: política de acolhimento e os limites do espaço público. In: 

GEDIEL, José Antônio Peres; GODOY, Gabriel Gualano de (Org.). Refúgio e hospitalidade. Curitiba: Kairós, 

2016.  
197 Que abarca, por exemplo, a concessão de vínculos formais, a capacidade regulatória e prestacional do Estado, 

o poderio influenciador ou sustentador do mercado, o viés moral que impõe solidariedade e acolhimento, as 

prestações jurídico-subjetivas cabíveis ao Estado, bem como variadas outras intercorrências relevantes. 
198 MORAES, Paulo Eduardo Sobreira; OLIVEIRA, Vanderleia Stece de. Gestão da informação e arquivística 

no contexto secretarial. Curitiba: Intersaberes, 2015, p. 88 e 93.  
199 Nesta ideia, Sidney Pessoa Madruga da Silva indica o seguinte: “E as medidas desenhadas para superar essas 

barreiras recorrem a técnicas que podem ser identificadas plenamente com as técnicas do Direito Social: as 

medidas de ação positiva ou de favorecimento de setores sociais postergados; a imposição de cargas a grupos 

considerados em situação mais vantajosa; a previsão de incentivos legais e econômicos mediante normas 

promocionais; o estabelecimento de mecanismos de consulta ou representação especial, etc”. MADRUGA, Sidney. 

Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. São Paulo: Saraiva, 2013, 

p. 130.  
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informacionais, bem como de um plano moral esteado sobre a solidariedade, que há de informar 

toda atuação humana200. 

Também, por razão de o ordenamento mais deter legitimidade em razão da sua efetiva 

capacidade de assegurar e implementar direitos fundamentais, há de ser fomentada ainda uma 

função ativa do Estado (sem assistencialismos desmedidos), em prol da inclusão social e do 

alcance da igualdade material, no propósito da plena e digna realização da pessoa. Na mesma 

linha, para que esta atuação seja eficiente, tais políticas e iniciativas demandam a qualificada 

compreensão dos papéis e condições estatais que, extraídos por via de um adequado domínio 

técnico dos mecanismos informacionais, instruem um planejamento abarcante tanto das 

condutas tipicamente requisitadas como de eventuais implicações que possam exigir inéditos 

dispêndios de valores e pessoal. 

 

3.3 LEGITIMAÇÃO E RECÍPROCO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 

 

A sociedade é uma comunidade de vidas, que se organiza e forma por aspectos 

humanos em conjunto a instituições inter-relacionadas e reciprocamente consideradas para, 

cooperativamente, alcançar a proteção e fomento da pessoa, individual ou coletivamente, por 

meio da maior efetivação de direitos, interesses e demandas. Observa-se que, sendo então cada 

indivíduo um elemento componente da formação social do Estado, seus desenvolvimentos estão 

atrelados, porquanto o desenvolvimento de um torna-se, numa relação diretamente 

proporcional, elemento de desenvolvimento do outro, que lhe é interdependente. 

Neste modo, há de atuar a formação estatal na diretriz de planear campos propícios a 

construções conjuntas entre o Estado e os indivíduos que o compõem, ao fim do 

desenvolvimento das instituições estatais, da sociedade e da própria pessoa individualizada, na 

razão do atendimento de seus interesses e pretensões legítimos, bem como da potencialização 

de liberdades e condições que, em conjunto, ensejem um resultado coletivamente mais 

favorável e promissor. Com efeito, o empreendimento de planejamentos, ações ou intervenções, 

notadamente no âmbito da atuação dos Poderes Públicos, devem também considerar as 

contribuições e capacidades das pessoas, além de se pautar sempre por uma maior e mais 

                                                 
200 Quanto ao viés solidário, seguindo também os apontamentos trazidos por referido autor, pode-se elencar três 

ideias fundamentais sobre a solidariedade, quais sejam, a importância transcendental da coletividade na definição 

da personalidade e da própria vida dos indivíduos, o reconhecimento da importância de se atender o coletivo até 

mesmo com o sacrifício de alguns interesses pessoais, e o propósito de se beneficiar não apenas os sujeitos 

identificáveis, mas também a coletividade como ente abstrato. MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e 

direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 130.  
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equitativa igualdade de oportunidades, ao fim de que todo indivíduo possa assim realizar as 

habilidades que lhe cumprem em contribuição à humanidade201.  

Consequentemente, em perspectiva antagônica, resta cediço que a falta de elementos 

e oportunidades basilares gera, além da própria relegação do ser humano, imenso dano ao 

Estado social formado pela união destes indivíduos desnudados. Considera-se, pois, que uma 

estrutura formada de indivíduos não pode bem e legitimamente se manter em pleno 

funcionamento enquanto aqueles que a constituem não efetivamente dispõem de um conjunto 

básico de condições, direitos e garantias, essencial a toda e qualquer existência digna. 

Em dada reciprocidade, as ações e políticas estatais têm, cada vez mais, efeito decisivo 

na vida dos indivíduos202, enquanto o desenvolvimento desses crescentemente influi na 

sobrevivência e desenvolvimento do mecanismo estatal. Os dois termos de ação em verdade se 

compõem e delimitam, visto que o plano público integra ao mesmo tempo em que freia e 

incentiva o privado, e vice-versa, numa progressiva integração de instâncias203. 

Em linha sistêmica essa relação, que paira entre o conjunto de instituições políticas e 

os demais componentes do sistema social em seu todo, é representada por um elenco de 

demandas provenientes do ambiente social, e por um quadro de respostas concernentes às 

funções institucionais, dadas sob a forma de decisões coletivamente vinculatórias. Destarte, 

quanto maior a lacuna entre o quantitativo de demandas e o nível de respostas a elas tocantes, 

mais se potencializa o eventual derruimento das integridades humana e social.  

É de se observar ainda que, a legitimidade da resposta político-jurídica do Estado às 

reivindicações sociais também deve se nutrir pelas pluralidades, sob pena de, assim não se 

considerando, eclodir uma grave crise institucional gerada pela não correspondência entre a 

atividade do sistema estatal, instruída pelos sujeitos no poder, e as necessidades de outros 

setores sociais menos influentes, que reivindicam consideração, reconhecimento e habilitação 

                                                 
201 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 

São Paulo: Saraiva, 2013, p. 127-128. 
202 Destaca Giorgio Agamben que: “É como se, a partir de um certo ponto, todo evento político decisivo tivesse 

sempre uma dupla face: os espaços, as liberdades e os direitos que os indivíduos adquirem no seu conflito com os 

poderes centrais simultaneamente preparam, a cada vez, uma tácita porém crescente inscrição de suas vidas na 

ordem estatal, oferecendo assim uma nova e mais temível instância ao poder soberano do qual desejariam liberar-

se”. AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte- MG: UFMG, 2007, p. 

127.  
203 Aqui cabem os dizeres de Norberto Bobbio para se ressaltar paralelamente que: “Os dois processos, de 

publicização do privado e de privatização do público, não são de fato incompatíveis, e realmente interpenetram-se 

um no outro. O primeiro reflete o processo de subordinação dos interesses do privado aos interesses da coletividade 

representada pelo Estado que invade e engloba progressivamente a sociedade civil; o segundo representa a 

revanche dos interesses privados através da formação dos grandes grupos que se servem dos aparatos públicos 

para o alcance dos próprios objetivos”. BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: fragmentos de um 

dicionário político. São Paulo: Paz e Terra Ltda, 2017, p. 33.  
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para fruir os direitos e liberdades vitais a toda pessoa. Representativa, nesta linha, a seguinte 

instrução de Paul-Eugéne Charbonneau: “em todo corpo social, o respeito pela pessoa é 

considerado como um pré-requisito da legitimidade de todo governo e a exigência de liberdade 

como um direito sagrado de todo ser humano”204.  

Por toda forma, há de atentar que não se trata apenas de incremento da profusão 

econômica, a qual inegavelmente fornece opções mais tangíveis a uma vida mais digna e 

gratificante, mas também, e principalmente, dos fatores extrapatrimoniais, sociais e políticos 

que influem causalmente no real desfrute de certas liberdades e possibilidades decisivas. 

Reitera-se que, a satisfação da pessoa em todas condições necessárias a um efetivo progresso, 

reflete em importantes melhorias para o quadro geral do Estado, assim beneficiando não apenas 

o indivíduo singularmente, mas também o panorama coletivo, em seus mais variados aspectos. 

Também, uma amplificação da parcela de indivíduos que se beneficiam pela 

implementação efetiva dos objetivos coletivos, além de acrescer a própria base de legitimação 

social, enseja um patamar superior de integração ativa. Igualmente, o nível de civilização e 

democratização da sociedade, principalmente quando pautada em valores, princípios e 

objetivos que visam a igualdade, solidariedade, justiça, não discriminação, dentre outros tão 

relacionados com a dignidade humana, é também determinado pelo modo como são tratados e 

incluídos certos grupos que, em alguma forma, infelizmente ainda se encontram socialmente 

desfavorecidos205.  

Pode-se até mesmo afirmar que, é justamente com a possibilidade de participação ativa 

de todos os indivíduos, componentes da formação social, tanto na gênese estabelecedora de sua 

composição decisiva quanto no acompanhamento fiscalizatório dos dispêndios e seus 

resultados, que as decisões governamentais alcançam maior legitimidade e referência à 

realidade, ao passo que assim, porquanto legitimamente reconhecido, o Estado consegue 

estavelmente se manter ao longo do tempo, sem o abuso da força. Categórica a seguinte 

pontuação de Alain Supiot:  

 

O poder precisa ser reconhecido para exercer-se duradouramente, sem o que 

se esgota depressa na violência e na morte. Daí a questão que sempre agitou 

os maiores juristas, de Bodin a Kelsen, e cuja atualidade nada desmente: o que 

é que distingue um governo de uma quadrilha de ladrões? Por mais diversas 

que sejam, as respostas dadas a essa questão levam sempre à ideia de 

Referência. Não reconhecemos o poder a não ser que ele se refira a um 

                                                 
204 CHARBONNEAU, Paul-Eugéne. Adolescência e liberdade. São Paulo: Pedagógica e Universitária Ltda, 

1980, p. 141.  
205 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p. 151.  
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sentimento ao qual aderimos. [...] E é um dos recursos da técnica jurídica 

conferir ao poder uma razão e instalar, assim, o palco do poder sobre o tablado 

da legitimidade. [...] Um poder que só tem por si a força está privado de razão 

e o poder legítimo é, ao contrário, aquele que mostra uma razão na qual 

acreditamos206.  

 

Noutra face a desarmonia, entre as reivindicações pretensamente legítimas e o 

engajamento do Estado em sua satisfação, pode causar uma incitação de esforços na diretriz de 

fundamentar a personalidade e o pertencimento em um sustentáculo “não estatal”, a exemplo 

de referências religiosas, étnicas, regionais, entre outras segmentações que esteiam noveis 

reivindicações de recognição identitária. Conjuntura esta em que exsurge uma precipitação da 

desestabilização dos sistemas estatais e, infelizmente, abre caminho para cruéis conflitos que 

derruem a integridade humana antes esperançada no garante estatal, além de que, infelizmente, 

aumenta-se o incentivo a desmedidos protecionismos207.  

Aliás, se não guarnecidos os fundamentos de sua origem, o Estado poderá ter um final 

drástico caso desapareça a razão que o erigiu. No entanto, deve-se distinguir um eventual e 

quase impossível patamar de desaparecimento do Estado, da temática que identifica as crises 

que afetam determinadas espécies ou dimensões do Estado, geralmente ligadas à 

ingovernabilidade de sociedades complexas e ao fenômeno do poder difuso, avesso a uma 

unidade de decisões e coerções centralizadas. A crise do Estado reporta-se, portanto, a 

determinado tipo de Estado208, e não a seu fim total, pois este tem o potencial de se (re)organizar 

e retomar a ordem209.  

Por certo, todo o aparato estatal deve compor um sistema direcionado ao bem-estar e 

satisfação das pessoas, e não considerar-se como um fim em si mesmo ou ser utilizado como 

mecanismo de alcance a outras finalidades que não digam respeito à dignificação humana, 

fundamento e desígnio máximo de toda organização estatal que se queira legítima. Nestes 

conformes, Pasquale Stanislao Mancini aponta que: “a humanidade é a finalidade, em outros 

                                                 
206 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 182.  
207 Ibid., p. 194.  
208 Na literalidade dos dizeres de Norberto Bobbio, tem-se a consideração de que: “Por crise do Estado entende-

se, da parte de escritores conservadores, crise do Estado democrático, que não consegue mais fazer frente às 

demandas provenientes da sociedade e por ele mesmo provocadas; da parte de escritores socialistas ou marxistas, 

crise do Estado capitalista, que não consegue mais dominar o poder dos grandes grupos de interesse em 

concorrência entre si”. BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: fragmentos de um dicionário político. 

São Paulo: Paz e Terra Ltda, 2017, p. 105-106.  
209 Ibid. 
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termos, importa que o gênero humano atinja uma organização única e complexa que lhe permita 

cumprir seu destino sobre a terra”210.  

Isto pois, a efetividade de certos componentes é que legitima Estado, poder, e 

ordenamento, mas não propriamente o contrário. Em guisa exemplificativa, não 

apropriadamente os direitos da personalidade é que se legitimam com os traços do ordenamento, 

mas este é que se dota de efetiva legitimidade em função de realmente assegurar referidos 

direitos. Na mesma base, em paralelo visa-se o (re)estabelecimento da confiança na justeza 

estatal, e até na própria sociedade, porquanto haja uma adequada atuação de suas instituições 

em conformidade ao panorama ideal de liberdade, reconhecimento e digno convívio a todos. 

Concentrando-se na reciprocidade e interdependência que paira entre as instituições do Estado 

e a liberdade dos indivíduos, Amartya Kumar Sen evidencia que:  

 

Os indivíduos vivem e atuam em um mundo de instituições. Nossas 

oportunidades e perspectivas dependem crucialmente das instituições que 

existem e do modo como elas funcionam. Não só as instituições contribuem 

para nossas liberdades, como também seus papeis podem ser sensivelmente 

avaliados à luz de suas contribuições para nossa liberdade211.  

 

Outrossim, os proveitos advindos por uma plural correlação fomentadora das 

habilidades produtivas e do desenvolvimento de cada indivíduo revelam-se bons resultados em 

variados planos positivos, a exemplo da melhoria da qualidade de vida e do bem-estar geral 

bem como de um maior desfrute dos direitos e garantias fundamentais, o que assegura harmonia 

no âmbito de relações sociais mais equilibradas pela igualdade de oportunidades e capacitação 

das pessoas. E, com efeito, todas estas decorrências, em âmbito de realizações comparticipadas, 

refletem também num prisma mais amplo que abarca o crescimento e desenvolvimento social, 

econômico e político do Estado. 

Enfim, uma atuação mais pluralizada e humanista se afigura basilar tanto à prevenção 

de crises catastróficas quanto ao fomento do desenvolvimento geral. No viés da atuação positiva 

tanto o Estado como a sociedade devem tutelar e fomentar a dignidade e valoração humana 

mediante ações efetivas e justas, as quais, ao mesmo tempo em que promovam interesses 

coletivos, garantam o desenvolvimento pessoal e a transformação social. Ou seja, cabe adotar-

se posições ativas de empenho, em cooperação, que visem a efetivação de direitos vitais, o livre 

desenvolvimento da personalidade, bem como a tutela e fomento da dignidade humana. 

                                                 
210  MANCINI, Pasquale Stanislao. Direito internacional. Ijuí-RS: Unijúi, 2003, p. 99.  
211 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010, p. 188.  
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4 VÍNCULO DE NACIONALIDADE 

 

Inicial e brevemente, seguindo aspectos linguísticos e evolutivos, observa-se que os 

termos natio e gens advieram em oposição a civitas, pois a gênese da construção das nações é 

emanada de comunidades marcadas pela ascendência comum de seus componentes que, não 

formalizados por uma adiantada estrutura estatizada, foram primeiramente integrados 

moralmente por suas ideologias, geograficamente pela vizinhança e culturalmente pela língua, 

hábitos e tradições, ou seja, por característicos comuns que os singularizavam de outras 

reuniões de indivíduos. Portanto, surgiram de interiores organizações composicionais, dotadas 

de influência na ordenação exterior, reunidas por elementos e interesses comuns212. Neste 

sentido aponta Paulo Bonavides que:  

 

O valor da nação na ordem interna antecedeu a proclamação de sua 

importância no domínio internacional. Serviu aliás de base doutrinária a todo 

o constitucionalismo liberal desde a Revolução Francesa. Constituiu-se de 

maneira revolucionária durante aquela época, ficando consubstanciado na 

doutrina da soberania nacional, que postulava a origem de todo o poder em a 

nação, única fonte capaz de legitimar o exercício da autoridade política 213. 

 

Em seu itinerário também assumiu a forma de um diferenciador interno das ordens, 

classes e associações, na projeção de benefícios, e ônus distintos, inclusive eivando-se em dada 

medida por determinados substratos políticos. Além do mais, serviu de referência a construções 

e transformações sociais, em especial no âmbito de uma consciência nacionalizada214. De toda 

forma o termo nação, que adquiriu maior prestígio durante a Revolução Francesa, seguiu 

constantemente utilizado para expressar referência ao povo como uma unidade homogênea215.  

                                                 
212 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p. 126-127. 
213 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo- SP: Malheiros Ltda, 2011, p. 93.  
214 Em síntese, Jürgen Habermas ensina que: “Da associação de feudatários do Império Alemão haviam se 

desenvolvido estados de classe; eles se baseavam em contratos em que o rei ou imperador, que dependia de 

impostos e proteção militar, concedia privilégios à nobreza, à Igreja e às cidades, ou seja, lhes concedia uma 

participação limitada no exercício do domínio político. E essas classes dominantes, reunidas em ‘parlamentos’ ou 

‘câmaras’, representavam o ‘país’ ou mesmo a ‘nação’ diante da corte. Como ‘nação’, a aristocracia assumia uma 

existência política que ainda era negada ao povo enquanto conjunto de súditos. [...] A transformação da ‘nação 

aristocrática’ em “nação popular” que avança a partir de fins do século XVIII, pressupõe uma mudança de 

consciência, inspirada por intelectuais, que se impõe inicialmente na burguesia citadina, sobretudo 

academicamente letrada, antes de alcançar eco em camadas mais amplas da população e ocasionar 

progressivamente uma mobilização das massas. A consciência nacional popular cristaliza-se em ‘comunidades 

imaginárias’ (Anderson) engendradas nas diferentes histórias nacionais, as quais se tornaram o cerne da 

consolidação de uma nova auto-identificação coletiva.” HABERMAS, op. cit., p. 126-127.  
215 Ibid., p. 126-127. 
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Em pontuação conceitual, embora pareça razoavelmente inatingível uma acepção 

unívoca, é possível contemporaneamente definir a nação como um conjunto organizado de 

pessoas ligadas por laços comuns em tradicional pertinência étnica, linguística, geográfica, 

social, histórica, ou sanguínea, as quais, conscientes de sua identidade, compõem o esforço 

coletivo em direção a aspirações e formações comuns, ou seja, uma concepção de ordem 

principalmente psicológica que é representada pela unidade volitiva de certo grupo congregado 

por necessidades sócio-políticas. 

E conforme indica José Farani Mansur Guerios, é possível estabelecer também que a 

expressão nacionalidade origina-se do referido termo nação para determinar a origem da pessoa 

em razão de seu nascimento, na mesma linha em que utilizada a expressão pátria para indicar a 

terra do nascimento, conceito etimologicamente oriundo dos termos “pater” e “terra patrum”216 

nos conformes em que no passado se exclamava a localidade dos “manes” das famílias. Toda 

forma, apesar de dificultoso o emprego homogêneo dos termos217 e a definição de todos os 

vieses da nacionalidade, há de ressaltar seu caráter jurídico, que é reforçado pela adoção de 

diferenciados critérios, nas mais variadas ordens normativas, destinados a precisar os cidadãos 

componentes do círculo delineado à ação de certo Estado. Aponta Giorgio Agamben o seguinte:  

 

Mas tem-se esquecido com demasiada frequência que esta fórmula 

politicamente tão determinada tem, na verdade, uma inócua origem jurídica: 

ela não é outra além da expressão que compendia os dois critérios que, já a 

partir do direito romano, servem para identificar a cidadania (isto é, a inscrição 

primária da vida na ordem estatal): ius soli (o nascimento em um determinado 

território) e ius sanguinis (o nascimento a partir de genitores cidadãos). Estes 

dois critérios jurídicos tradicionais que, no antigo regime, não possuíam um 

significado político essencial, porque exprimiam somente uma relação de 

vassalagem, adquirem, já com a revolução francesa, uma nova e decisiva 

importância218.  

 

Tais critérios identificam-se com as denominadas teorias orgânicas do nacionalismo, 

principalmente na ramificação centro-europeia, por tomar como base o caractere identitário da 

                                                 
216 Significando, respectivamente, “família patriarcal” e “terra de meus pais”. GUERIOS, José Farani Mansur. 

Condição jurídica do apátrida. Tese de concurso à cadeira de direito internacional privado da Faculdade de 

Direito do Paraná, Curitiba, 1936, p. 25.  
217 O Brasil adota a expressão nacionalidade para definir este vínculo, assim como outros países, a exemplo da 

Espanha (nacionalidad) e França (nationalité). Porém, na Itália, a expressão adotada tanto no âmbito jurídico 

quanto doutrinal é cidadania (cittadinanza). RIBEIRO, Daniela Menengoti; SILVA, Rodrigo Ichikawa Claro. A 

desnacionalização e as violações de direitos humanos na república dominicana. Revista de Direito Internacional 

– UNICEUB, v. 14, n. 2, 2017.  
218 AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte- MG: UFMG, 2007, p. 

136.  
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nação e as relações comuns entre os membros para com sua família, de forma que, tal formação 

passou a preencher as funções da família a partir de um alicerce posto sobre os elementos do 

sangue ou do solo, ou seja, sobre a homogeneização populacional ou o enraizamento a 

determinado território219.  

Em que pesem as assimetrias dos campos doutrinário e normativo quanto à definição 

e aplicabilidade dos termos referidos, é patente no entanto que a composição do termo 

nacionalidade advém de fundamentos espirituais, jurídicos e políticos, e atualmente liga-se ao 

conceito de Estado, principalmente quanto a necessidade de o considerado Estado moderno 

tanto se individualizar quanto firmar seus nacionais, ou cidadãos, para obter maior eficiência 

na tutela que lhes faz devida. Assim, esclarece José Farani Mansur Guerios que:  

 

A aplicação do direito e a proteção internacional do indivíduo requerem, dada 

a existência de diferentes Estados, que se distingam os homens uns dos outros, 

em razão de sua nacionalidade, que é assim o traço distintivo do indivíduo no 

agrupamento social, como o Estado o é no conjunto internacional. Os direitos 

e obrigações recíprocos do Estado e indivíduo, fundam-se, pois, sempre, no 

laço de nacionalidade 220. 

 

Portanto, a tradicional sociedade natural de pessoas reunidas sobre unidades territoriais 

e vínculos culturais, e configurada numa vida comum circundada pela consciência social, 

contemporaneamente se define também pelo vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao 

Estado, e consolida a interdependência de direitos, deveres e suprimentos necessários, a qual se 

apresenta elementar ao desenvolvimento tanto pessoal quanto estatal. Ademais, conforme bem 

anota Pasquale Stanislao Mancini: “Disso decorre que nada é mais fácil que demonstrar a 

legitimidade, bem como que a conservação e o desenvolvimento da nacionalidade se tornam 

para os homens não somente um direito, mas um dever jurídico” 221. É também da maior 

pluralidade de vieses concernentes à nacionalidade que se desdobraram outras noções esteadas 

                                                 
219 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução Roberto Raposo. 12 ed. rev. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2014, p. 318.  
220 GUERIOS, José Farani Mansur. Condição jurídica do apátrida. Tese de concurso à cadeira de direito 

internacional privado da Faculdade de Direito do Paraná., Curitiba, 1936, p. 28. 
221 MANCINI, Pasquale Stanislao. Direito internacional. Ijuí-RS: Unijúi, 2003, p. 63. 
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em fundamentos e contrapontos diversos, principalmente em razão das perspectivas 

naturalística222, jurídica e política223. 

Toda forma, dentro de um mundo de variedades, as nações definem círculos de 

atividades humanas donde as liberdades e capacidades dos indivíduos efetivamente possam ser 

reconhecidas e desempenhadas, numa primacial civilização que, nesta feita, cobre a 

comunidade com o manto do Direito em prol da justiça. Assim, a nacionalidade importa na 

vinculação jurídica e política que liga uma pessoa a certo Estado o qual assim viabiliza a 

aquisição e o exercício de direitos e responsabilidades, bem como define a própria forma 

assumida pelo Estado e Governo. Ademais, aponta José Afonso da Silva que: “A própria 

definição do Estado é indissociável da ideia de nacionalidade”.224 

Transpassando um consectário meramente formal, portanto, a nacionalidade concebe 

também um vínculo social de conotação materializada, pois condiciona e regulamenta relações 

entre indivíduos e Estado, sobretudo mediante o reconhecimento posicional que garante a 

consolidação de direitos e deveres recíprocos tanto por atuações negativas quanto, e 

principalmente, positivas. Nesta diretriz, Vitor Frederico Kümpel e Carla Modina Ferrari 

ensinam que:  

 

Da relação jurídica de nacionalidade, travada entre o cidadão e o Estado, 

decorrem, como em qualquer relação jurídica, direitos e obrigações. Com efeito, 

o nacional goza de inúmeros direitos, exigíveis em face do Estado, mas assume 

também uma séria de obrigações, consubstanciadas nos deveres impostos pela 

ordem jurídica.225 

 

Assim, diante justamente destas projeções que revestem a essencialidade prática de tal 

elemento, é que se tem este por considerado um direito primordial a todos, esteado inclusive 

pela ordem internacional. Com efeito, a atribuição de uma nacionalidade é hodiernamente tida 

como um direito mundialmente proclamado, conforme inclusive consta, exemplificativamente, 

                                                 
222 Muito empreendida por Pasquale Stanislao Mancini o qual afirma, por exemplo, o seguinte conceito: “[...] as 

nações, produto não arbitrário e mutável do artifício humano, mas obras naturais e divinas, únicas individualidades 

realmente capazes de se tornarem sociedades políticas ou Estados e de concretizar com seu acordo a única 

associação efetível e comunhão da humanidade civil”. MANCINI, Pasquale Stanislao. Direito internacional. Ijuí-

RS: Unijúi, 2003, p. 99.  
223 Quanto a este desdobramento, Paulo Bonavides ensina que: “A doutrina política das nacionalidades 

experimentou seu apogeu com a chamada escola italiana do direito internacional, inspirando juridicamente os 

movimentos de unificação nacional na Itália e Alemanha. Esposava-se nessa doutrina o princípio de 

autodeterminação dos povos, tão em voga no sistema de relações internacionais, desde o século passado”. 

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo- SP: Malheiros Ltda, 2011, p. 92.  
224 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 36. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros 

Ltda, 2013, p. 727.  
225 KÜMPEL, Vitor Frederico; FERRARI, Carla Modina. Tratado notarial e registral: ofício de registro civil 

das pessoas naturais. São Paulo: YK, 2017, p. 195.  

 



94 

 

no artigo XV, 1 e 2, da Declaração Universal dos Direitos do Homem226, bem como em outras 

disposições de instrumentos internacionais, como o artigo 24, §3º do Pacto de 1966 relativo aos 

direitos civis e políticos227, o artigo 7º da Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da 

Criança de 1989228, o artigo 29 da Convenção sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migratórios e de Seus familiares de 1990229, o artigo 20 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica)230, entre outros.  

Ainda nesta seara, a existência de normativas específicas como a Convenção Europeia 

sobre a Nacionalidade de 1997231a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954232, a 

Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961233, bem como a Convenção e os 

três Protocolos sobre Nacionalidade firmados em Haia no ano de 1930234,  fomenta a relevância 

                                                 
226 “Artigo XV: 1. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua 

nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade”. ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Disponível em: <http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2018.    
227 “Artigo 24. 3º: “Toda a criança tem direito a adquirir uma nacionalidade”. ONU. Pacto internacional de 

direitos civis e políticos. Adoptado e aberto à assinatura, ratificação e adesão pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas pela Resolução N.º 2200-A (XXI), de 16 de dezembro de 1966, 23 de março de 1976. Disponível em: 

<http://www.refugiados.net/cid_virtual_bkup/asilo2/2pidcp.html>. Acesso em: 16 jun. 2018.  
228 “Artigo 7º: 1. A criança será registrada imediatamente após seu nascimento e terá direito, desde o momento em 

que nasce, a um nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser cuidada por 

eles. 2. Os Estados Partes zelarão pela aplicação desses direitos de acordo com a legislação nacional e com as 

obrigações que tenham assumido em virtude dos instrumentos internacionais pertinentes, sobretudo se, de outro 

modo, a criança tornar-se-ia apátrida”. UNICEF. Convenção Sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 

<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm>. Acesso em: 15 abr. 2018. 
229 “Artigo 29º: O filho de um trabalhador migrante tem o direito a um nome, ao registo do nascimento e a uma 

nacionalidade”. ONU. Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 

Migrantes e dos Membros das suas Famílias. Disponível em: 

<https://www.oas.org/dil/port/1990%20Convenção%20Internacional%20sobre%20a%20Protecção%20dos%20

Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20e%20suas%20Famílias,%20a%20resoluçã

o%2045-158%20de%2018%20de%20dezembro%20de%201990.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2018. 
230 “Artigo 20.  Direito à nacionalidade: 1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 2. Toda pessoa tem direito à 

nacionalidade do Estado em cujo território houver nascido, se não tiver direito a outra. 3. A ninguém se deve privar 

arbitrariamente de sua nacionalidade nem do direito de mudá-la”. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 18 jun. 2018.  
231ACNUR. Convenção Europeia sobre a Nacionalidade. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_Europeia_sobre_a_Nacionalidade.pd

f?view=1>. Acesso em: 20 jun. 2018.  
232 ACNUR. Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_sobre_o_Estatuto_dos_Apatridas_de

_1954.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_sobre_o_Estatuto_dos_Apatridas_de_1954>. 

Acesso em: 19 jun. 2018.   
233ACNUR. Convenção para a redução dos casos de apatridia. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_para_a_Reducao_dos_Casos_de_Ap

atridia_de_1961.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_para_a_Reducao_dos_Casos_de_

Apatridia_de_1961>. Acesso em: 20 jun. 2018.  
234 BRASIL. Decreto nº 21.798 de 6 de setembro de 1932. Promulga uma convenção e três protocolos sobre 

nacionalidade, firmados na Haya, a 12 de abril de 1930. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21798-6-setembro-1932-

549005-publicacaooriginal-64268-pe.html>. Acesso em: 16 jun. 2018.  

 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
https://www.oas.org/dil/port/1990%20Convenção%20Internacional%20sobre%20a%20Protecção%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20e%20suas%20Famílias,%20a%20resolução%2045-158%20de%2018%20de%20dezembro%20de%201990.pdf
https://www.oas.org/dil/port/1990%20Convenção%20Internacional%20sobre%20a%20Protecção%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20e%20suas%20Famílias,%20a%20resolução%2045-158%20de%2018%20de%20dezembro%20de%201990.pdf
https://www.oas.org/dil/port/1990%20Convenção%20Internacional%20sobre%20a%20Protecção%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20e%20suas%20Famílias,%20a%20resolução%2045-158%20de%2018%20de%20dezembro%20de%201990.pdf
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_Europeia_sobre_a_Nacionalidade.pdf?view=1
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_Europeia_sobre_a_Nacionalidade.pdf?view=1
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_sobre_o_Estatuto_dos_Apatridas_de_1954.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_sobre_o_Estatuto_dos_Apatridas_de_1954
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_sobre_o_Estatuto_dos_Apatridas_de_1954.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_sobre_o_Estatuto_dos_Apatridas_de_1954
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_para_a_Reducao_dos_Casos_de_Apatridia_de_1961.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_para_a_Reducao_dos_Casos_de_Apatridia_de_1961
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_para_a_Reducao_dos_Casos_de_Apatridia_de_1961.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_para_a_Reducao_dos_Casos_de_Apatridia_de_1961
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_para_a_Reducao_dos_Casos_de_Apatridia_de_1961.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_para_a_Reducao_dos_Casos_de_Apatridia_de_1961
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21798-6-setembro-1932-549005-publicacaooriginal-64268-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21798-6-setembro-1932-549005-publicacaooriginal-64268-pe.html
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do vínculo de nacionalidade, bem como põe na pauta mundial considerações acerca do 

preocupante cenário que paira sobre os indivíduos desnudados de nacionalidade. 

Este arcabouço regulamentário basicamente se orienta quanto ao direito à 

nacionalidade sobre a dupla diretriz de assegurar à pessoa uma base positiva de amparo jurídico-

político porquanto vinculada a determinado Estado, e de protegê-la contra a privação arbitrária 

deste componente tão primordial. Em sua completude, esta temática que tradicionalmente se 

limitava ao foro estatal, irradiou-se também a princípios e normativas do Direito Internacional, 

os quais emergiram para, de certa forma, restringir a discricionariedade estatal em prol da 

melhor proteção da pessoa, inclusive alterando os já consolidados critérios de concessão da 

nacionalidade, a exemplo do chamado princípio do vínculo efetivo entre indivíduo e Estado235. 

Nesta forma, mesmo que arraigado o denominado princípio da competência exclusiva, 

o qual atribui privativamente ao Estado competência para, mediante legislação própria, 

conceder sua nacionalidade (seja derivada ou originariamente), bem como suspendê-la e retirá-

la, tal incumbência há de se limitar e ancorar, em certa medida, pelos princípios e práticas, 

jurisdicionais ou convencionais, internacionalizados. Neste aspecto, é também importante 

registrar que a faculdade de o Estado determinar seus nacionais está limitada pelo dever de 

evitar, reduzir e suprir a apatridia. 

Até porque, caso seja aceita a soberania estatal de forma absoluta, a solução da 

problemática referente à condição jurídica do apátrida se torna praticamente impossível, o que 

impõe portanto uma relativização da força estatal, notadamente para que ceda espaço ante a 

exigência imposta pelo campo dos direitos humanos e fundamentais quanto à erradicação da 

desumana condição de apatridia a qual, por sua gravidade, demanda enérgica cooperação de 

viés tanto nacional quanto internacional. 

Deste deslinde, pauta-se portanto pela configuração da nacionalidade como um 

vínculo jurídico-político que, esteado sobre a relação fática da interconexão social e do 

compartilhamento recíproco de interesses, direitos, deveres e sentimentos, une pessoas ao 

Estado interferindo na própria formação da personalidade, a ponto de transcender o plano 

interno da ordenação estatal para figurar como um dever internacional, principalmente no 

âmbito de se evitar e reduzir o quadro de apatridia. 

                                                 
235 Tido como parâmetro, por exemplo, na sentença da Corte Internacional de Justiça sobre o denominado “caso 

Nottebohm”, que se refere a um caso julgado no ano de 1955 onde o Principado de Liechtenstein e o Governo da 

Guatemala discutiram a reivindicação e compensação por terreno concedido ao sr. Friedrich Nottebohm, cidadão 

de Liechtenstein. O cerne da questão referiu-se à validade da naturalização concedida bem como sua invocação 

contra a Guatemala. Neste restaram definidos critérios pelos quais se pode atribuir ou rechaçar a nacionalidade, 

como o citado argumento. CASO Nottebohm. Julgamento de 06 de abril de 1955. Disponível em: 

<http://hmjo.tripod.com/Dip/Cases/Nottebohm.htm>. Acesso em: 18 jun. 2018. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://hmjo.tripod.com/Dip/Cases/Nottebohm.htm
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4.1 ASPECTOS REGISTRAIS DA NACIONALIDADE NO ORDENAMENTO 

BRASILEIRO 

 

Preliminarmente toma-se por base a combinação do artigo 12, inciso I, alínea ‘a’, da 

Constituição Federal Brasileira236, com os artigos 33, inciso I, e 50 da Lei n.º 6.015/1973237, 

para pressupor que a pessoa cujo nascimento foi inscrito no denominado “Livro A”, de algum 

ofício brasileiro de registro civil das pessoas naturais, tem nacionalidade brasileira e que, nesta 

forma, a certidão do referido registro configura instrumento de prova da nacionalidade, a menos 

que haja na certidão uma fundada ressalva expressa para comunicar o fato de aquele registrado 

não possuir a nacionalidade brasileira. 

No âmbito das exceções traçadas pelo referido artigo constitucional, as pessoas 

nascidas no Brasil, mas filhas de estrangeiros que se apresentam no território brasileiro a serviço 

de seus países238, não têm nacionalidade brasileira, e nesta forma não lhes cabe o registro no 

“Livro A”, pois este é presuntivo da nacionalidade brasileira. Mas, nesta diretriz, considerando-

se a razão da essencialidade do registro, a determinação do referido artigo 50, e os apreciados 

deveres do Estado perante a ordem internacional, infere-se como a solução que parece mais 

adequada a de se realizar o registro deste fato em outro livro específico. 

Tanto que, nos Ofícios brasileiros, executa-se como regra a inscrição do referido 

nascimento no denominado “Livro E” (destinado a alguns atos referentes aos estados da pessoa 

que não cabíveis a outros livros específicos, bem como aos traslados de assentos de brasileiros 

realizados no estrangeiro), por analogia às disposições do artigo 32 da Lei n.º 6.015/1973, além 

de específicas previsões federais ou estaduais. Há de se observar, ainda, a determinação 

                                                 
236 “Art. 12. São brasileiros: I - natos: a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 

estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país”. BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 23 jun. 2018. 
237 “Art. 33: Haverá, em cada cartório, os seguintes livros, todos com 300 (trezentas) folhas cada um: I - "A" - de 

registro de nascimento”. [...] “Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a 

registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de quinze dias, 

que será ampliado em até três meses para os lugares distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório”. 

BRASIL. Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015original.htm>.  Acesso em: 23 jun. 2018. 
238 Oportuno constar que a Recomendação n.º 23/2016 do Conselho Nacional de Justiça determina que os Oficiais 

de Registro Civis das Pessoas Naturais registrem a profissão dos pais a serviço do seu país, nos assentos e certidões 

de nascimento dos seus filhos nascidos no Brasil. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução 23 de 28 de 

junho de 2016. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/06/b28be011f338e40f2436c2a4063a5cfd.pdf>. Acesso em: 

20 jun. 2018.  

 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/06/b28be011f338e40f2436c2a4063a5cfd.pdf
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imperativa do artigo 15 da Resolução nº 155/2012 do Conselho Nacional de Justiça, para 

constar a obrigatoriedade, no registro e nas certidões, da informação de que o registado não 

possui a nacionalidade brasileira. 

Quanto aos filhos de brasileiros que nascem no exterior há duas possibilidades de 

registro, quais sejam na repartição brasileira, independentemente de outros atos diferenciados, 

ou perante autoridade estrangeira, sendo que neste caso, ao passarem a residir posteriormente 

no Brasil, poderão após a maioridade239 optar judicialmente240 pela nacionalidade brasileira241. 

Ambas ocorrências, como de praxe, constarão expressamente nas inscrições registrárias242 

(neste caso no “Livro E”)243, bem como nas respectivas certidões. Sobre esta via, Mário de 

Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de Oliveira ressaltam que:  

 

Trata-se de um novo registro, a sentença de opção de nacionalidade é inscrita 

no Livro “E”, o que será anotado nos registros anteriores do optante, 

                                                 
239 Pois tal opção há de advir por vontade da própria pessoa, e por isso dotada de caráter personalíssimo, do que se 

exige então capacidade plena para a manifestação. (RE 418.096, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 22-3-2005, 

Segunda Turma, DJ de 22-4-2005).”. 
240 Processo este que cabe à Justiça Federal, conforme trâmites previstos pela Lei n.º 818/1949, nos termos do 

artigo 109, X, da Constituição Federal Brasileira, pelo qual: “Aos juízes federais compete processar e julgar: [...] 

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o 

"exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a 

respectiva opção, e à naturalização”.  BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 23 jun. 2018. 
241 Prevê o artigo 8º da Resolução n.º 155 do Conselho Nacional de Justiça, que: “O traslado de assento estrangeiro 

de nascimento de brasileiro, que não tenha sido previamente registrado em repartição consular brasileira, deverá 

ser efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos: a) certidão do assento estrangeiro de nascimento, 

legalizada por autoridade consular brasileira e traduzida por tradutor público juramentado; b) declaração de 

domicílio do registrando na Comarca ou comprovante de residência/ domicílio, a critério do interessado. Na falta 

de domicílio no Brasil, o traslado deverá ser efetuado no 1º Ofício do Distrito Federal; c) requerimento assinado 

pelo registrado, por um dos seus genitores, pelo responsável legal ou por procurador; e d) documento que comprove 

a nacionalidade brasileira de um dos genitores. §1º Deverá constar do assento e da respectiva certidão do traslado 

a seguinte observação: "Nos termos do artigo 12, inciso I, alínea "c", in fine, da Constituição Federal, a 

confirmação da nacionalidade brasileira depende de residência no Brasil e de opção, depois de atingida a 

maioridade, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira, perante a Justiça Federal"”. BRASIL. Conselho 

Nacional De Justiça. Atos administrativos. Resolução nº 155 de 16 de julho de 2012. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2532>. Acesso em: 15 abr. 2018. 
242 Dispõe a Lei n.º 6.015/1973, em seu artigo 29, que: “Serão registrados no registro civil de pessoas naturais: [...] 

VII - as opções de nacionalidade; [...] §2º É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o cartório da 

residência do optante, ou de seus pais. Se forem residentes no estrangeiro, far-se-á o registro no Distrito Federal”. 

BRASIL. Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015original.htm>.  Acesso em: 23 jun. 2018.  
243 Exemplificativamente, Mário de Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de Oliveira elencam que: “O 

registro da opção de nacionalidade está previsto no art.109, inciso X, da Constituição Federal, e por se tratar de 

ato de registro do estado civil da pessoa natural, que não tem acesso a outro livro, deve ser assentado no Livro “E”. 

Assim é o art. 922, par. 1º, do Código de Normas do Espírito Santo, e o art. 720 do Código de Normas do Espírito 

Santo, e o art. 720 do Código de Normas do Rio de Janeiro”. CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, 

Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais II: habilitação e registro de casamento, registro de óbito 

e livro “E”. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 176.  

 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2532
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permitindo que se saiba que houve a opção e que foi confirmada a 

nacionalidade brasileira. [...] Vê-se que o registrado nessas condições goza de 

direitos de nacionalidade até a maioridade, quando esta ficará condicionada à 

opção, que realizada será comprovada pelo registro. Assim, após a opção, que 

realizada será comprovada pelo registro. Assim, após a opção, confirma-se a 

nacionalidade brasileira, e por meio do registro civil pode-se comprovar esse 

elemento do estado político da pessoa natural244. 

 

Em síntese, seguindo-se os artigos 7º a 11 da Resolução n.º 155 do Conselho Nacional 

de Justiça, bem como os ensinamentos dos autores supracitados, tem-se que, no caso dos 

registros lavrados por competente autoridade consular brasileira não se faz necessária a prova 

da nacionalidade dos genitores, pois é suficiente que a certidão emane da referida autoridade 

em razão de o artigo 18 do Decreto-Lei n.º 4.657/1942 considerar que estas somente são 

competentes para atos de registro civil que envolvam brasileiros, ao passo que, seguindo-se o 

artigo 12, inciso I, alínea c, da Constituição Federal brasileira, o registrado será brasileiro nato 

independentemente de opção. Quanto ao traslado dos não registrados na repartição consular 

brasileira, faz-se necessária prova da nacionalidade de um dos genitores245, pelo fundamento de 

que somente se trasladam registros de filhos de brasileiros. 

A título de complemento, analisa-se que a previsão do artigo 12 da referida Resolução 

n.º 155/2012 regulamenta a situação dos assentos de nascimento registrados por autoridade 

consular brasileira e trasladados durante o período transcorrido entre a edição da Emenda 

Constitucional de Revisão n.º 03/1994 e a Emenda Constitucional n.º 54/2007, além do artigo 

95 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isto se deu por conta da anterior 

conjuntura que, caracterizada por insegurança e transtornos, teve de receber um trato 

padronizado e estável à situação dos brasileiros atingidos246. 

                                                 
244 Ibid., p. 176-177.  
245 Por meio da certidão de nascimento para brasileiros natos, certificado de naturalização para brasileiros 

naturalizados, ou outros documentos oficiais hábeis a tal prova, como o passaporte. Há de se verificar, ainda, 

eventual perda da nacionalidade.  
246 Conforme ensinam Mário de Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de Oliveira, decorreu que, 

anteriormente, o filho de brasileiro nascido no exterior e registrado em repartição brasileira era nato, mas o não 

registrado em tal repartição só poderia optar pela nacionalidade se viesse a residir no Brasil antes da maioridade e 

manifestasse opção após esta. Com a Emenda n.º 03/1994 foi conferido tratamento único a todos os filhos de pai 

ou mãe brasileiros que, nascidos no exterior, independentemente de registro em repartição brasileira, teriam a 

nacionalidade se residissem no Brasil e optassem por esta. Tal texto modificou a situação daqueles registrados na 

repartição brasileira, fazendo constar dos traslados de seus nascimentos, no Livro “E”, as indicações de que 

dependiam da opção de nacionalidade, além de não mais prever que a opção seria manifestada somente após a 

maioridade, o que ensejou pedidos de opção com representação ou assistência dos pais, mas estas foram negadas 

pelo STF que entendeu ser este um ato personalíssimo. Com a Emenda nº 54/2007 o texto voltou a prever duas 

situações, uma para os filhos de pai ou mãe brasileiros nascidos no exterior, ratificando ser brasileiro nato 

independentemente de opção o registrado em repartição brasileira, devendo tal circunstância constar do traslado, 

e outra para o não registrado em repartição brasileira, ao qual a nacionalidade depende de opção após a maioridade, 

desde que residente no Brasil. Referida Emenda formulou também o artigo 95, do ADCT, que, dispondo sobre os 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.657-1942?OpenDocument
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Ainda nos termos da referida Resolução, observa-se uma distinção de trato entre o 

documento produzido pela autoridade brasileira no exterior247 e aqueles oriundos da repartição 

estrangeira, vez que a estes, salvo disposição expressa em contrário248, se exige legalização, a 

qual perpassa por qualificação, reconhecimento da firma e da posição do agente, autenticação, 

dentre outros atos de chancela realizados pela autoridade consular brasileira competente, que 

atue no local onde emitido o documento. Em paralelo, o Decreto n.º 8.742/2016 (que revogou 

o Decreto n.º 84.451/80) dispõe sobre os atos notariais e de registro civil do serviço consular 

brasileiro, além da dispensa de legalização, no Brasil, das assinaturas e atos emanados das 

autoridades consulares brasileiras249. 

                                                 
nascidos na vigência da Emenda n.º 03/1994, permitiu a tais pessoas solicitar o registro na repartição brasileira 

competente para, automaticamente, adquirir a nacionalidade. Diante este deslinde, o entendimento que parece mais 

adequado, então, é de que a estes não mais se faz necessária a opção de nacionalidade, sendo medida obrigatória 

a alteração de tal informação nos traslados que constarem. Dos próprios termos do referido artigo 95 pode-se 

extrair também que, no caso de o filho de pai ou mãe brasileiros nascido no exterior vir a residir no Brasil sem ter 

registro de nascimento far-se-á o registro diretamente no ofício competente, qual seja o 1º Ofício da Comarca de 

Domicílio do registrado, no Livro “E”, e não trasladação porque não há ainda registro. CAMARGO NETO, Mário 

de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais II: habilitação e registro de 

casamento, registro de óbito e livro “E”. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 177-192.  
247 Conforme o artigo 1º do Decreto n.º 8.742/2016: “São consideradas válidas as cópias dos atos notariais e de 

registro civil escriturados nos livros do serviço consular brasileiro, quando a elas estiver aposta a etiqueta ou a 

folha de segurança da repartição consular emitente, que leva o nome e a assinatura da autoridade consular brasileira 

responsável; §1º As assinaturas originais das autoridades consulares brasileiras têm validade em todo o território 

nacional, ficando dispensada sua legalização; 2º São considerados autoridades consulares brasileiras os servidores 

do Serviço Exterior Brasileiro no exercício dos seguintes cargos: I - Cônsul-Geral; II - Cônsul-Geral Adjunto; III 

- Cônsul ; IV - Cônsul-Adjunto; V - Vice-Cônsul; e VI - Encarregados de Negócios, Encarregados dos Arquivos 

das Embaixadas, Encarregados de Consulados-Gerais, Encarregados de Vice-Consulados, Chefes de Setor 

Consular das Embaixadas, Terceiros, Segundos e Primeiros Secretários, Conselheiros, Ministros-Conselheiros e 

Embaixadores, quando no exercício de função consular em Missões Diplomáticas ou Representações Consulares” 

BRASIL. Decreto nº 8.742 de 4 de maio de 2016. Dispõe sobre os atos notariais e de registro civil do serviço 

consular brasileiro e da dispensa de legalização no Brasil das assinaturas e atos emanados das autoridades 

consulares brasileiras. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8742-4-maio-2016-783006-norma-pe.html>. Acesso 

em: 16 jun. 2018. 
248 Neste sentido, os artigos 4º e 5º do Decreto n.º 8.742/2016 preveem respectivamente que: “Ficam dispensados 

de legalização consular, para terem efeito no Brasil, os documentos expedidos por autoridades estrangeiras 

encaminhados por via diplomática ao Governo brasileiro”. [...] “Ficam igualmente dispensados de legalização 

consular os documentos expedidos por países com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado acordos 

bilaterais ou multilaterais de simplificação ou dispensa do processo de legalização de documentos”.  BRASIL. 

Decreto nº 8.742 de 4 de maio de 2016. Dispõe sobre os atos notariais e de registro civil do serviço consular 

brasileiro e da dispensa de legalização no Brasil das assinaturas e atos emanados das autoridades consulares 

brasileiras. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8742-4-maio-2016-783006-norma-pe.html>. Acesso 

em: 16 jun. 2018. 
249 Na mesma linha, relembra-se a já citada e analisada apostila de Haia que, decorrente de convenção internacional 

ratificada pelo Brasil, visa conferir maior eficiência à legalização de documentos entre os países signatários, 

diminuindo procedimentos burocráticos desnecessariamente proteladores. Documento internacional este 

nominado por “Convenção Relativa à Supressão da Exigência da Legalização dos Actos Públicos Estrangeiros”. 

HAIA. Convenção Relativa à Supressão da Exigência da Legalização dos Actos Públicos Estrangeiros. 

Disponível em: <https://assets.hcch.net/docs/2d395a71-f5c2-4725-9419-ddb2f9470dd3.pdf>. Acesso em: 13 abr. 

2018.  

 

https://assets.hcch.net/docs/2d395a71-f5c2-4725-9419-ddb2f9470dd3.pdf
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Não há menção sobre a necessidade de registro destes documentos estrangeiros no 

ofício brasileiro de registro de títulos e documentos, no entanto parece que o artigo 129, §6º, da 

Lei n.º 6.015/73250, não abre margem a esta exceção devendo-se nesta forma, portanto, realizar 

tal registro específico. Nada obstante, há posição doutrinária, a exemplo da opinião de Marcelo 

Salaroli de Oliveira, no sentido de que o lapso da referida Resolução, para além de mera 

omissão, parece refletir uma escolha consciente no propósito de maior desburocratização, 

sobretudo numa interpretação sistemática da citada Lei, especialmente quanto a seu artigo 32, 

§1º251, que traz circunstância excepcional em que haverá registro para fins de eficácia, sem 

necessidade de outro para este fim252. 

Acrescendo ainda a complexa dinamicidade das relações, resta certo que toda 

conjuntura está sujeita a modificações, cabendo assim, para fins de publicidade e alcance dos 

efeitos almejados, as já analisadas averbações, aqui feitas no próprio traslado, em procedimento 

específico no Brasil, não havendo necessidade de retificar o documento de origem. Observa-se 

ademais que, ao contrário da inscrição no denominado “Livro E”, que não gera por si a 

presunção da nacionalidade brasileira, o registro no denominado “Livro A” faz presumí-la, de 

forma que esta apenas será afasta quando houver a devida averbação de perda da nacionalidade. 

Do campo averbatório, então, destaca-se aqui a perda da nacionalidade, que atinge 

inclusive os nascidos no Brasil e registrados no Livro “A”253, bem como a reaquisição da 

nacionalidade, que pode ocorrer também quando, perdida a nacionalidade estrangeira escolhida, 

readquire-se a brasileira254 por meio de procedimento no âmbito do Ministério da Justiça 

                                                 
250 Com o seguinte teor: “Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em 

relação a terceiros: [...] 6º) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas 

traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal”. 
251 O qual prevê que: “Art. 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país estrangeiro 

serão considerados autênticos, nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as certidões pelos 

cônsules ou quando por estes tomados, nos termos do regulamento consular; §1º Os assentos de que trata este 

artigo serão, porém, transladados nos cartórios de 1º Ofício do domicílio do registrado ou no 1º Ofício do Distrito 

Federal, em falta de domicílio conhecido, quando tiverem de produzir efeito no País, ou, antes, por meio de 

segunda via que os cônsules serão obrigados a remeter por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. [...]”. 
252 CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais 

II: habilitação e registro de casamento, registro de óbito e livro “E”. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 185-186.  
253 Determina o artigo 102, §5º, da Lei n.º 6.015/1973, que: “No livro de nascimento, serão averbados: [...] 5º) a 

perda de nacionalidade brasileira, quando comunicada pelo Ministério da Justiça [...]. BRASIL. Lei nº 6.015 de 

31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015original.htm>.  Acesso em: 23 jun. 2018. 
254 A Portaria Interinstitucional n.º 11/2018, do MJ/MESP (Ministros de Estado da Justiça e Extraordinário da 

Segurança Pública), dispõe acerca de procedimentos para solicitação de naturalização, igualdade de direitos, perda 

e reaquisição de nacionalidade brasileira, bem como de revogação da decisão de perda. BRASIL. Portaria 

Interinstitucional MJ/MESP Nº 11 de 03/05/2018. Dispõe sobre os procedimentos para solicitação de 

naturalização, de igualdade de direitos, de perda, de reaquisição de nacionalidade brasileira e de revogação da 
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brasileiro. Seguindo-se o rito legal255, a determinação do Ministro será qualificada pelo oficial 

de registro civil e, cumpridos os requisitos legais, será realizada averbação a qual deverá constar 

obrigatoriamente em todas certidões posteriormente emitidas, bem como ser anotada nos 

registros em que caiba (a exemplo do registro de casamento), salvo disposição em contrário. 

De tudo resta clarividente, ante referidas decorrências registrárias que refletem 

profundamente no estado (principalmente político) da pessoa, a enorme relevância da atuação 

dos ofícios de registro civil (notadamente os que referem-se às pessoas naturais) quanto à 

efetivação da prova e gozo da nacionalidade e do vínculo ou posição específico de cada 

indivíduo para com certo Estado, no campo de seus efeitos próprios e fundamentais.  

Por fim, a título ilustrativo, interessante conhecer o caso decorrido na República 

Dominicana256 em que, após uma “desnacionalização em massa”, foi estabelecido 

procedimento diferenciado para a “regularização” dos registros de atos sobre o estado civil257, 

ocorridos entre 1929 e 2007258, com a criação de livros-registros especiais ao nascimentos de 

estrangeiros, bem como de uma lista de estrangeiros “irregularmente inscritos”, além da 

                                                 
decisão de perda da nacionalidade brasileira e dá outras providências. Disponível em: 

<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=359682>. Acesso em: 20 jun. 2018.  
255 Quanto ao arcabouço legislativo que rege o tema, tem-se como ato principal a Lei nº 13.445/2017 (que “institui 

a Lei de Migração”) a qual revogou a Lei n.º 818/1949 (que “regula a aquisição, a perda e a reaquisição da 

nacionalidade, e a perda dos direitos políticos.”), além do Decreto n.º 3.453/2000 que continua em vigor para 

basear a delegação de competência ao Ministro de Estado da Justiça para a declaração da perda e reaquisição da 

nacionalidade brasileira nos casos previstos. BRASIL. Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso em: 20 jun. 2018.  
256 Decorreu que, as autoridades dominicanas feriram direitos fundamentais ao negar o direito à identidade e 

nacionalidade quando adotaram medidas administrativas, normas e decisões judiciais direcionadas à 

“desnacionalização” dos descendentes de imigrantes haitianos nascidos na República Dominicana, por conta da 

rivalidade histórica e discriminação que há entre os componentes de tais países. As ações foram iniciadas pelos 

funcionários de registro civil que recusaram registro de nascimentos aos filhos de imigrantes haitianos e se 

estendeu gradualmente a outros campos até ser proferida a sentença 168/2013 do Tribunal Constitucional 

Dominicano a qual, dotada de eficácia retroativa a 1929, determinou que os nascidos no território dominicano 

filhos de estrangeiros sem residência legal permanente não teriam nacionalidade dominicana apesar da utilização 

do critério denominado jus soli, bem como despojou da nacionalidade de milhares de pessoas que já haviam sido 

consideradas dominicanas, reconhecidas e registradas pelas autoridades competentes através de documentos 

oficiais, que passaram a não ter mais validade. Também as autoridades da Junta Central Eleitoral Dominicana 

(JCE) recusaram-se a emitir cédula eleitoral e a devolver certidões de nascimento ao argumento de que haviam 

sido emitidos ilegalmente. ACNUR. Tribunal Constitucional, República Dominicana, Sentencia TC/0168/13. 

Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2013/9392.pdf?view=1>. Acesso em: 21 

jun. 2018. 
257 Caso este tratado no artigo “A desnacionalização e as violações de Direitos Humanos na República 

Dominicana”, RIBEIRO, Daniela Menengoti; SILVA, Rodrigo Ichikawa Claro. A desnacionalização e as 

violações de direitos humanos na república dominicana. Revista de Direito Internacional – UNICEUB, v. 14, 

n. 2, 2017. 
258 Data em que a Junta Central Eleitoral da República Dominicana colocou em vigência, mediante a Resolução 

02 de 2007, o “Libro Registro del Nacimiento de Niño(a) de Madre Extranjera no Residente en la República 

Dominicana”. 

 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=359682
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elaboração de um plano nacional de regularização de estrangeiros, pelo dominicano Conselho 

Nacional de Migração259.  

Com efeito, a Lei Dominicana n.º 169 de 2014 estabeleceu então, para regulamentar 

citada ocorrência, um regime especial em benefício dos filhos de pais e mães estrangeiros não 

residentes, bem como dispôs sobre a possibilidade de nacionalização dos “desnacionalizados”, 

de forma que, assim, os filhos de estrangeiros nascidos na República Dominicana, regularizados 

em conformidade ao Plano Nacional de Regularização de Estrangeiros, puderam então optar 

pela nacionalização ordinária, depois de transcorrido dois anos da obtenção de uma das 

categorias migratórias estabelecidas na Lei Geral de Migração nº 285-04, desde que mediante 

certificação da inexistência de antecedentes penais260.  

Ademais, no caso denominado “las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”, 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos se manifestou no sentido de que o status 

imigratório de uma pessoa não pode ser condição para a concessão da nacionalidade, porque 

não pode constituir de forma alguma justificativa para privar o direito à nacionalidade ou o 

gozo e exercício de seus direitos, além de que, tal status não se transmite aos filhos, visto que 

pelo critério jus soli a condição de nascimento no território do Estado é o único a ser 

demonstrado para a aquisição da nacionalidade261. 

Apreende-se, destarte, que a preocupação com o implemento do vínculo de 

nacionalidade, e a qualificação de seus efeitos positivos ou negativos, perpassa o âmbito 

nacionalizado e reflete portanto na ordem internacional, a ponto de impender a intervenção de 

órgãos internacionais de proteção à pessoa humana, como o exemplo da Corte (e da Comissão) 

Interamericana de Direitos Humanos. 

 

                                                 
259 ACNUR. Tribunal Constitucional, República Dominicana, Sentencia TC/0168/13. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2013/9392.pdf?view=1>. Acesso em: 21 jun. 2018.  
260 Seguindo sua previsão normativa que assim dispõe: “Los hijos de extranjeros nacidos en la República 

Dominicana, regularizados de conformidad a lo dispuesto en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros 

en situación migratória irregular, podrán optar por la naturalización ordinaria establecida en la ley que rige la 

materia una vez hayan transcurrido dos (2) años de la obtención de una de las categorías migratorias establecidas 

en la Ley General de Migración nº 285-04, siempre que acredite mediante certificación la inexistencia de 

antecedentes penales”. REPÚBLICA DOMINICANA. Ley Nº. 169-14 de 2014 que establece un régimen especial 

para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre 

naturalización. Disponível em: <http://www.refworld.org/docid/53882dea4.html>. Acesso em: 15. jun. 2018. 
261 Em parte da decisão consta que: “a) El status migratorio de una persona no puede ser condición para el 

otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir de ninguna forma, 

una justificación para privarla del derecho a la nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos; b) el status 

migratorio de una persona no se transmite a sus hijos, y c) la condición de nacimiento en el territorio del Estado 

es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad en lo que se refiere a personas que no tendrían 

derecho a otra nacionalidad”. Corte IDH. Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia 

de 8 de septiembre de 2005. Serie C n. 130. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_esp.pdf>.  Acesso em: 18 jun. 2018.  
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4.2 REFUGIADOS E APÁTRIDAS  

 

Derivando do arranjo social, a constante segmentação dos grupos que se reúnem e 

classificam, inclusive por uma politização materializada em acordos formais entre Estados 

soberanos que assumem seus caminhos e histórias distintas, pode fazer emanar o típico anseio 

por conquistas e poder que, muitas vezes aliado a um sectarismo exacerbado de algumas 

ideologias intransigentes, causa a dispersão da desejada cordialidade e do respeito que deveriam 

sempre marcar a coexistência das nações. 

Isto posto, tem-se então que a própria conjuntura histórica de divisões políticas, 

econômicas, culturais e ideológicas, que paira sobre a trajetória da humanidade, parece dispor, 

como um de seus efeitos colaterais, de uma potencialização ao dissenso entre determinadas 

coletividades por conta de alguns aspectos díspares, como a discrepância no nível de 

desenvolvimento, as divergências de ideologias políticas e religiosas, o anseio por poder, dentre 

outros. 

Tais defluências, nesta via, infelizmente acabam por acentuar as ocorrências de 

conflitos, bem como influenciar na sujeição, voluntária ou não, de um grupo a outro, o que 

comumente causa abalos nas formações humanas. Define Hugo Grotius que:  

 

Pode haver várias razões pelas quais um povo abdica inteiramente de sua 

soberania e a entrega a outro. Quando, por exemplo, vendo-se ameaçado de 

perecer, não encontra ninguém que o defenda sob outra condição. Quando 

premido pela carestia, não lhe resta este recurso para ter do que subsistir262. 

 

Se não sujeitados, alguns indivíduos não veem outra opção que não seja a de fugir dos 

trágicos cenários de guerra, intolerância, perseguição, miséria e tragédias, para buscar 

acolhimento noutro lugar, donde sua situação também é incerta. Em todo caso, 

independentemente da causa, o enredo do refúgio representa trágico corolário das manifestas 

ameaças ou ofensas à pessoa. Aliás, não somente as causas, mas as consequências são também, 

e ainda mais, desumanizadoras. 

Independente das características, todos refugiados são, portanto, vítimas da intolerância 

e despudor daqueles que se pretendem os “senhores da humanidade” e portadores das verdades 

(culturais, religiosas, políticas etc.). Contexto este que ocasiona quadros de exclusão de milhões 

de pessoas ao redor do mundo por conta de cruéis atitudes que, baseadas em determinado 

projeto ou dogma discriminador, fazem vítimas de toda ordem e desumanizam o próprio ser, a 

                                                 
262 GROTIUS, Hugo. O direito da guerra e da paz. 2. ed. Ijuí- RS: Unijuí, 2005, p. 178.  
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ponto de mesmo os opressores, já repugnantes por suas próprias condutas hediondas, 

obstinarem a degenerar-se eles mesmos263. Isto é, advém desta conjuntura a decorrência drástica 

de a pessoa humana ser atingida em seu próprio âmago, e assim os direitos humanos não 

atingem os resultados almejados. Elucidativos os seguintes dizeres de Flavia Piovesan:  

 

Cada refugiado é consequência de um Estado que viola os direitos humanos. 

Todos os refugiados têm sua própria história – uma história de repressão e 

abusos, de temor e medo. Há que se ver em cada um dos homens, mulheres e 

crianças que buscam refúgio o fracasso da proteção dos direitos humanos em 

algum lugar264.  

 

Possuindo, em verdade, somente a esperança na solidariedade e benevolência de 

alguém, com grande vulnerabilidade enfrentam um longo percurso de possíveis perigos, 

arbitrariedades, privações, explorações e, inclusive, condutas criminosas265, para, com sorte, 

chegar em um lugar onde seu estatuto jurídico e social ainda é uma variável desconhecida e 

imprecisa. Apesar de a condição de refugiado ser determinada pela condição fática, 

pretensamente analisada por critérios objetivos para assegurar a esta categoria singular um rol 

suficiente de direitos vitais, estes por muitas vezes figuram num limbo jurídico-político-social, 

representando assim uma nova e indeterminada coletividade de sujeitos. 

Compondo um designado quadro de “novos sujeitos historicamente significativos” 

representantes ou não de “novos movimentos sociais formalizados”, identifica-se que estes 

partilham um sofrimento comum e a exigência de seu próprio reconhecimento e dignificação. 

São assim coletividades identitárias, mais ou menos autônomas, conscientes e semelhantes, que 

                                                 
263 BOFF, Leonardo. A águia e a galinha, a metáfora da condição humana. 40. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, 

p. 5.  
264 PIOVESAN, Flavia. O direito de asilo e a proteção internacional dos refugiados. In: ARAÚJO, Nadia de; 

ALMEIDA, Guilherme de Assis (Coord.) O direito internacional dos refugiados: perspectiva brasileira. Rio de 

Janeiro: Renovas, 2001, p. 38. 
265 Oportuno observar que a Lei n.º 13.445/2017 acrescentou o artigo 232-A ao Código Penal Brasileiro dando-lhe 

a seguinte redação: “Promoção de migração ilegal: Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem 

econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro: Pena - 

reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. §1º Na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, 

com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente 

em país estrangeiro. §2º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) se: I - o crime é cometido com 

violência; ou II - a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. 3º A pena prevista para o crime será 

aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas”. BRASIL. Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso em: 20 jun. 2018. 
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compartilham fatores de vivência comuns e buscam se legitimar, empoderar ou, ao menos, ser 

reconhecidos266.  

Quanto ao trato no ordenamento brasileiro, para que determinados migrantes figurem 

na condição jurídica de refugiados, a qual lhes enseja a regular aplicação de um conjunto de 

regras singulares, apresenta-se compulsória sua submissão a processo específico, 

principalmente esteado pela Lei n.º 9.474/1997. O posicionamento como “solicitante de 

refúgio” já legítima o desfrute de determinados direitos, bem como a assistência básica 

assegurada a qualquer outro estrangeiro que resida legalmente no país, além de assim restar 

admitida sua permanência no país até uma definitiva resposta no âmbito do processo. 

A solicitação de refúgio é inaugurada com a mera comunicação informal a alguma 

autoridade migratória e já assegura desde então, independentemente da regularidade da entrada 

do indivíduo no território nacional, o impedimento da deportação ao território no qual sua 

integridade venha a sofrer ameaças. Emitidas as informações ao CONARE267, pode ser 

expedido o denominado protocolo provisório268 que, nos termos do artigo 21 da Lei n.º 

9.474/1997 e artigo 2º de sua Resolução Normativa nº 18/2014269, é prova suficiente da 

condição de solicitante de refúgio e serve como documento básico e identificador270 dos 

solicitantes, ou de seus grupos familiares. Além do mais, tal protocolização registrária viabiliza 

ao Ministério do Trabalho expedir a provisória Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) bem como possibilita o registro no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 

Fazenda (CPF/MF). 

                                                 
266 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 

São Paulo: Saraiva, 2013, p. 77 e 334. 
267 Instituído no Brasil pela Lei n.º 9.474/1997 com o objetivo de reconhecer, integrar, tutelar e tomar decisões 

sobre os refugiados, o Comitê Nacional para os Refugiados é um órgão multiministerial do qual participam o 

governo, a sociedade civil e a ONU (por meio do ACNUR). BRASIL. Lei nº 9.474 de 22 de julho de 1997. Define 

mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018.  
268 Nos termos do artigo 2º, §5º da Resolução Normativa nº 18/2014 do CONARE, tem-se que: “Recebido o Termo 

de Solicitação de Refúgio devidamente preenchido e colhidos os dados biométricos ou seu equivalente, a Unidade 

da Polícia Federal emitirá imediatamente o Protocolo de Refúgio, nos moldes do Anexo II da presente Resolução, 

independentemente de oitiva, ainda que agendada para data posterior. [...]. 5º O prazo de validade do protocolo 

será de um ano, prorrogável por igual período de forma sucessiva até a decisão final do processo”. 
269 Estabelece os procedimentos aplicáveis ao pedido e tramitação da solicitação refúgio e dá outras providências. 

CONARE. Comitê Nacional dos Refugiados. Resolução normativa nº 18 de 30 de abril de 2014. Disponível 

em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/migracoes/refugio/anexos/resolucao-18-dou-pdf.pdf>. Acesso em: 

18 jun. 2018.  
270 Neste ponto, pertinente a previsão do artigo 20 da Lei n.º 13.445/2017 no sentido de que: “A identificação civil 

de solicitante de refúgio, de asilo, de reconhecimento de apatridia e de acolhimento humanitário poderá ser 

realizada com a apresentação dos documentos de que o imigrante dispuser”. BRASIL. Lei nº 13.445 de 24 de maio 

de 2017. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso em: 20 jun. 2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/migracoes/refugio/anexos/resolucao-18-dou-pdf.pdf
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Em que pese haver procedimento bem delineado nas normativas pátrias, a atual 

lentidão no processo de solicitação do refúgio, além de refletir a insuficiência da ação dos 

órgãos competentes, causa efeitos drásticos e perenes. Ora, o solicitante de refúgio encontra-se 

num limbo donde não resta efetivamente reconhecido a determinada sociedade nem pode ter 

como permanente seu local de residência ou destino, de forma que assim não se pode então 

considerar como respeitada sua identidade e dignidade, pois sequer tem um lugar de 

reconhecimento e permanência efetiva. Primorosas as constatações de Spyros Franguiadakis 

que, apesar de dizer respeito à conjuntura francesa e ao instituto geral do asilo271, se encaixam 

ao contexto aqui em análise, nos seguintes termos:  

 

Ocorreu nesse contexto a criação, na primeira metade dos anos 1990, da nova 

categoria jurídica, a do solicitante de asilo (a quem vai-se atribuir direitos 

limitados) de acolhimento de tipo humanitário e de maneira temporária, pois 

ele não tem vocação para permanecer como solicitante; ou ele obtém o status 

de refugiado e é considerado como sempre tendo sido (caráter reconhecível 

do status, e aqui resgata-se a expressão jurídica) beneficiado de direitos que, 

essencialmente, o assimilam ao quase-nacional, ou então ele é destituído de 

sua solicitação e deve deixar o território (pois tornou-se um estrangeiro em 

situação irregular)272.  

 

Por complemento registra-se o descabimento da afirmação de que a exiguidade do 

lapso procedimental aceleraria a exclusão daqueles aos quais não é reconhecida a condição de 

refugiado e, por regra, são notificados a deixar o país. Ora, sendo a negativa um resultado 

possível, não há porque vincular seus efeitos à celeridade do procedimento, ademais, quanto 

antes se souber a resposta estatal, mais inteligível e descomplicado se torna o direcionamento 

                                                 
271 Seguindo os ensinamentos de Flavia Piovesan, pode-se tecer algumas diferenças entre asilo e refúgio. Assim, 

vislumbra-se inicialmente que o refúgio é um instituto jurídico internacional, tendo alcance universal, e o asilo é 

um instituto jurídico regional, tendo alcance na região da América Latina. O refúgio é medida essencialmente 

humanitária, enquanto o asilo é medida essencialmente política. O refúgio abarca motivos religiosos, raciais, de 

nacionalidade, de grupo social e de opiniões políticas, enquanto o asilo se concentra em crimes de natureza política. 

Para o refúgio basta um fundado temor de perseguição, enquanto para o asilo há a necessidade de ser efetivada a 

perseguição. No refúgio a proteção, como regra, se opera fora do país, já no asilo a proteção pode se dar no próprio 

país ou na embaixada do país de destino (asilo diplomático). No refúgio há cláusulas de cessação, perda e exclusão, 

constantes da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, já no asilo inexistem tais cláusulas. Outra 

distinção está na natureza do ato de concessão de refúgio e asilo, pois enquanto a concessão de refúgio apresenta 

efeito declaratório, a concessão de asilo apresenta efeito constitutivo, dependendo exclusivamente da decisão do 

país. De toda forma, tais institutos se identificam por constituírem medida unilateral, destituída de reciprocidade 

e, sobretudo, por objetivarem fundamentalmente a proteção da pessoa humana, daí sua necessária harmonização e 

complementaridade. PIOVESAN, Flavia. O direito de asilo e a proteção internacional dos refugiados. In: 

ARAÚJO, Nadia de; ALMEIDA, Guilherme de Assis (Coord.) O direito internacional dos refugiados: 

perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovas, 2001, p. 57-59.  
272 FRANGUIADAKI, Spyros. A pragmática do asilo: política de acolhimento e os limites do espaço público. In: 

GEDIEL, José Antônio Peres; GODOY, Gabriel Gualano de (Org.). Refúgio e hospitalidade. Kairós, 2016, p. 

198-199.  
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da pessoa. Também a consolidação do princípio da não-devolução ou non-refoulement273, 

protege a integridade do indivíduo impossibilitando sua (re)colocação em cenários de 

violações. Em paralelo há ainda possibilidades como o reassentamento274 e outras respostas275 

atinentes à integração do indivíduo276, em prol da observância dos direitos humanos. 

Mas com a célere resposta positiva variados efeitos são alcançados, como o 

reconhecimento oficial e a consolidação de uma situação dotada de segurança jurídica, a 

obtenção de documentos definitivos e a reunião familiar. Outrossim, aos refugiados 

reconhecidos é assegurado o arquivamento de qualquer processo criminal ou administrativo 

quanto à entrada irregular no país, bem como é possibilitada a obtenção do Registro Nacional 

de Estrangeiro (RNE) e da Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE), além de outros 

documentos definitivos. 

De toda forma, seja por um ou outro instituto ou contexto, os solicitantes de refúgio e 

de asilo refletem o insucesso da proteção dos direitos humanos em sua integralidade, o que 

                                                 
273 Prevê o artigo 33 da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, o seguinte: “Proibição de 

expulsão ou de rechaço: 1. Nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um 

refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada em virtude da sua 

raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence ou das suas opiniões políticas. 2. O 

benefício da presente disposição não poderá, todavia, ser invocado por um refugiado que por motivos sérios seja 

considerado um perigo para a segurança do país no qual ele se encontre ou que, tendo sido condenado 

definitivamente por crime ou delito particularmente grave, constitui ameaça para a comunidade do referido país”.  

BRASIL. Decreto nº 50.215 de 28 de janeiro de 1961. Promulga a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, 

concluída em Genebra, em 28 de julho de 1951. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível 

em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d50215.htm>. Acesso em: 18 jun. 2018. 
274 Desde 1999 o Governo brasileiro conduz, em parceria com o ACNUR e com organizações da sociedade civil, 

um programa de reassentamento de refugiados. Trata-se de medida que envolve a seleção e a transferência para o 

Brasil de indivíduos que, devido a recusa de proteção por parte do país acolhedor ou à impossibilidade de 

integração local, precisam ser reassentados em terceiros países, já que não podem ser repatriados para seus países 

de origem. BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Refugiados e CONARE. Disponível em: 

<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/paz-e-seguranca-internacionais/153-refugiados-e-o-

conare>. Acesso em: 19 jun. 2018.   
275 Neste sentido prevê o artigo 12, caput, da Resolução Normativa nº 18/2014 que: “O plenário do CONARE 

poderá, mediante decisão fundamentada, suspender a tramitação do caso e recomendar ao Conselho Nacional de 

Imigração - CNIg que o analise sempre que: I - vislumbrar a possibilidade da permanência do estrangeiro no País 

por razões humanitárias, nos termos da Resolução Recomendada n. 08, de 19 de dezembro de 2006, do CNIg; ou 

II - vislumbrar a possibilidade da permanência do estrangeiro no País por circunstância relevante e sobre a qual 

incida a Resolução Normativa n. 27, de 25 de novembro de 1998, do CNIg, que trata dos casos especiais e 

omissos”. CONARE. Comitê Nacional dos Refugiados. Resolução normativa nº 18 de 30 de abril de 2014. 

Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/migracoes/refugio/anexos/resolucao-18-dou-pdf.pdf>. 

Acesso em: 18 jun. 2018. 
276 Segundo o artigo 34 da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 tem-se que: “Naturalização: 

Os Estados Contratantes facilitarão, na medida do possível, a assimilação e a naturalização dos refugiados. 

Esforçar-se-ão notadamente para acelerar o processo de naturalização e reduzir, na medida do possível, as taxas e 

despesas desse processo”. BRASIL. Decreto nº 50.215 de 28 de janeiro de 1961. Promulga a Convenção relativa 

ao Estatuto dos Refugiados, concluída em Genebra, em 28 de julho de 1951. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d50215.htm>. 

Acesso em: 18 jun. 2018. 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d50215.htm
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/paz-e-seguranca-internacionais/153-refugiados-e-o-conare
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/paz-e-seguranca-internacionais/153-refugiados-e-o-conare
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culmina em indivíduos profundamente vulneráveis ao sofrimento, discriminação e opressão, 

pois despossuídos das condições para desenvolver livremente sua personalidade, ou gozar de 

dignidade. E revela-se, a cada dia mais, uma colossal quantidade de indivíduos que, 

vilipendiados em seus direitos mais basilares, apresentam-se a outro Estado em busca de um 

mínimo de reconhecimento à sua própria identidade humana, ou seja, uma crescente agregação 

de personalidades ignoradas que vem lutando pelo reconhecimento ou mesmo por sua própria 

determinação formativamente identificadora, visto que alguns, ou muitos deles, nem mais 

sabem quem são. 

Neste deslinde aflora com maior força a necessidade de um viés mais solidário à ação 

de acolhida, independentemente dos vínculos formais para com cada Estado, porquanto se trata 

de pessoas que demandam tutela e fomento dignificantes da própria humanidade. Bem explana 

Giorgio Agamben que:  

 

O refugiado deve ser considerado por aquilo que é, ou seja, nada menos que 

um conceito-limite que põe em crise radical as categorias fundamentais do 

Estado-nação, do nexo nascimento-nação aquele homem-cidadão, e permite 

assim desobstruir o campo para uma renovação categorial atualmente 

inadiável, em vista de uma política em que a vida nua não seja mais separada 

e excepcionada no ordenamento estatal, nem mesmo através da figura dos 

direitos humanos277.  

 

Assim evidenciam ainda, e portanto, a insuficiência dos modelos até então adotados, 

os quais demandam, no mínimo, uma flexibilização que os adeque à realidade social. Aliás, 

desde a Primeira Guerra Mundial já se constata que o nexo nascimento-nação não é mais capaz 

de suficientemente desempenhar sua função legitimadora porquanto culminados em normas 

permissivas de desnaturalizações e desnacionalizações em massa278. Com efeito, por suas 

profundas consequências, em todo cenário há de se concentrar maiores esforços à solução da 

                                                 
277 AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte- MG: UFMG, 2007, p. 

140-141.  
278 Por exemplo, ainda conforme constata Giorgio Agamben, cita-se que: “A primeira foi, em 1915, a França, com 

relação a cidadãos naturalizados de origem "inimiga"; em 1922, o exemplo foi seguido pela Bélgica, que revogou 

a naturalização de cidadãos que haviam cometido "atos antinacionais" durante a guerra; em 1926, o regime fascista 

expediu uma lei análoga que dizia respeito aos cidadãos que se haviam mostrado "indignos da cidadania italiana"; 

em 1933, foi a vez da Áustria, e assim por diante, até que as leis de Nuremberg sobre a "cidadania do Reich" e 

sobre a "proteção do sangue e da honra alemães" impeliram ao extremo este processo, dividindo os cidadãos 

alemães em cidadãos a título pleno e cidadãos de segundo escalão, e introduzindo o princípio segundo o qual a 

cidadania era algo de que é preciso mostrar-se digno e que podia, portanto, ser sempre colocada em 

questionamento. E uma das poucas regras as quais os nazistas se ativeram constantemente no cursa da "solução 

final", era a de que somente depois de terem sido completamente desnacionalizados (até da cidadania residual que 

Ihes cabia após as leis de Nuremberg), os hebreus podiam ser enviados aos campos de extermínio”. AGAMBEN, 

Giorgio. Homo sacer o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte- MG: UFMG, 2007, p. 138-139.  
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conjuntura que paira acerca dos refugiados e apátridas para que, com o devido trato, todos sejam 

devidamente identificados, reconhecidos, documentados e integrados a uma sociedade. 

Buscando a melhor definição, cabe também um deslinde conceitual para o melhor trato 

destes. Primeiramente, quanto aos variados designativos que semelhantemente se direcionam à 

concepção dos apátridas, a exemplo dos conceitos de Heimatlos ou Apólides, pode-se dizer 

que, o primeiro é utilizado mais usual e genericamente com relação a indivíduos que não tem 

domicílio, enquanto o segundo é um vocábulo de origem grega cuja acepção é dada por sua 

própria formação avinda com o prefixo de privação “a” em conjunto ao termo “polis” (cidade), 

visto que na Grécia antiga restava estabelecida uma confusão entre a cidade e o Estado ou 

Pátria, assim referindo-se portanto àqueles que não tinham cidadania279.  

Mas, em que pesem possíveis particularizações doutrinárias, é possível afirmar que 

são os indivíduos sem pátria, nacionalidade ou vínculos e tratamentos próprios, mesmo que 

tenham domicílio. Para os efeitos da Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos 

Apátridas de 1954, o termo “apátrida” designa toda a pessoa que não seja considerada nacional 

por algum Estado. Nesta via, infere-se que é considerado apátrida o indivíduo que não possui 

nacionalidade ou cidadania, aquele que não detém relação jurídico-político-social com um 

Estado ou sociedade, mas que de toda forma, por ser humano, possui direitos e liberdades. 

Quanto ao arcabouço normativo, cita-se que a Convenção das Nações Unidas sobre o 

Estatuto dos Apátridas de 1954280 é o principal instrumento internacional de estabelecimento 

de padrões para a lida da questão. Esta visa regulamentar e melhorar a condição das pessoas 

apátridas e garantir que gozem de seus direitos e liberdades fundamentais, sem discriminação, 

e previu por exemplo a liberdade de religião (art. 4°), o direito de acesso aos tribunais (art. 16), 

educação pública (art. 22), tratamento igual aos estrangeiros em geral em outras matérias como 

propriedade mobiliaria e imobiliária (art. 13), profissões assalariadas (art. 17), profissões 

liberais (art. 19), alojamento (art. 21) liberdade de circulação (art. 26). O documento ainda 

limita o arbítrio do Estado, no que tange a expulsão (art. 31) e estimula a assimilação e 

naturalização dos apátridas (art. 32). Já a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, 

                                                 
279 GUERIOS, José Farani Mansur. Condição jurídica do apátrida. Tese de concurso à cadeira de direito 

internacional privado da Faculdade de Direito do Paraná, Curitiba, 1936, p. 9 - 12. 
280 ACNUR. Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_sobre_o_Estatuto_dos_Apatridas_de

_1954.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_sobre_o_Estatuto_dos_Apatridas_de_1954>. 

Acesso em: 19 jun. 2018.   
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de 1961281, estabelece princípios e marcos legais para prevenir a apatridia. O Brasil ratificou 

tanto a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954282 quanto a 

Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961. 

Tradicionalmente considera-se duas ordens, inclusive no campo de atuação do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR)283, quais sejam, os denominados 

“apátridas de jure’ que são aqueles não considerados nacionais sob as leis de qualquer país, ou 

seja aqueles realmente desprovidos da nacionalidade, e os “apátridas de fato” que representam 

indivíduos formalmente dotados de uma nacionalidade ineficaz, porque não conseguem provar 

ou usufruir, em igualdade de condições, da sua nacionalidade. Também José Farani Mansur 

Guerios elenca duas categorias, a “apatridia propriamente dita” que se configura quando 

concretizado o fato que culmina em perda ou ausência da nacionalidade ao indivíduo, e a 

“apatridia impropriamente dita” que decorre quando desconhecida a nacionalidade284. 

Tem como fatores de origem, por exemplo, o redesenho de fronteira285, as políticas 

discriminatórias, as lacunas legislativas e a insuficiência ou contraposição dos critérios de 

concessão da nacionalidade. Independentemente de suas classificações ou causas, a persistência 

da apatridia é preocupante, principalmente porque o vínculo de nacionalidade além de constar 

como requisito para o exercício de certos direitos, em sua ausência acaba despossuindo tais 

indivíduos da própria personalidade jurídica, que não é reconhecida porquanto não estabelecido 

o referido vínculo jurídico-político com certo Estado. 

Por conta de sua importância, e figurando como uma indesejável anomalia de efeitos 

desastrosos, o fenômeno da apatridia é assentado inclusive em âmbito da ordem internacional, 

no sentido de que a todo indivíduo deva ser concedida uma nacionalidade. Na perspectiva desta 

protetiva praxe internacional, a todos os Estados é colocada a obrigação de não implementar 

                                                 
281 BRASIL. Decreto n º 8.501 de 18 de agosto de 2015. Promulga a Convenção para a Redução dos Casos de 

Apatridia, firmada em Nova Iorque, em 30 de agosto de 1961. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8501.htm>. Acesso 

em: 25 jun. 2018. 
282 BRASIL. Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002. Promulga a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4246.htm>. Acesso em: 27.out. 2016. 
283 ACNUR. Apátridas. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/apatridas/>. Acesso 

em: 19 jun. 2018.  
284 GUERIOS, José Farani Mansur. Condição jurídica do apátrida. Tese de concurso à cadeira de direito 

internacional privado da Faculdade de Direito do Paraná, Curitiba, 1936, p. 38. 
285 A exemplo tem-se que: “Em 1990, o fim da União Soviética, Iugoslávia e Checoslováquia deixou centenas de 

milhares de pessoas apátridas no leste europeu e em países da Ásia Central – afetando principalmente minorias 

étnicas e sociais. Enquanto muitos casos de apatridia foram resolvidos nestas regiões, dezenas de milhares de 

pessoas permanecem nesta situação ou sob o risco de apatridia”. ACNUR. Brasil é destaque em campanha global 

contra apatridia. 2011. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/brasil-e-destaque-em-

campanha-global-contra-apatridia/>. Acesso em: 20 out. 2016. 
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políticas ou legislações que, tratando da nacionalidade, possam causar agravamento do quadro 

de apatridia. Outrossim, a internacionalização dos direitos humanos contribui também à 

proteção dos indivíduos em sua nacionalidade, ao passo que, vários países vêm se engajando, 

juntamente com organismos internacionais286, na busca da minimização e a conseguinte 

erradicação da apatridia. 

A Emenda Constitucional Brasileira n.º 54/2007, por exemplo, em consonância à 

aplicação da Convenção de 1961, refutou a possibilidade de apatridia entre filhos de, pai ou 

mãe, brasileiros nascidos no exterior, pois possibilitou serem estes reconhecidos como natos 

quando registrados na repartição brasileira competente ou quando residentes no Brasil e 

optantes, a qualquer tempo depois de atingida a maioridade, da nacionalidade brasileira, 

(conforme o artigo 12, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal). 

Paralelamente, aqui também se há de elencar, em síntese, o caminho normativo dos 

principais instrumentos de proteção dos refugiados. Em 1951 foi convocada uma Conferência 

de Plenipotenciários das Nações Unidas em Genebra, com o objetivo de redigir documento 

regulatória do status legal dos refugiados, a qual obteve como resultado a Convenção das 

Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados287. Em 1966, por conseguinte, foi formado o 

Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados, que obrigou a aplicação das provisões da 

Convenção de 1951 para todos os refugiados enquadrados na definição da Carta, sem limites 

de datas e espaço geográfico, adotando assim uma conceituação ampliadas sobre o termo288. 

                                                 
286 A exemplo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). ACNUR. Apatrídias. 

Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/apatridas/>. Acesso em: 20 jun. 2018.  
287 Esta adotou um conceito restrito sobre os refugiados, dispondo o seguinte: “Art. 1º - Definição do termo 

“refugiado”: A. Para os fins da presente Convenção, o termo “refugiado” se aplicará a qualquer pessoa: 1) Que foi 

considerada refugiada nos termos dos Ajustes de 12/05/1926 e de 30/06/1928, ou das Convenções de 28/10/1933  

e  de  10/02/1938  e  do  Protocolo  de  14/09/1939,   ou   ainda   da   Constituição   da   Organização   Internacional   

dos Refugiados; As  decisões  de  inabilitação  tomadas  pela  Organização  Internacional  dos Refugiados durante 

o período do seu mandato, não constituem obstáculo a que a qualidade de refugiados seja reconhecida a pessoas 

que preencham condições previstas no parágrafo 2 da presente seção; 2) Que em consequência dos  acontecimentos  

ocorridos  antes  de  01/01/1951  e  temendo  ser  perseguida  por  motivos  de  raça,  religião, nacionalidade, grupo 

social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse 

temor,  não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se  encontra  fora  do  país  no  

qual  tinha  sua  residência  habitual  em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido 

temor, não quer voltar a ele. [...] B. 1) Para os fins da presente Convenção, as palavras “acontecimentos ocorridos 

antes de 01/01/1951”, do art.1º, seção A, poderão ser compreendidas no sentido de a) “acontecimentos ocorridos 

antes de 01/01/1951 na Europa”; ou b) “acontecimentos ocorridos antes de 01/01/1951 na Europa ou alhures”. 

BRASIL. Decreto nº 50.215 de 28 de janeiro de 1961. Promulga a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, 

concluída em Genebra, em 28 de julho de 1951. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível 

em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d50215.htm>. Acesso em: 18 jun. 2018. 
288 Assim ficou convencionado que: “Os Estados Partes no presente Protocolo, Considerando que a Convenção 

relativa ao Estatuto dos Refugiados assinada em Genebra, em 28/07/1951, só se aplica às pessoas que se tornaram 

refugiados em decorrência dos acontecimentos ocorridos antes de 01/01/1951, Considerando que, desde que a 

Convenção foi adotada, surgiram novas categorias de refugiados e que estes podem não cair no âmbito da 

Convenção, Considerando que é desejável que todos refugiados abrangidos na definição da Convenção, 

 

http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/apatridas/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d50215.htm
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De início o Brasil (com o Decreto n.º 50.215/1961289) já se tornou signatário da 

Convenção sobre Refugiados de 1951, inclusive sobre o dispositivo da denominada “reserva 

geográfica” para contemplar somente o reconhecimento de refugiados provenientes de 

ocorrências limitadas ao referido limite temporal e territorial. Na década de 80290 porém, o 

ACNUR incentivou o Brasil a suspender a cláusula de reserva, principalmente por conta do 

grande fluxo de refugiados da guerra civil na Angola. Então a Lei brasileira n.º 9.474/1997291 

(que “define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e 

determina outras providências”) adotou definição ampla e atualizada para abarcar o maior 

número de pessoas. 

Em 1951 a ONU criou o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR), pela Resolução n.º 428 da Assembleia da ONU292, com a missão de fomentar apoio 

e proteção aos refugiados de todo o mundo. No ordenamento brasileiro, a Lei n.º 9.474/1997, 

em seu artigo 11293, determinou a criação do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), 

                                                 
independentemente do prazo de 01/01/1951, possam gozar de igual estatuto, Convencionaram o seguinte: Art. 1 - 

Disposições Gerais: §1 Os Estados Membros no presente Protocolo comprometer-se-ão a aplicar os arts. 2 a 34, 

inclusive, da Convenção aos refugiados, definidos a seguir. §2 Para os fins do presente Protocolo, o termo 

“refugiado”, salvo no que diz respeito à aplicação do §3 do presente, significa qualquer pessoa que se enquadre na 

definição dada no art. 1º da Convenção, como se as palavras “em decorrência dos acontecimentos ocorridos antes 

de 01/01/1951...” e as palavras “...como consequência de tais acontecimentos” não figurassem do §2 da seção A 

do art. 1º. O presente Protocolo será aplicado pelos Estados Membros sem nenhuma limitação geográfica; 

entretanto, as declarações já feitas em virtude da alínea “a” do §1 da seção B do art. 1º da Convenção aplicar-se-

ão, também, no regime do presente Protocolo, a menos que as obrigações do Estado declarante tenham sido 

ampliadas de conformidade com o §2 da seção B do art. 1º da Convenção”. ACNUR. Protocolo de 1967 relativo 

ao Estatuto dos Refugiados. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Protocolo_de_

1967.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Protocolo_de_1967>. 

Acesso em: 18 jun. 2018. 
289 BRASIL. Decreto nº 50.215 de 28 de janeiro de 1961. Promulga a Convenção relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, concluída em Genebra, em 28 de julho de 1951. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 

Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d50215.htm>. Acesso em: 18 jun. 

2018.  
290 A título de conhecimento, também a, hoje revogada, Lei n.º 6.815/1980 (que definiu a situação jurídica do 

estrangeiro no Brasil e criou o Conselho Nacional de Imigração), foi editada no início de referida década. 
291 BRASIL. Lei nº 9.474 de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos 

Refugiados de 1951, e determina outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018.  
292 ACNUR. Estatuto do Acnur. Resolução 428 (v) da assembleia geral das nações unidas, de 14 de dezembro de 

1950. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_ACN

UR.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_ACNUR>. 

Acesso em: 19 jun. 2018.  
293 Determinou o seguinte: “Fica criado o Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE, órgão de deliberação 

coletiva, no âmbito do Ministério da Justiça”. 

 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Protocolo_de_1967.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Protocolo_de_1967
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Protocolo_de_1967.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Protocolo_de_1967
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d50215.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_ACNUR.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_ACNUR
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_ACNUR.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_ACNUR
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órgão de deliberação coletiva configurado no âmbito do Ministério da Justiça, cujo Regimento 

Interno foi constituído pela Portaria nº 9.756/98-MJ294. 

Importante constar também que, recentemente foi sancionada, com variados vetos, a 

Lei n.º 13.445/2017, a qual se autodenomina “Lei de Migração” e dispõe sobre direitos e 

deveres do migrante e do visitante, regulando sua entrada e estada no País, bem como estabelece 

princípios e diretrizes para políticas públicas aos emigrantes, além de ter expressamente 

revogado a ultrapassada Lei n.º 6.815/1980 (“Estatuto do Estrangeiro”). Entre suas disposições, 

conceitua o gênero imigrante como referente a toda pessoa nacional de outro país ou apátrida 

que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. Também dispõe 

expressamente, em seu artigo 121, que em sua aplicação devem ser observadas as disposições 

da Lei no 9.474/1997 quando tratadas situações que envolvam refugiados e solicitantes de 

refúgio. Ou seja, no trato da temática dos refugiados o diploma principal e mais aplicável 

continua sendo a Lei n.º 9.474/1997, conjuntamente a outros específicos diplomas, nacionais e 

internacionais295. 

Em acordo às conceituações e normativas delineadas, pode-se inferir que apesar de, 

em grande parte das vezes, apresentarem-se reunidos ambos os aspectos caracterizadores do 

refúgio e da apatridia, um refugiado pode ou não ser apátrida, e vice-versa. Referido arcabouço 

protetivo296, no entanto, por sua amplitude e pormenorização é bastante para abranger pessoas 

em qualquer uma destas configurações. 

Até porque, não obstante suas particularidades, o aspecto negativo de ambas 

conjunturas reflete na verdade em uma indesejada taxação do indivíduo, o qual é enunciado 

como indigno de ser reconhecidamente membro de determinada sociedade, fato que impede sua 

livre interação com os demais componentes da formação social e assim lhe causa drásticas e 

variadas consequências, a ponto de José Farani Mansur Guerios afirmar que: “a expatriação 

dum membro de certo agrupamento humano, significando a interdição do culto, do direito, a 

                                                 
294 BRASIL. Ministério da Justiça. Portaria n 9 756, de 5 de novembro de 1998. Disponível em: 

<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/1525258/pg-1-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-06-11-1998>. 

Acesso em: 19 jun. 2018.  
295 BRASIL. Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso em: 20 jun. 

2018. 
296 Sobre este ponto, muito interessante a denominada “Coletânea de Instrumentos de Proteção Nacional e 

Internacional de Refugiados e Apátridas”, a qual elaborada e disponibilizada pela Agência da ONU para 

refugiados. ACNUR. Coletânea de Instrumentos de Proteção Nacional e Internacional de Refugiados e 

Apátridas. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Lei_9474-

97_e_Colet%C3%A2nea_de_Instrumentos_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_Internacional_dos_Refugiados2015.p

df>. Acesso em: 18 jun. 2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9474.htm
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/1525258/pg-1-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-06-11-1998
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privação do lar, da residência, sempre foram consideradas penas capitais tão tremendas quanto 

a morte”297. 

Infelizmente, não obstante os esforços cooperativos e a ampla legislação globalizada, 

ainda é volumoso o número de refugiados e apátridas os quais enfrentam grandes desafios e 

obstáculos diários que estorvam sua realização e formação como pessoa, além da grande 

incerteza e instabilidade que paira sobre seu quadro posicional, o que também gera profundo 

impacto na integridade física e psicológica destas pessoas, pois, desarraigadas de uma pátria e 

de laços sociais, figuram numa situação de desamparo e vulnerabilidade em nível tal que não 

conseguem, por si mesmas, desenvolver as aptidões reveladoras de suas personalidades. Para 

mais, não se tratam de casos isolados, mas de constantes composições massificadas que 

demonstram a incapacidade do mundo atual, e dos critérios adotados, em solucionar a 

problemática, ou mesmo de conferi-la um concreto trato adequado e suficiente. Marcante a 

construção de Giorgio Agamben no sentido de que:  

 

Se os refugiados (cujo número nunca parou de crescer no nosso século [século 

XX], até incluir hoje uma porção não desprezível da humanidade) 

representam, no ordenamento do Estado-nação moderno, um elemento tão 

inquietante, e antes de tudo porque, rompendo a continuidade entre homem e 

cidadão, entre nascimento e nacionalidade, eles põem em crise a ficção 

originária da soberania moderna. Exibindo à luz o residual entre nascimento e 

nação, o refugiado faz surgir por um átimo na cena política aquela vida nua 

que constitui seu secreto pressuposto. Neste sentido, ele é verdadeiramente, 

como sugere Hannah Arendt, ‘o homem dos direitos, a sua primeira e única 

aparição real fora da máscara do cidadão que constantemente o cobre298.  

 

Trata-se de urgente necessidade por uma devida suficiência no trato desta conjuntura, 

notadamente sobre a adoção de medidas mais palpáveis e completas, que concretizem o espírito 

da ordem legislativa. não somente no que se reporta à tão desejada diminuição do fluxo de 

refugiados ou configuração de apátridas, mas também à devida atenção e suporte aos já 

refugiados ou despossuídos de vinculação, que em sua grande maioria vivem em precárias e 

impiedosas condições. Também se clama por ações mais incisivas no saneamento dos perversos 

contextos que ainda se mantém em determinados países “produtores” de refugiados e apátridas. 

Acrescenta-se, além do mais, que apesar do entendimento mais universalizado de que 

estes, até sua integral regularização, hão de ser tratados como estrangeiros para que possam 

                                                 
297 GUERIOS, José Farani Mansur. Condição jurídica do apátrida. Tese de concurso à cadeira de direito 

internacional privado da Faculdade de Direito do Paraná, Curitiba, 1936, p. 16. 
298 AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte- MG: UFMG, 2007, p. 

138. 
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gozar e exercer todos os direitos a eles destinados, ainda há grande registro de seu cerceamento. 

Idem, num cenário ideal parece incontestável que, mesmo estes não possuindo nacionalidade, 

cidadania ou a condição de refugiado reconhecida, diversas outras faculdades e elementos, 

inclusive documentais299, lhes deveriam ser reconhecidos e viabilizados, com base 

principalmente na equidade natural que se faz indispensável à própria existência humana, mas 

no cenário real não é o que hodiernamente ocorre. 

De toda forma, mesmo que ainda não alcançado referido ideário, há de se considerar 

o fato de todo Estado ter, conforme já analisado, suas limitações e prioridades as quais devem 

ser conformadas com os deveres globais de proteção à pessoa, seja pelo aspecto jurídico-

político ou pela essência de toda formação social, qual seja a tutela e dignificação do ser 

humano. Nada obstante, deve-se continuar com o que já realizado e acrescer, na maior medida 

possível, esforços que contribuam à reversão deste quadro, principalmente porque dotado de 

grandes proporções300 e influência na própria formação da humanidade. Representativa a lição 

de Agni Castro Pita de que: “O nexo entre asilo, refugiados e paz não deve ser subestimado. Ao 

garantir um acesso justo aos procedimentos de asilo, ao garantir uma vida digna e o acesso aos 

direitos básicos à pessoa, estamos, todos, colocando nosso grão de areia para a construção da 

paz e da segurança regionais”301. 

A necessária solidariedade que há de nutrir a humanidade faz transcender-se em certa 

medida, portanto, a moldura vinculatória das ações aos parâmetros político-jurídicos e 

orçamentários para que assim se flexibilize limites em prol de uma ação cooperativa das nações 

na diretriz de fomento ao ser humano, especialmente quando desprovido este dos elementos 

mais básicos à sua própria existência. Exemplar a construção de Pasquale Stanislao Mancini 

para lembrar que:  

                                                 
299 Em sua maioria, além de se desprenderem dos vínculos sociais e familiares, chegam em outro país sem nada 

material, inclusive despossuídos de documentação básica, a qual, inerente à própria identificação e composição da 

pessoa, deveriam ser objeto da primeira ação protetiva do Estado de acolhida. Neste ponto, interessante apontar 

que a referida Lei n.º 9.474/1997, em seu artigo 6º, traz previsão específica sobre o direito de os refugiados 

possuírem a documentação básica, na seguinte enunciação: “O refugiado terá direito, nos termos da Convenção 

sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, a cédula de identidade comprobatória de sua condição jurídica, carteira 

de trabalho e documento de viagem”. BRASIL Lei nº 9.474 de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a 

implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm>. Acesso 

em: 22 jun. 2018.  
300 Conforme bem ilustra Paulo Borba Casella: “O problema é imenso; as soluções são remotas: longas filas de 

seres humanos, em condições as mais precárias, esperando por solução, infelizmente reclamam mais que figuras 

retóricas e promessas vagas”. CASELLA, Paulo Borba. Refugiados: conceito e extensão. In: ARAÚJO, Nadia de; 

ALMEIDA, Guilherme de Assis (Coord.) O direito internacional dos refugiados: perspectiva brasileira. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001, p. 26.  
301 PITA, Agni Castro. À guisa de prefácio. Direitos humanos e direito internacional dos refugiados. In: GEDIEL, 

José Antônio Peres; GODOY, Gabriel Gualano de (Org.). Refúgio e hospitalidade. Kairós, 2016, p. 16.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm
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A Providência não dispensou a todas sobre a Terra os mesmos bens e os 

mesmos meios de satisfação das necessidades e desejos humanos e, tornando-

as necessitadas uma do auxílio da outra, quis que as diversas nacionalidades 

em sua vida se integrassem e se completassem mutuamente e todos se 

reduzissem não só pela autoridade da razão, mas também pela força 

compelente da necessidade a se reconhecerem como partes de uma só unidade 

orgânica, que é o gênero humano302.  

 

Enfim, não obstante a heterogeneidade doutrinária, e independentemente do instituto 

protetivo a que se refira, tanto os apátridas quanto os refugiados encontram-se em circunstâncias 

desumanas que refletem a drástica conjuntura hodierna de insuficiência, em alguns locais, no 

trato humano, principalmente por conta da não observância dos direitos humanos. Somado ao 

fato de que, muitos deles, não possuem ao menos documentos básicos de identificação ou que 

possam auxiliar na reversão de seu quadro. O cenário se mostra hoje ainda mais preocupante e 

demanda, portanto, enérgicas ações concretas e eficientes ao propósito de se reconhecer, tutelar 

e salvar este enorme contingente massificado de seres humanos profunda e drasticamente 

desamparados. 

 

4.3 CONTEMPORÂNEAS DIRETRIZES: VÍNCULOS DE NACIONALIDADE, 

FORMAÇÕES E DEMANDAS 

 

Se não bastassem as indignas circunstâncias de não se possuir vínculos ou não ser 

reconhecido socialmente, de ter que fugir da própria terra abandonando os laços afetivos e 

passar por um perigoso itinerário de dispersão, também o cenário a que tais indivíduos muitas 

vezes são submetidos nos países de destino manifesta, além da frequente violação ao direito de 

nacionalidade, um grave quadro de intensa violação a variados outros direitos humanos (como 

à liberdade, segurança pessoal, e à própria vida), face atuações que se perfazem à total revelia 

dos apelos da comunidade internacional, o que acaba por agravar a situação. Marcante e 

representativa, neste ponto, a seguinte descrição feita por Hans Magnus Enzenberger:  

 

Aqui em Beirute, há refugiados deitados em cada degrau, e tem-se a impressão 

de que não ergueriam os olhos nem mesmo se um milagre ocorresse no meio 

da praça, tão certos estão de que nenhum milagre há de acontecer. [...] A vida 

que levam é irreal, uma espera sem qualquer perspectiva, e não se apegam 

mais a ela: a bem dizer, é a própria vida que se aferra eles, uma vida 

fantasmagórica, um animal invisível que sente fome e os arrasta pelas estações 

ferroviárias em ruínas, dia e noite, chove ou faça sol; ela respira nas crianças 

                                                 
302 MANCINI, Pasquale Stanislao. Direito internacional. Ijuí-RS: Unijúi, 2003, p. 81. 
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que dormem estendidas no meio do entulho, com as mãos entre os braços 

ossudos, enrodilhadas feito embriões no ventre materno, como se desejassem 

ansiosas voltar para lá303.  

 

Esta situação degradante é ainda mais agravada por conta de a maioria destes 

indivíduos não possuir documentos básicos sobre sua existência, somado ao fato de que vários 

deles nasceram sem assistência médico-hospitalar devido à escassez de recursos e à dificuldade 

de acesso aos meios adequados de transporte e auxílio. Pontua-se que, nesta forma, o registro 

tardio acaba sendo, com frequência, a única via de que dispõem para obter uma certidão. 

E, desnudados dos mais essenciais elementos de reconhecimento e integração, 

compõem geralmente grandes aglomerações em zonas da periferia, em verdadeiros 

“submundos” para onde diariamente migram indivíduos em busca do mínimo para o sustento, 

e em que são (re)criados seus povoados bairristas os quais se assemelham aos distritos da nação 

de origem, na luta por manterem vivos determinados hábitos e costumes destes, mas num 

hodierno cenário de pobreza que parece infindável. O contexto de enquadramento, portanto, 

não apenas movimenta os seres, mas também os seleciona e agrupa. 

Nestes acaba-se ainda, e cada vez mais, configurando uma permanente zona de 

indistinção entre reconhecimento e exclusão, regra e exceção, lícito e ilícito, em que até mesmo 

a representação atribuidora de direitos subjetivos e sua consequente tutela jurídica parecem 

perder-se porquanto estes não cidadãos se apresentam desnudados de um pertinente estatuto 

jurídico-político a eles aplicável. Ora, não se mostrando viável sua inclusão integral no 

ambiente em que constam, e não mais pertencendo ao conjunto que anteriormente se 

relacionavam, figuram tais indivíduos numa espécie de regime de exceção donde a lei a eles se 

aplica excepcionando-os, e a sociedade os mantém em bando abandonando-os, num grande 

lapso de indefinição304. Nesta via, conforme também aponta Giorgio Agamben:  

 

O estado de exceção, que era essencialmente uma suspensão temporal do 

ordenamento, torna-se agora uma nova e estável disposição espacial, na qual 

habita aquela vida nua que, em proporção crescente, não pode mais ser inscrita 

no ordenamento. [...] O sistema político não ordena mais formas de vida e 

normas jurídicas em um espaço determinado, mas contém em seu interior uma 

localização deslocante que o excede, na qual toda forma de vida e toda norma 

podem virtualmente ser capturadas305.  
 

                                                 
303 ENZENSBERGER, Hans Magnus. Guerra civil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 71-72.  
304 AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte- MG: UFMG, 2007, p. 

32, 57 e 178.  
305 Ibid., p. 182.  
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Referidas pessoas, mais do que outras, enfrentam obstáculos diários que estorvam o 

próprio desempenho de sua digna realização. E nesta problemática, ao fim de uma composição 

regulatória de tal panorama complexo, muitas são as questões a serem levantadas, donde se 

destacam a adaptação destes aos diferentes quadros socioculturais e às novas leis impostas, a 

superação dos estigmas preconceituosos, seu relacionamento e interação com os “cidadãos 

nativos” do país de acolhida, a forma de superação das barreiras políticas, culturais, econômicas 

e sociais. Também se questiona sobre a viabilidade do uso de meios hábeis à sua adaptação e 

sobrevivência, as condições de moradia, os direitos e regras a que ficam submetidos, sua função 

na nova sociedade, além de outros inúmeros questionamentos que se levantam em frente a 

tantas incógnitas e óbices. 

Outrossim, pela perspectiva da nação de acolhida, há de se inquirir levantamentos 

acerca das condições que legitimam a entrada ou vinculação dos indivíduos ao Estado, inclusive 

sobre o ato de naturalização, porquanto parece ser primordialmente com este que se controla e 

amplia a coletividade formalizada, fonte justamente dos direitos de cidadania. Assim, há de se 

averiguar também sobre quais condições cabe ao Estado negar cidadania e naturalização em 

contraponto a pretensas medidas de precaução, bem como sobre o limite a ser respeitado quanto 

à exigência de que tais indivíduos se assimilem às práticas que lhe são impostas306.  

Todavia, apesar das múltiplas dificuldades e questões levantadas, em sua maioria de 

dificílima superação, não se pode admitir um consentimento com a invocação de certas 

complexidades a título de pretenso óbice absoluto à consecução de soluções satisfatórias, em 

especial quanto à efetivação de direitos e garantias fundamentalmente atinentes ao mínimo 

existencial, as quais inerentes assim à base da própria (re)construção de uma história digna para 

toda e cada pessoa. 

E, também, inaceitável se apresenta a morosidade nas respostas almejadas, pois isto 

enseja perturbadoras situações de severa insegurança, debilidade e vilipêndio, as quais devem 

ser atacadas justamente com uma maior urgência no trato da situação. Ou seja, é extremamente 

importante uma reformulação estrutural para que se alcance céleres e efetivas atuações tanto no 

campo legal e procedimental307 quanto no âmbito do exercício prático e da real coordenação de 

                                                 
306 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p. 257-258.  
307 Neste sentido exemplificativos os artigos 44 e 47 da Lei n.º 9.474/1997 preveem respectivamente que: “O 

reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos para a obtenção da condição de residente e o ingresso em 

instituições acadêmicas de todos os níveis deverão ser facilitados, levando-se em consideração a situação 

desfavorável vivenciada pelos refugiados”. [...] “Os processos de reconhecimento da condição de refugiado serão 

gratuitos e terão caráter urgente”. A título de conhecimento, a primeira instituição que regulamentou o ingresso 

dos refugiados em cursos de graduação foi a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio de uma 

resolução publicada em agosto de 2004. BRASIL. Lei nº 9.474 de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para 
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políticas hábeis ao alcance de satisfatórios níveis de fomento e concretização dos direitos vitais 

a estes indivíduos que clamam por reconhecimento, tutela e superação de excludentes 

circunstâncias, ao fim de então poderem restabelecer suas bases em novos cenários que lhes 

sejam mais propícios308. Oportuna a constatação de Marcela de Azevedo Bussinguer ao dispor 

que: “Desse modo, se a exclusão é a ruptura das tramas sociais, a inclusão deve ser o processo 

por meio do qual se estabelecem novos liames e pelo qual são restaurados antigos elos sociais, 

num movimento de construção e reconstrução e de instituição e recomposição da cidadania e 

dos papeis sociais”309. 

Em paralelo, transcendendo a pertinência das soluções objetivas e materiais, faz-se 

indispensável também a consideração, sob enfoque ético e humanista, das potencialidades e 

sonhos de cada um no mundo, em alinhamento ao sentimento de pertença social, donde todos 

se afigurem responsáveis pelo desenvolvimento de toda pessoa. Almeja-se nesta linha a 

recuperação do poder de congregação das formações humanas310 em observância sincrônica do 

multiculturalismo e da globalização que contemporaneamente abalam os tradicionais elementos 

de esteio da nação para com seus cidadãos, ao fim de oficializarem-se novas conformações de 

indivíduos que, respeitados e tutelados em seus direitos humanos, se tornam mais dignos 

individual e coletivamente. 

Assim o empenho mais adequado de atuação geral parece, então, conformar-se à 

diretriz do reconhecimento de certas particularidades que sustentam as formações humanas para 

o alcance de uma desconstrução conceitual modificadora do presente contexto, em prol de um 

panorama nivelador dos grupos componentes da sociedade. Há de se prover pelo espírito 

democratizador a ponto de a política social adotada estear até mesmo uma fragmentação das 

                                                 
a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm>. Acesso 

em: 22 jun. 2018.  
308 Numa síntese representativa, apesar de referir-se ao contexto europeu, apresenta-se completa a seguinte 

construção de Jacques Derrida: “A tarefa é hoje tão urgente quanto difícil: em toda parte, em particular numa 

Europa que tende a se fechar ao exterior, à medida que ela diz estar se abrindo ao interior (acordos de Schengen). 

A legislação internacional necessita de uma mudança completa. O conceito e a experiência dos ‘refugiados’ 

conheceu neste século uma mutação que torna as políticas e o direito radicalmente arcaicos a respeito deles. As 

palavras ‘refugiado’, ‘exilado’, ‘deportado’, ‘pessoa removida’ e mesmo ‘estrangeiro’ mudaram de sentido; elas 

pedem um outro discurso, uma outra resposta prática, e transformam todo o horizonte do ‘político’, da cidadania, 

do pertencimento nacional e do Estado. DERRIDA, Jacques. Papel-máquina. São Paulo: Estação Liberdade, 

2004, p. 326.  
309 BUSSINGUER, Marcela de Azevedo. Política pública e inclusão social: o papel do direito do trabalho. São 

Paulo- SP: Ltr, 2013, p. 27.  
310 Segundo Hannah Arendt: “O que torna a sociedade de massas tão difícil de ser suportada não é o número de 

pessoas envolvido, ou ao menos não fundamentalmente, mas o fato de que o mundo entre elas perdeu seu poder 

de congrega-las, relacioná-las e separá-las. ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução Roberto Raposo. 

12 ed. rev. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014, p. 65.  
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estruturas consolidadas para promover capacidades e oportunidades aos indivíduos, 

coletividades e movimentos sociais, principalmente com o estabelecimento de novas 

interdependências e de um relativo equilíbrio de poder. Em complemento, na mesma linha de 

raciocínio Mike Featherstone, observa que:  

 

Tem havido, na verdade, uma ampliação dos repertórios culturais e uma 

intensificação da engenhosidade de vários grupos no sentido de criar novos 

modos simbólicos de afiliação e de pertença, bem como de lutar para 

retrabalhar e voltar a moldar o significado dos signos existentes, de solapar as 

hierarquias simbólicas existentes, para seus próprios objetivos particulares, de 

modo que se torna difícil de ser ignorado por aqueles que se situam nos centros 

culturais dominantes311.  

 

Além do mais, não importando os critérios de avaliação ou os grupos que administram 

o poder, impera sempre a exigência de conciliação dos pensamentos312, interesses e caracteres 

das mais diversas categorias, grupos e culturas313, sob pena de se ferir a própria natureza da 

sociedade como o arranjo de pessoas plurais que é. Contudo, reiteradamente advêm situações 

em que, embora determinados comportamentos e tradições sejam admitidos por certa tradição 

ou sociedade, são repudiados por outras, e disto decorre que alguns países proíbem 

determinadas práticas, principalmente as trazidas por estrangeiros, com base em fundamentos 

diversos314, o que reflete diretamente na tutela de cada grupo de pessoas. São tantas as situações 

exemplificativas que Ingo Wolfgang Sarlet faz constar que:  

 

                                                 
311 FEATHERSTONE, Mike. O desmanche da cultura: globalização, pós-modernismo e identidade. São Paulo: 

Estúdio Nobel, 1997, p. 154.  
312 Noutro tema, mas em perspectiva semelhante, José Joaquim Gomes Canotilho ensina que: “O princípio 

maioritário não exclui, antes respeita, o <pensar de outra maneira>, o <pensamento alternativo>. Noutros termos: 

o princípio maioritário assenta politicamente num <relativismo pragmático> e não num <fundamentalismo de 

maiorias>”. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 2003, p. 330.  
313 Nesta linha, em observância da denominada interculturalidade, a Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), promoveu no ano de 2002 uma Conferência Geral para adoção da 

denominada Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, ao fim de chancelar a importância do diálogo 

intercultural e do respeito às diversidades culturais, no compromisso de assegurar a plena realização dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais. UNESCO. Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural. 2002. 

Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2018. 
314 Nesta diretriz a seguinte exemplificação citada por Carla Sakai Pacheco: “Segundo o Governo da França, não 

se trata de problema religioso, mas, sim, cultural, e a proibição tem por objetivo evitar que alguém se sinta 

estigmatizado. Sustenta, ainda, que o uso da burca e do niqab fere o princípio da igualdade entre homens e 

mulheres, e configura rejeição dos valores franceses. A Bélgica também pretende votar leis nesse sentido”. 

PACHECO, Carla Sakai. Cultura, personalidade e direitos da personalidade. In: POMIN, Andryelle Camilo; 

BUENO, João Bruno Dacome; FRACALOSSI, William. (Org.) Teoria geral dos direitos da personalidade. 

Maringá: Vivens, 2012, p. 175. 
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Em caráter ilustrativo, é possível referir aqui uma série de situações que, para 

determinada pessoa (independentemente aqui de uma vinculação a certo grupo 

cultural específico) não são consideradas como ofensivas à sua dignidade, ao 

passo que, para outros, se trata de violação intensa inclusive do núcleo essencial 

da dignidade da pessoa. 315 

 

Pode-se destacadamente exemplificar com o elenco das práticas de excisão em 

mulheres adeptas de determinada religião, bem como a obrigatoriedade pelo uso de 

determinadas vestimentas, como os chamados burca e niqab, (vestes muçulmanas que cobrem 

todo o corpo da mulher) que, tradicionais em alguns países, são proibidas ou evitados em outros. 

Ou até mesmo o direito à vida, absoluto em algumas sociedades, mas relativizado em outras 

donde se admite pena de morte, aborto, eutanásia e outra práticas contra a existência da pessoa. 

Em cotejo dos fundamentos cabíveis à análise da questão, mas sem um delongado 

aprofundamento teórico, elenca-se as nomeadas correntes universalista e relativista dos direitos 

humanos, as quais são resumidas para fins do presente ponto na consideração de que, para a 

primeira os direitos humanos seriam normas absolutas porquanto constituidoras da proteção 

basilar à dignidade humana, sendo-lhe irrelevante a realidade social de cada localidade, mas a 

segunda corrente não aceita tal ideia de universalidade, pois defende seja considerada a 

diversidade cultural na delimitação de tais direitos, bem como para a sua adequação aos 

contextos em que aplicados. 

De toda forma, embora pretenda o universalismo desconsiderar a diversidade cultural, 

é evidente que o reconhecimento universal dos direitos humanos contrasta com as demandas da 

integração cultural, principalmente em se considerando as intensas interconexões culturais 

hodiernas, bem como a inegável influência conjuntural, pois, independentemente da essência 

globalizada dos direitos humanos, estes se institucionalizam e concretizam em determinado 

quadro estruturalmente viável316 à sua efetivação317.  

Sobrevêm, analisando-se a tônica culturalista da dignidade humana, indagações acerca 

dos parâmetros de esteio deste valor em sua posição de supremacia sobre as especificidades 

culturais que, por muitas vezes, acabam justificando em determinados quadrantes onde são tidos 

                                                 
315 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de 

filosofia do direito e direito constitucional. Porto Alegre – RS: Livraria do Advogado, 2013, p. 28.  
316 Alain Supiot inclusive afirma que: “Se descartarmos essa tentação de fundamentalismo cientificista, é forçoso 

reconhecer que os direitos humanos são outros tantos postulados institucionais”. SUPIOT, Alain. Homo juridicus: 

ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007, p. 234.  
317 PACHECO, Carla Sakai. Cultura, personalidade e direitos da personalidade. In: POMIN, Andryelle Camilo; 

BUENO, João Bruno Dacome; FRACALOSSI, William. (Org.) Teoria geral dos direitos da personalidade. 

Maringá: Vivens, 2012, p. 177.  
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por legítimos e enraizados nas práticas social e jurídica, atos considerados em outros locais 

como atentatórios à dignidade. Cediço, de toda forma, que apesar da desejada busca pela maior 

universalização do conceito de dignidade, sempre haverá disparidades, e até enfrentamentos, 

enquanto se tenha de avaliar a ofensividade das práticas adotadas318 por alguns319.  

Nesta diretriz, ao propósito da mitigação de tais contraposições, há de se ponderar uma 

possível hierarquização dos bens jurídicos, a considerar-se apenas os mais essenciais como 

absoluta e universalmente intangíveis. Mas esta solução é irradiada por uma alta complexidade 

que demanda, nesta forma, equilíbrios, ponderações e razoabilidade em sua definição, além do 

respeito às mais diversas visões, sem condescendência com ferrenhas imposições ou 

extremismos, ao fim de assim alcançar uma dialética composição de particularidades num 

centro comum e pacificado. Em contributo a esta construção, importa-se aqui as considerações 

de Jürgen Habermas sobre uma integração assimiladora, na seguinte forma:  

 

No plano abstrativo das considerações filosóficas podemos distinguir dois 

níveis de assimilação: (a) o da concordância com os princípios da constituição 

no interior do espaço de atuação interpretativo que se determina em dado 

momento e por meio da autocomprensão ético-política dos cidadãos e pela 

cultura política do país; [...]; (b) o nível seguinte de uma disposição à 

aculturação, ou seja, não apenas a adequar-se externamente, mas a 

compenetrar-se amplamente do modo de viver, das práticas e costumes da 

cultura local; [...]320. 

 

Regularmente, no entanto, em toda visão ou contexto influenciador há sempre um 

alicerce axiologicamente estruturador da própria formação social. Para tanto é que se considera 

a dignidade humana um valor supremo, dotado de poder para limitar certas relativizações bem 

como assegurar um mínimo de honradez a todos, o qual constitui na ordem atual tanto o 

fundamento quanto o objetivo primordial de toda sociedade321.  

                                                 
318 Ilustrativamente, consta-se a narrativa de Eduardo Vera-Cruz Pinto no sentido de que: “Depois das histórias de 

Mama Gréou, maliana que fazia excisões em Paris e de Ommi Mama, outra mulher do Mali que foi contratada 

pela autodesignada comunidade afro-muçulmana de Espanha para praticar excisões, as declarações escolhidas pela 

jornalista Sofia Branco entre membros da comunidade muçulmana em Portugal, publicadas no jornal ‘Público’ de 

4 de Agosto de 2002, são preocupantes e não podem deixar indiferentes os juristas e as autoridades com 

competência para intervir”. PINTO, Eduardo Vera-Cruz. Curso livre de ética e filosofia do direito. Cascais: 

Principia, 2010, p. 461.  
319 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de 

filosofia do direito e direito constitucional. Porto Alegre – RS: Livraria do Advogado, 2013, p. 37. 
320 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p. 257 e 258.  
321 Aliás, dispõe o artigo 4º da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural que: “Os direitos humanos, 

garantias da diversidade cultural: - A defesa da diversidade cultural é um imperativo ético, inseparável do respeito 

à dignidade humana. Ela implica o compromisso de respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais, 

em particular os direitos das pessoas que pertencem a minorias e os dos povos autóctones. Ninguém pode invocar 
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Em sua objetivação relevam-se também os denominados direitos da personalidade, os 

quais são tidos por estritamente ligados ao valor da pessoa humana e, portanto, intrinsecamente 

ligados à supremacia da dignidade a qual, por sua vez, deve ser dotada com este núcleo imutável 

em qualquer conjuntura, formação social ou cultural. Primoroso o ensinamento de Peter Häberle 

no sentido de que: 

 

A dignidade humana, contudo, não é apenas passível de ter seu conteúdo 

analisado de modo culturalmente específico. Já com vista a concepções 

interculturalmente válidas de identidade, verifica-se que determinados 

componentes fundamentais da personalidade humana devem ser levados em 

consideração em todas as culturas: eles representam, com isso, também o 

conteúdo de um conceito de dignidade humana insuscetível de uma redução 

culturalmente específica322.  

 

Em concreto, diante esta base axiologicamente substancial, pode-se afirmar que as 

práticas ofensivas à integridade pessoal (especialmente aos direitos da personalidade), à ordem 

pública, à paz social e aos valores da justiça não são aceitáveis, e muito menos integráveis, visto 

que derruem a formação social e por conseguinte a própria pessoa. Portanto, há de 

fervorosamente se combater tais práticas desumanas, ainda que isoladas em certos grupos, 

porque afetam seres humanos e assim não merecem atendimento por qualquer reinvindicação 

ou defesa, argumento ou ideologia. 

Ademais, e conforme já dito, por sua própria essência toda pessoa tem sobre si, 

individual ou coletivamente, direitos inalienáveis e inatacáveis, como os referentes à sua 

personalidade, os quais reivindicam um absoluto respeito à integralidade física e moral de todo 

e cada indivíduo, e que hão de prevalecer em qualquer cenário de pertença étnica ou identitária, 

na perspectiva de se alcançar a devida integração respeitosa, mas sempre sobre a afirmação 

firme e efetiva da defesa dos direitos humanos nucleares.  

Portanto, nas composições sociais que então se formam há de compor-se o respeito 

pelas identidades próprias e particularidades de cada grupo com a participação de todos na 

posição de componentes da comunidade. No entanto, para merecer igualitário tratamento 

positivo, imperativa se mostra a observância de regras de ordem pública, pois ao mesmo passo 

em que não se pode condescender com absolutas assimilações impositivamente excludentes das 

                                                 
a diversidade cultural para violar os direitos humanos garantidos pelo direito internacional, nem para limitar seu 

alcance”. UNESCO. Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural. 2002. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2018. 
322 HABERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da comunidade estatal. In: SARLET, Ingo 

Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. Porto Alegre – RS: 

Livraria do Advogado, 2013, p. 79.  
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diversidades, também não cabe a invocação de particularidades culturais para o não 

cumprimento das necessárias normas sociais. Completos os dizeres de Eduardo Vera-Cruz 

Pinto no sentido de que:  

 

Assim, a afirmação identitária do imigrante na comunidade onde vive, como 

membro de um grupo a que está ligado por vínculos vários de pertença, é 

sempre positiva, já a auto-exclusão identitária reivindicada como direito do 

imigrante, quando se trata de cumprir deveres que são de todos, em nome da 

sua cultura e identidade, a par da exigência de exercer direitos que são dados 

às pessoas da comunidade de que se auto-exclui, nada tem de Jurídico e só 

aumenta o ressentimento e a generalização dos motivos invocados pelos que 

se opõem à imigração e hostilizam os imigrantes.” [...]. “Aqui não se podem 

tolerar apatias ou cobardias, com discursos justificativos e argumentos 

pretensamente intelectualizados.323 

 

Trata-se de uma desejável integração que respeite as histórias próprias de cada grupo, 

em equilíbrio para com as exigências de cumprimento da ordem legal e moral que norteia as 

comunidades de vivência. Ora, o direito de manter particularidades culturais próprias e de 

usufruir liberdades em outra comunidade tem de estar conjugado com os princípios e valores 

da sociedade de acolhida, além do cumprimento de deveres324. A estrutura estatal, por sua vez, 

deve viabilizar elementos ao livre desenvolvimento da pessoa e promover uma coesão nacional 

pela integração de todos no todo, com respeito jurídico pela diversidade das partes integráveis, 

na mesma forma em que há de sancionar a prática de condutas que desprezem a qualidade 

humana325.  

Assim, referida ideação fundada pelo espírito de acolhimento das diferenças no 

propósito de uma pacífica coexistência e igualdade, bem como do enriquecimento das relações 

recíprocas por conta das singularidades diversas326, tem de concorrer outrossim com o 

necessário policiamento de certas ocorrências descabidas, para nesta forma obstar a decorrência 

de indesejados desvios de rumo que sejam prejudiciais à humanidade. E também sob a 

                                                 
323 PINTO, Eduardo Vera-Cruz. Curso livre de ética e filosofia do direito. Cascais: Principia, 2010, p. 437 e 460-

461. 
324 Em complemento, Eduardo Vera-Cruz Pinto afirma que: “Condição sine qua non da integração do emigrante é 

o respeito pela ordem pública, os costumes e as leis da comunidade onde escolheu viver. O resto é secundário e 

não pode servir para o excluir da nacionalidade”. PINTO, Eduardo Vera-Cruz. Curso livre de ética e filosofia do 

direito. Cascais: Principia, 2010, p. 465.  
325 PINTO, Eduardo Vera-Cruz. Curso livre de ética e filosofia do direito. Cascais: Principia, 2010, p. 437 e 460.  
326 Alinhada a este raciocínio, a seguinte afirmação de Amartya Kumar Sen: “Meu intuito aqui não é, de modo 

algum, negar a importância única de cada cultura, e sim defender a necessidade de um certo refinamento na 

compreensão das influências entre culturas e da nossa capacidade básica para desfrutar os produtos de outras 

culturas e terras. Não devemos perder nosso poder de compreender uns aos outros e de apreciar produtos culturais 

de diferentes países na defesa apaixonada da conservação e da pureza”. SEN, Amartya. Desenvolvimento como 

liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 313.  
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perspectiva dos indivíduos que integram as diversas subculturas reunidas pela sociedade 

organizada, observa-se o dever de escudar uma coexistência digna e pacífica, pautado 

principalmente sobre o viés sociopsicológico da tolerância às contribuições plurais327. 

Alinhados a este sentir, os seguintes dizeres de Pasquale Stanislao Mancini:  

 

Para nós também o bem e a perfectibilidade indefinida do gênero humano, 

soma e resultado de cada indivíduo e de todas as associações humanas, é o 

último objetivo prático dos esforços da civilização. Há, porém, um princípio, 

que domina a criação inteira e do qual a filosofia moderna vislumbrou a 

aplicação em toda parte: a unidade na variedade, de onde provém a ordem e a 

harmonia. Esta lei se aplica também ao gênero humano328.  

 

Ordem esta que, definindo os garantes, beneficiários e limites dos direitos 

consolidados em âmbito de uma comunidade autodeterminada enquanto formação estatal, tem 

fundada sua legitimidade justamente por conta do alcance de uma efetiva composição de 

vontades e interesses plurais, que atenda a todos por ela afetados, sob pena de eventual 

desmantelamento do corpo político-social e da força jurídica de seus provimentos porquanto se 

acabe coisificando os indivíduos não considerados e correspondidos em suas demandas 

existenciais. 

No plano da legitimação, idealmente se almeja que a todos sejam concedidas as 

equânimes posições e capacidades que os habilitem ao cumprimento exitoso de seus planos de 

vida em forma livre e digna, bem como que imperem legítimos mecanismos de inclusão para a 

presença ativa de todos ao fim de uma atuação estatal equilibradamente neutra329. Aqui, 

oportuna a seguinte constatação de Ana Paula de Barcellos: “Ora, a consequência direta desses 

pressupostos – a igualdade e o caráter democrático do procedimento – é a necessidade de 

assegurar a liberdade das pessoas para que elas possam participar do procedimento”.330 

Ora, nos termos delineados, é possível afirmar que mais legítimo e autêntico se afigura 

o ordenamento jurídico-social quanto estruturado sobre um conjunto de comunidades plural e 

igualitariamente contratantes entre si, com equilíbrio de forças e interesses, em prol do bem 

comum e da dignificação humana. Pois, caso contrário, bem observa Pasquale Stanislao 

Mancini que:  

                                                 
327 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p. 57 e 318.  
328 MANCINI, Pasquale Stanislao. Direito internacional. Ijuí-RS: Unijúi, 2003, p. 99.  
329 Nesta diretriz, Jürgen Habermas anota que: “em nosso contexto, interessam sobretudo dois recursos de 

neutralização normativa das diferenças: (a) a garantia da coexistência em igualdade de direitos e (b) o 

asseguramento da legitimação mediante procedimentos”. HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de 

teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p. 310-311.  
330 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 174.  
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Em decorrência disso, para um povo submeter-se a leis que não fez, mas que 

são obra de uma vontade estranha a ele, reconhecer um governo que não é o 

produto dos elementos nacionais, servir com os próprios meios de poder a 

interesses que não são os seus, julgar o que possa convir às próprias 

necessidades por pessoas que não podem em comum ouvi-los nem 

compreendê-los e que por vezes desconhecem até a língua com que se 

exprimem, abdicar por fim à própria personalidade, deixando-a desaparecer 

da história do mundo, e renunciar com o supremo bem da liberdade também à 

responsabilidade moral daquela missão útil para a civilização humana que é 

concedida por Deus a cada uma das nações sobre a Terra, tal é o abismo de 

abjeção e de miséria que no indivíduo não encontra similar, a não ser na 

escravidão e no suicídio331.  

 

Em síntese, consideradas a multiplicidade das intercorrências sociais, o patente 

redesenho do corpo populacional e a constante mutação das bases da sociedade, principalmente 

com os hodiernos fluxos de deslocamentos em massa, há de se transcender os debates entre 

teorias, em especial a universalista e a relativista, para adotar uma interpretação aberta sobre 

direitos humanos em que, respeitados os parâmetros, princípios e valores fundantes da ordem 

social se viabilize, com os mecanismos institucionais apropriados, uma equilibrada negociação 

dotada de força jurídica-social ao fim da concretização de um efetivo arcabouço de direitos 

vitais que a todos realmente seja cumprido, em prol da digna e livre (re)construção de suas 

formações identitárias. Nesta linha de entender-se a liberdade e autodeterminação como 

elementos de (re)construção da personalidade humana, Leonardo Boff aponta que: “É só pela 

libertação que os oprimidos resgatam a autoestima. Refazem a identidade negada. 

Reconquistam a pátria dominada. E podem construir uma história autônoma, associada à 

história de outros povos livres”332. 

Adentrando a esta conjuntura modificativa observa-se que até mesmo os nexos de 

vinculação, como os critérios de filiação e territorialidade, são abalados em seu automatismo e 

poder de auto-regulação333, porque presentes no interior dos Estados-nação vidas naturais 

destituídas de valor e reconhecimento político que, margeadas na sociedade, clamam pela 

                                                 
331 MANCINI, Pasquale Stanislao. Direito internacional. Ijuí-RS: Unijúi, 2003, p. 66.  
332 BOFF, Leonardo. A águia e a galinha, a metáfora da condição humana. 40. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, 

p. 5.  
333 Como no caso em que, mesmo decorrendo a negativa ou incompatibilidade para inscrever certos indivíduos no 

quadro de determinada nacionalidade, aos seus descendentes nascidos em localidades adotantes do denominado 

critério jus soli, independentemente da regularidade da situação dos pais, as restrições não advirão, pois adquirem 

desde sua gênese o vínculo e os aspectos decorrentes daquela nacionalidade, de forma que, não havendo específica 

previsão enquadradora da regularização dos pais, surgirá a situação excêntrica onde há filhos nacionais e pais em 

situação irregular. 
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codificação de uma renovada vinculação334 identitária nacionalizada que considere as 

particularidades de novos componentes humanos, independentemente de sua origem ou 

condição335, em consonância à própria dignidade336.  

Com efeito, e segundo o que já analisado, em que pesem as variações e abalos à 

estrutura estatal, não parece adequado falar-se num eventual desaparecimento do Estado porque 

figura imprescindível à existência humana, inclusive como garante da personalidade jurídica e 

da efetivação de direitos vitais. Mas trata-se de relativizar sua ingerência quando demasiada, 

principalmente em relação a um exacerbado nacionalismo ou ligação restrita a algumas 

hegemonias socioeconômicas. Cabe então, simultaneamente, em alguns pontos relativamente 

objetá-lo e em outros consolidá-lo, sobretudo por meio da composição de renovadas 

associações de pessoas e práticas diversificadas. 

Além disso, no âmbito de conjunturas estatais críticas, ressurge a questão sobre um 

possível aumento no uso de paralelas instâncias garantidoras, as quais cumprem funções 

também cabíveis ao Estado, mas a elas acreditadas337, bem como de eventual centralização num 

ente único, cosmopolita. Elucidativa, neste ponto, a seguinte constatação de Norberto Bobbio: 

                                                 
334 Exemplificativamente, no já citado caso “República Dominicana vs. Haiti”, o Tribunal Dominicano deliberou 

sobre a nacionalidade dos filhos de imigrantes ilegais estabelecendo critérios para assemelhar a condição do 

“imigrante ilegal” com a do “imigrante em trânsito” que excepciona o critério jus soli. Mas a Corte Interamericana 

decidiu que o conceito de “pessoas em trânsito”, não pode por si só embasar a decisão sobre ter a pessoa direito a 

uma nacionalidade, pois o que há de importar em verdade é a existência de vínculo real. GUERRA, Virginia Wall. 

El Tribunal Constitucional y la controversial sentencia sobre la nacionalidade. Observatorio Judicial 

Dominicano. Disponível em: <http://ojd.org.do/index.php/civil-y-comercial/91-resenas-bibliograficas/temas-de-

coyuntura/332-el-tribunal-constitucional-y-la-controversial-sentencia-sobre-la-nacionalidad#_ftnref2>. Acesso 

em: 19 jun. 2018.  
335 Ilustrativamente sobre o acolhimento, como cidadãos, de pessoas em posições diversas, cabe aqui a seguinte 

narrativa construída por Hugo Grotius: “[...] Cláudio, em Tácito, diz: ‘Nosso fundador Rômulo foi dotado de tanta 

sabedoria que teve no mesmo dia a maior parte dos povos como inimigos e em seguida como cidadãos’. Acrescenta 

que nada havia contribuído tanto para a perda dos lacedemônios e dos atenienses quanto o de ter repelido os 

vencidos como estrangeiros. [...] em último lugar, ‘César conduziu os gauleses depois de seu triunfo até mesmo 

ao Senado’. Cerialis diz no discurso aos gauleses, transcrito em Tácito: [...] Entre nós, nada há de separado, nada 

de exclusivo’. E logo em seguida: ‘Amai, portanto, a paz. Enchei de respeito uma cidade, na qual, vencedores e 

vencidos, somos igualmente cidadãos’.  Enfim, o que é mais admirável, em virtude de uma constituição do 

imperador Antonino, ‘todos aqueles que se encontram no universo romano se tornaram cidadãos romanos’, 

conforme as palavras de Ulpiano. Desde então, como diz Modestino, ‘Roma é a pátria comum’. Claudiano diz 

dela: ‘Todos nós devemos nos apegar aos costumes pacíficos desta cidade para todos juntos formarmos uma só 

nação’”. GROTIUS, Hugo. O direito da guerra e da paz. 2. ed. Ijuí- RS: Unijuí, 2005, p. 1317. 
336 AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte- MG: UFMG, 2007, p. 

139-140.  
337 Neste quadro, Alain Supiot lembra, por exemplo, que: “Em numerosos países, inclusive ocidentais, as questões 

de estado civil continuam a depender ao todo ou em parte da esfera religiosa. No Reino unido, os futuros esposos 

têm, assim, a escolha entre o casamento civil e uma lista (limitativa) de casamentos religiosos, dando-se o mesmo 

em muitíssimos países europeus, onde o Estado desempenha um papel apenas subsidiário de garante primordial 

da identidade das pessoas. Pois a identidade humana sempre é, afinal de contas, um caso de fé, nos dois sentidos 

desta palavra: confiança e crença. De modo que todo recuo da identificação dos cidadãos com a República e com 

seus valores acarreta uma nova emergência desse substrato religioso, sob as diversas espécies de comunitarismo, 

 

http://ojd.org.do/index.php/civil-y-comercial/91-resenas-bibliograficas/temas-de-coyuntura/332-el-tribunal-constitucional-y-la-controversial-sentencia-sobre-la-nacionalidad#_ftnref2
http://ojd.org.do/index.php/civil-y-comercial/91-resenas-bibliograficas/temas-de-coyuntura/332-el-tribunal-constitucional-y-la-controversial-sentencia-sobre-la-nacionalidad#_ftnref2
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Quem dá um juízo positivo a respeito do Estado – quem crê que o Estado é, 

se não o máximo bem, uma instituição favorável ao desenvolvimento das 

faculdades humanas, ao progresso civil, uma civil society no sentido que se 

deu a esse termo no século XVIII – será induzido a esperar não o fim do 

Estado, mas a gradual extensão das instituições estatais (in primis, do 

monopólio da força mesmo que controlado por organismos democráticos) até 

a forma do Estado universal. De fato, a utopia do estado universal teve seus 

defensores tanto quanto a do fim do Estado338.  

 

Com efeito o Estado, cuja sociedade se constitui pela coexistência e relacionamento 

de diversos grupos que cada vez mais o pluralizam, está sujeito a embates entre classes que 

continuamente se renovam e fortificam, diante dos quais o aparato estatal, com seu poder, há 

por desenvolver funções essenciais de gerência e manutenção da ordem e paz social, em 

especial assumindo as posições de mediador e garantidor, sem no entanto desconsiderar o 

auxílio de outras formações institucionais e as adaptações estruturais que se façam necessárias 

e possíveis, com a coesão social, o auxílio do campo do Direito e outros colaborativos, ao 

alcance do melhor cenário. Elencando o campo do Direito nesta posição de referência, proclama 

Alain Supiot que: “As lamentações sobre a degradação da coesão social não passam de uma 

triste mascarada quando se empenham em arruinar em toda parte a função instituidora do 

Direito e em privar assim os homens de pontos de referência suscetíveis de dar um sentido 

comum à ação de cada qual”339. 

Ora, é justamente a manutenção viva de um inter-relacionamento plural, pacífico e 

respeitoso, entre todos seus legítimos componentes subjetivos, que o Estado constantemente 

valida sua posição e sustenta a nacionalidade que lhe é concernente, bem como a base de sua 

própria soberania e reconhecimento, na simultânea medida de não constituir limitação 

incomplacente à absorção de novos membros necessários, bem como de também não precisar 

se diluir numa única formação mundial340 robótica e homogênea. Aponta Jacques Derrida que:  

 

                                                 
inclusive nos países que, como a França, parecem ser os mais secularizados”.  SUPIOT, Alain. Homo juridicus: 

ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007, p. 34-35.  
338 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: fragmentos de um dicionário político. São Paulo: Paz e 

Terra Ltda, 2017, p. 166-167.  
339 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 35. 
340 No entanto, Jürgen Habermas por sua vez ressalva que: “Salvo melhor juízo, tudo indica que continuará 

avançando o esvaziamento da soberania de Estados nacionais, o que fará necessária uma reestruturação e 

ampliação das capacidades de ação política em um plano supranacional que, conforme já vínhamos observando, 

ainda está em fase incipiente”. HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: 

Loyola, 2002, p. 123.  
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Seria preciso um direito (mas também um justo para além do direito) que 

suspenda os limites. Seria preciso inventar instâncias legitimadoras que não 

sejam mais simplesmente estatais ou contratos interestatais, que possam lutar 

contra a hegemonia de certos Estados. Mas não certamente um Estado 

mundial, um único Estado mundial! Remeto ao que dizíamos há pouco do 

Estado. Além disso, nem Kant nem Arendt, que o senhor citava há alguns 

instantes, acreditavam na possibilidade ou na oportunidade de um único 

Estado mundial341. 

 

Desta feita, imperativo consectário de sua própria natureza social, a agregação humana 

em organizações politizadas que representam e esteiam suas vontades, constitui uma grandeza 

que há de ser pluralmente composta, sob pena de a exacerbada restrição nacionalista ferir a 

dignidade do indivíduo não oficialmente reconhecido em dada estrutura e, assim, derruir as 

formações humanas apresentadas. Até porque, a manutenção do Estado e a admissão de sua 

soberania têm na dignidade humana seu medular fundamento, o qual é fomentado pelo ajuste 

das condutas sociais e estatais a um comum bem-estar alcançado por meio da justiça e do 

cumprimento de valores plurais, enriquecedores da personalidade humana. Lembrado por fim 

que, todas estas composições realizam-se mediante pessoas, as quais por sua vez devem então 

seguir o mesmo traçado de legitimação de suas condutas, sob pena de então contribuir ao 

agravamento do quadro de violações à dignidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
341 DERRIDA, Jacques. Papel-máquina. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p. 327.  
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5 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM DIGNIDADE 

 

O ser humano dotado de espírito e pessoalidade, consciente e capaz para formar suas 

decisões de vida, apenas devidamente se configura numa ambiência abarcadora de fatores 

externos e internos que lhe assegurem garantias e liberdades, ao mesmo passo em que, doutro 

lado, em prol da coletividade lhe são associados deveres e instituídos valores. Desse deslinde 

emergem indicativos de que a dignidade humana amarra-se à concepção moral, racional e social 

da pessoa, numa congregação de princípios, valores e fatores que completam sua existência 

digna, tanto individual quanto coletivamente. 

Também há de se computar as singularidades de cada um, a dinamicidade 

ocasionadora de constantes mutações nas bases de sua consideração, além do aspecto 

relacional342 que ajuda a construir a figura da pessoa porquanto realizadora de sua natureza 

numa perspectiva também voltada à correlação com os demais. Bem observa Diogo Costa 

Gonçalves que: “A relação não define o Homem só no sentido estático, da sua actualidade, mas 

também no seu sentido dinâmico. A realização das potências humanas, a actualização de tudo 

aquilo que o Homem pode ser e está chamado a ser, dá-se na relação”343.  

Não se trata portanto de uma formação unicamente biológica, mas de uma composição 

de fatores e elementos que culminam na significação de vontades e interesses que, quanto mais 

realizados maior a dignificação da pessoa. Demonstrativo desta ideia, o apontamento de Luiz 

Guilherme Loureiro no sentido que: “[...] mais do que uma entidade biológica, a pessoa é uma 

entidade ética, com seus sonhos, desejos e projetos a realizar”344.  

A pessoa, portanto, é considerada ser racional individualizado, que tem consciência de 

si e do outro com quem se relaciona ao fim de, observando os valores postos, alcançar suas 

finalidades marcadas pelo gozo de direitos e o cumprimento de deveres recíprocos. Além do 

mais, imprescindível constar a relevância da construção da personalidade jurídica como um 

atributo necessário, que alicerça a capacidade de a pessoa, em forma autônoma e 

individualizada por seu próprio nome e estrutura, constituir-se em relações jurídicas e sociais 

por ela voluntariamente assumidas. Para Alain Supiot, ademais: “a personalidade jurídica não 

                                                 
342 Em complemento, a observação de Nicola Frascati Junior na seguinte forma: “Inicialmente, para se chegar a 

esta compreensão, foi levantada a hipótese, a partir de uma aproximação com a visão dos gregos, quando em 

análise a ideia do cidadão, de que é a natureza relacional do homem com seu semelhante que o define como tal”. 

FRASCATTI JUNIOR, Nicola. Ética e acesso à justiça à luz dos direitos da personalidade. Curitiba: Juruá, 

2017, p. 234. 
343 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003, p. 47.  
344 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 7. ed. Salvador: JusPodvim, 2016, p. 130.  
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é mais, portanto, do que um meio que a lei garante a cada qual a fim de que ele possa realizar 

aqui na terra sua personalidade própria, aquela que o identificará aos olhos de seus 

contemporâneos e das gerações seguintes345.  

No plano da dignidade variados são também os valores, fundamentos e teorias que 

buscam sua definição compositiva. Coexistem, por exemplo, teorias de “valor ou dádiva” que 

numa feição cristã ou jusnaturalista-idealista concebem a dignidade numa posição especial da 

ordem de criação divina, os ideais de “prestação” por meio dos quais se tem a formação da 

identidade e autocaracterização da pessoa, as linhas “procedimentais” ou “relacionais” em que 

a dignidade constitui-se por conta da influência do reconhecimento social e da valoração 

positiva das reivindicações almejadas, bem como as posições que destacam os “aspectos 

jurídicos” de sua proteção. Além disso há “concepções negativas”, como o raciocínio pelo qual 

se distingue o homem de outras formações da natureza que não se enquadram na noção de 

dignidade humana346.  

Outrossim, por sua própria relação umbilical com as mutáveis, complexas e 

incalculáveis manifestações da personalidade humana, se mostra extremamente difícil a 

definição de seu próprio conteúdo e de uma pretensa compreensão jurídico-política 

correspondente, a ponto inclusive de alguns autores diferenciarem as concepções de “dignidade 

humana” e “dignidade da pessoa humana”347 de acordo com seu alcance e concretude348.  

No entanto, mesmo considerando tal dificuldade, tem-se de toda forma que, por 

quaisquer dos fundamentos e concepções possíveis, seja por tratar-se de propensão divina, 

direito natural e inato, produto cultural, construção racional ou fator resultante de lutas e 

conquistas, a dignidade humana é indubitavelmente o valor máximo, um vigorante axioma 

jusfilosófico que se projeta em comandos jurídico-político-sociais dotados de superioridade 

fundamental349.  

                                                 
345 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 29.  
346 SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. 

Porto Alegre-RS: Livraria do Advogado, 2013, p. 151-152.  
347 Assim, entende Ingo Wolfgang Sarlet que: “É também nesta perspectiva que há, de fato, como traçar uma 

distinção entre dignidade humana (aqui no sentido da dignidade reconhecida a todos os seres humanos, 

independentemente de sua condição pessoal, concreta) e dignidade da pessoa humana, concretamente considerada, 

no contexto de seu desenvolvimento social e moral”. SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da 

pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo 

Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. Porto Alegre – RS: 

Livraria do Advogado, 2013, p. 28.  
348 Ibid., p. 15-16. 
349 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 32.  
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Nesta via, considerando-se os conceitos postos, em complemento a outras possíveis 

referências350, há de se transcender pontuais divergências entre as variadas definições, campo 

em que não parece haver unicidade ou, sequer, melhor conceituação, para então buscar-se a 

identificação de pontos comuns, formadores de sua essência, donde se destaca a dignidade da 

pessoa como o atributo irredutivelmente humano que a ela impõe respeito e tutela sob qualquer 

circunstância. E, conforme centraliza Ingo Wolfgang Sarlet:  

 

Assim sendo, tem-se por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca 

e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 

respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 

neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem 

a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 

como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 

saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 

corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com 

os demais seres humanos351.  

 

Certeiramente, também, a dignidade humana constitui pedra angular, norma 

fundamental à própria manutenção do Estado e da sociedade, pois garante uma 

pluridimensional força protetiva aos bens jurídicos mais essenciais à pessoa, base de toda 

estrutura ou instituição. Constata-se ainda, no mesmo raciocínio, que também o Direito repousa 

seus fundamentos principalmente sobre a tutela de substratos cruciais à essência humana, ou 

seja, ligados à garantia de que a pessoa não será prejudicada em sua singularidade existencial, 

em especial por suas integridades física e moral352. Diante do que tido por base essencial, 

Rodrigo Oskar Leopoldino Koehler especifica que: “este núcleo é o que se chama de direito 

geral da personalidade, e entende-se que a cláusula geral de direitos da personalidade é, 

justamente, a positivação desse núcleo valorativo supremo, que é chamado pela maioria dos 

autores, de dignidade da pessoa humana”353.  

                                                 
350 Em complemento Alain Supiot elenca que: “O indivíduo, o sujeito, a pessoa, esses três pilares da constituição 

ocidental do ser humano têm em com um uma profunda ambivalência. O indivíduo é ao mesmo tempo o único e 

o semelhante; o sujeito é ao mesmo tempo o soberano e o sujeitado; a pessoa é ao mesmo tempo carne e espírito”.  

SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 33-34.  
351 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de 

filosofia do direito e direito constitucional. Porto Alegre-RS: Livraria do Advogado, 2013, p. 37. 
352 HABERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da comunidade estatal. In: SARLET, Ingo 

Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. Porto Alegre-RS: 

Livraria do Advogado, 2013, p. 81. 
353 KOEHLER, Rodrigo Oskar Leopoldino. Direito à identidade, a teoria de Karl Larenz e a sistematização de 

Rabindranath: uma abordagem pragmática dos direitos da personalidade. In: POMIN, Andryelle Vanessa Camilo; 

BUENO, João Bruno Dacome; FRACALOSSI, William. (Org.)  Teoria geral dos direitos da personalidade. 

Maringá: Vivens, 2012, p. 216.  
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A personalidade que esteia esse conjunto de direitos vitais pode ser conceituada, nesta 

via, pelo conjunto de qualidades e caracteres inerentes à pessoa individuada. Também se 

apresenta como uma situação jurídica subjetiva que abarca determinados bens jurídicos de 

primeira utilidade ao indivíduo, assim ligando-se estreitamente ao campo do considerado 

mínimo existencial, condição esta que não pode ser afastada sob pena de se vilipendiar a própria 

configuração humana. Em suma, os direitos tidos como da personalidade são aqueles que, 

amparando a própria existência, integridade e dignidade da pessoa, assimilam a essencialidade 

do ser humano como um valor que exige tutela primacial. 

E tal a essencialidade de seu amparo na ordem corrente que apresenta-se a dignidade 

humana na posição de principal premissa norteadora dos ordenamentos jurídico-político-

sociais, os quais nela se pautam e a ela destinam o centro do destaque de suas agendas e ações, 

bem como os principais esforços nos estudos das ciências e do Direito. Entretanto, é evidente 

que não se pode invariavelmente vincular seu âmago fundante a qualquer alicerce, mesmo que 

indispensável, pois sendo um valor intrínseco ao ser humano é apenas neste que se há de nutrir 

e manter, de forma que assim, infere-se não ser algum ordenamento, mesmo arrimado nos 

direitos humanos, que propriamente consolida a dignidade humana, mas é ele que apenas 

consegue existir e se manter porque antes, como pré-requisito, o valor maior da dignidade lhe 

esteou354 desde a origem355. Marcante sobre a calamidade causada pela ausência de dignidade 

na ordem jurídica e social, Alain Supiot recapitula o contexto de que:  

 

A política de extermínio conduzida pelos nazistas não só consistiu em 

suprimir milhões de mulheres, de homens e de crianças em nome da luta das 

raças. Ela também consistiu em despojá-los dos diferentes invólucros 

jurídicos que faziam deles sujeitos de direito; ao lhes suprimir a plena 

capacidade civil, ao lhe arrancar o estado profissional (e não somente a 

profissão), depois o patrimônio (e não somente os bens), depois a 

nacionalidade (tornando-os apátridas), depois o nome (tornando-os números), 

ou seja, negar-lhes a qualidade de ser humano antes de lhes tirar a vida356.  

 

                                                 
354 Segundo Luiz Edson Fachin e Carlos Eduardo Pianovski: “Não há dúvida: sendo a dignidade da pessoa humana 

valor que antecede o direito e o informa, e, ainda, princípio elevado a fundamento da República, acaba por se 

constituir valor supremo do sistema jurídico. Por conseguinte, afigura-se um vetor fundamental na 

operacionalização dos institutos jurídicos, tanto os de Direito Público como os de Direito Privado”. FACHIN, Luiz 

Edson; PIANOVSKI, Carlos Eduardo. A dignidade da pessoa humana no direito contemporâneo: uma contribuição 

à crítica da raiz dogmática do neopositivismo constitucionalista. Revista trimestral de direito civil: RTDC, v. 9, 

n. 35, p. 101-119, jul./set. 2008, p. 104.  
355 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de 

filosofia do direito e direito constitucional. Porto Alegre – RS: Livraria do Advogado, 2013, p. 29.  
356 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 71.  
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E assim, na busca da concretização da dignidade humana na perspectiva do Direito, 

segue-se alguns princípios fundamentais, do que se há de destacar a igualdade357 que veda 

discriminações indevidas, a liberdade que assegura autonomia ética e capacidade para uma 

autodeterminação livre, a integridade que inclui observância a um conjunto de elementos e 

prestações asseguradores de, pelo menos, um mínimo existencial, e a solidariedade que diz 

respeito à promoção da coexistência humana cooperativa358.  

Em síntese, a dignidade humana é um atributo, de complexa definição mas indiscutível 

admissão, que, apesar de preexistir e independer da ordem jurídica-política-social, há de ser por 

ela respeitada e fomentada, por meio de ações negativas ou positivas, prestacionais ou não, 

donde se destacam os denominados direitos da personalidade porquanto compõem o 

firmamento medular da própria formação humana.  

 

5.1 IRROGAÇÃO DE CONDIÇÕES ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA 

PESSOA 

 

Pela própria essência que lhe configura como ser humano, toda pessoa dota-se dos 

mesmos potenciais ao desenvolvimento, mas este apenas se realiza efetivamente, tanto no 

aspecto individual quanto coletivo, na medida em que há elementos favoráveis à sua formação, 

sejam estes relacionados às liberdades e direitos subjetivos, aos valores imateriais do espírito 

humano ou mesmo às condições materialmente essenciais à inserção e reconhecimento do 

indivíduo na ambiência social que lhe fomenta, em especial sobre a possibilidade de atuação 

ativa, e do diálogo e interação recíprocos. Inclusive anota Hannah Arendt que: “É com palavras 

e atos que nos inserimos no mundo humano, e essa inserção é como um segundo nascimento, 

no qual confirmamos e assumimos o fato simples do nosso aparecimento físico original”.359 

A própria composição da dignidade revela tanto uma dimensão substancial, que 

fundamentalmente compreende todos em forma equitativa, quanto uma face tida por “atuada”, 

                                                 
357 Mas, sobre a igualdade Marcela de Azevedo Bussinguer ressalta que: “A crueldade da lógica da apartação 

reside justamente no fato de parecermos iguais, sermos legalmente iguais, mas na facticidade da vida 

experimentarmos coisas tão distintas, que nos fazem questionar se vivenciamos a mesma dignidade”. 

BUSSINGUER, Marcela de Azevedo. Política pública e inclusão social: o papel do direito do trabalho. São 

Paulo- SP: Ltr, 2013, p. 24.  
358 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de 

filosofia do direito e direito constitucional. Porto Alegre – RS: Livraria do Advogado, 2013, p. 35. 
359 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução Roberto Raposo. 12 ed. rev. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2014, p. 219.  
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que vindica a realização de atos e elementos então condicionantes de seu pleno 

desenvolvimento. É unindo-se ambos vieses que advém uma cobertura suficiente contra toda 

forma de subjugação e degradação da pessoa, tanto por conta do impedimento de ações ou 

omissões afrontosas quanto pela imposição de prestações materiais, concretas e efetivas360. Em 

síntese correlata, Peter Häberle explana que:  

 

A dupla direção protetiva da cláusula da dignidade significa: ela é um direito 

público subjetivo, direito fundamental do indivíduo contra o Estado (e contra 

a sociedade) e ela é, ao mesmo tempo, um encargo constitucional endereçado 

ao Estado, no sentido de um dever de proteger o indivíduo em sua dignidade 

humana em face da sociedade (ou de seus grupos). O Estado deve criar as 

condições para levar isso a cabo, de tal sorte que a dignidade humana não seja 

violada por terceiros (integrantes da sociedade). Esse dever constitucional 

pode ser cumprido classicamente, portanto jurídico-defensivamente, mas 

também pode ser desempenhado jurídico-prestacionalmente; ele pode ser 

realizado por caminhos jurídico-materiais e por vias processuais (no sentido 

de um status activus processualis), bem como por meios ideais e materiais361. 

 

Trata simultaneamente, pois, de expressão da autonomia individual e de uma 

atribuição protetiva e assistencial por parte do Estado, especialmente quanto à recuperação de 

fragilizadas capacidades de autodeterminação pessoal. E implica, assim, na obrigação global de 

respeito e fomento à pessoa, refletida numa seção de direitos e deveres correlativos, bem como 

na garantia de um conjunto de bens, materiais e imateriais, indispensáveis ao desenvolvimento 

humano362.  

Em ideal basilar, conforme já dito, a todos se haveria de viabilizar igualmente as 

maiores oportunidades para o livre e exitoso empreendimento de seus planos de vida. Entretanto 

na prática, quando defrontada esta demanda com as possibilidades estatais, torna-se forçoso 

admitir suficiente, por ora, o atingimento de padrões mínimos363 que viabilizem o desfrute, 

                                                 
360 MAURER, Béatrice. Notas sobre o respeito da dignidade da pessoa humana... ou pequena fuga incompleta em 

torno de um tema central. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito 

e direito constitucional. Porto Alegre – RS: Livraria do Advogado, 2013, p. 142-143.  
361 HABERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da counidade estatal. In: SARLET, Ingo Wolfgang. 

Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. Porto Alegre – RS: Livraria do 

Advogado, 2013, p. 89.  
362 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de 

filosofia do direito e direito constitucional. Porto Alegre – RS: Livraria do Advogado, 2013, p. 25 e 30.  
363 Relevante constar, com os dizeres de Ana Paula de Barcellos, que: “Alguém poderá identificar o que se afirma 

com a lógica da mediocridade, pela qual se pretenderia nivelar pelo mínimo. É, como tudo na vida, uma forma de 

ver. Do ponto de vista de quem nada tem, entretanto, verdadeiramente progressista é dispor de uma dogmática 

consistente, tanto material como processualmente, capaz de dar consequência jurídica universal às decisões 

político-jurídicas mais fundamentais da sociedade e do Estado brasileiro. Para quem vive no absoluto desamparo 

e ignorância, a distância que o separa da dignidade, ainda que em seu conteúdo mínimo, é todo o caminho de volta 
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pelos indivíduos, das liberdades teoricamente asseguradas, o que pressupõe paralelamente, 

também, uma pretensão jurídico-prestacional ao mínimo existencial material. De toda forma, o 

propósito maior sempre há de seguir na linha da busca pelo máximo de equidade no desfrute de 

máximas liberdades e oportunidades. Ademais, conforme bem salienta Ana Paula de Barcellos:  

 

É evidente que se espera de um Estado social muito mais do que apenas o 

mínimo existencial. A classe política, de acordo com as propostas com 

fundamento nas quais se elegeu, tem compromissos muito mais abrangentes 

com o bem-estar da população e o desenvolvimento humano em geral, que 

poderão mesmo transformar-se em um compromisso jurídico, através da 

edição de leis e atos normativos sobre a matéria364. 

 

No entanto, sendo a noção de dignidade formada por vários conteúdos e vieses, donde 

emanam também múltiplas classes de direitos (como os individuais, políticos, sociais, culturais 

etc.) e de ações necessárias365, complexa se mostra a definição do próprio mínimo existencial, 

até porque, e principalmente ante as diretrizes multiculturalistas tão crescentes na ordem 

mundial, certas categorias consideradas essenciais numa nação são indesejadas ou tidas como 

ultraje em outras formações, e portanto num cenário compõem o quadro de direitos e garantias, 

enquanto em outro nem mesmo são admitidos. 

Contudo, defende-se nesta seara a integridade do conjunto de componentes mínimos 

que decorrem da própria humanidade do ser, universais em essência, sem o qual a pessoa perde 

a capacidade de dignamente viver na sociedade. Assim, há elementos que, por sua 

essencialidade, são tidos como primários e indissociáveis à formação humana porquanto 

auxiliam todas as pessoas na promoção de seus fins, e dentre estes figuram determinados bens, 

direitos, liberdades, garantias e oportunidades indispensáveis à existência física, espiritual, 

intelectual e moral da pessoa em sua completude. Aqui destacam-se os direitos da personalidade 

quanto à formação, desenvolvimento, dignificação e higidez da pessoa. 

                                                 
à sua própria humanidade”. BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 371.  
364 Ibid., p. 369.  
365 Exemplificativamente, lembra-se com Gianpaolo Poggio Smanio que: “Formada então, a teoria do Estado 

Social com as seguintes características, adotadas em maior ou menor grau pelos países: a garantia do mínimo 

existencial às pessoas; a atuação do Estado para garantir direitos; a adoção de Políticas Sociais com efeitos 

redistributivos e atenuação das diferenças sociais; regulamentação do Direito do Trabalho e desenvolvimento do 

movimento sindical”. SMANIO, Gianpaolo Poggio. Cidadania e políticas públicas. In: SMANIO, Gianpaolo 

Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; BRASIL, Cristina (Org.). O direito na fronteira das políticas 

públicas. São Paulo: Páginas e Letras, 2015, p. 2.  
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Em perspectiva antagônica, é de se concluir então que a falta de tais elementos básicos 

gera a própria relegação da pessoa não atendida em suas pretensões vitais. E conforme bem 

salienta Ana Paula de Barcellos:  

 

A utilidade dessa primeira ideia está em sublinhar que a violação do mínimo 

existencial – isto é: a não garantia de tais condições elementares – importa o 

desrespeito do princípio jurídico da dignidade da pessoa humana sob o aspecto 

material, ou seja, uma ação ou omissão, inconstitucional. Em suma: mínimo 

existencial é núcleo material do princípio da dignidade humana descrevem o 

mesmo fenômeno366.  

 

Ainda, ressaltando-se mais um ponto do aspecto positivo desta prestação, é certo que, 

porquanto propiciado o desenvolvimento das capacidades humanas se alcança também, pela 

composição das individualidades, um resultado coletivo favorável e promissor, em especial pela 

participação geral ativa de pessoas capacitadas as quais obtém acesso às vias de comunicação 

e definição do planejamento público desenvolvimentista, ou seja, maior democratização no 

comando do dispêndio das elementares materiais367, em prol do bem comum. 

Em conjunto, portanto, tal base visa assegurar a projeção da pessoa tanto no âmbito 

privado e individual quanto no coletivo e social, em um completo e multidimensional quadro 

de esteio à sua vivência digna. Nesta moldura destacam-se os direitos fundamentais, em 

especial aqueles tidos por inerentes à própria formação pessoal do ser, aqui tidos por direitos 

da personalidade368, enquanto representativos dos atributos, assegurados pelo ordenamento 

interno em consonância aos valores constitucionais e compromissos globais, que materializam 

condições vitais à digna existência humana, e nesta feita indissociáveis da máxima tutela por 

todos e a todos. Conceitualmente, Vitor Frederico Kümpel e Carla Modina Ferrari definem que:  

 

Sobre a rubrica “direitos da personalidade” agrupa-se um leque de princípios 

e regras que traduzem o valor constitucional da dignidade da pessoa humana. 

[...]. Como a própria terminologia indica, são direitos relacionados à 

                                                 
366 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 247.  
367 Quanto à participação democrática, de diálogo aberto sobre a própria formação humana, Ana Paula de Barcellos 

faz referência ao que segue: “Habermas registra exatamente que o funcionamento adequado de sua proposta exige 

um conjunto de condições ou pré-requisitos. É necessário manter livres e desobstruídos os canais de participação 

popular, por exemplo. E, igualmente, cada indivíduo deve ter respeitado um conjunto básico de direitos 

fundamentais, sem os quais ele não terá condições de exercer sua liberdade, de participar conscientemente do 

processo político democrático e do diálogo no espaço público. Em outras palavras, o sistema de diálogo 

democrático não tem como funcionar de forma minimamente adequada se as pessoas não tiverem condições de 

dignidade ou se seus direitos, ao menos em patamares mínimos, não forem respeitados”.  Ibid., p. 175.  
368 KÜMPEL, Vitor Frederico; FERRARI, Carla Modina. Tratado notarial e registral: ofício de registro civil 

das pessoas naturais. São Paulo: YK, 2017, p. 166-167. 
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personalidade, ou seja, à qualidade jurídica imanente da pessoa. Sendo assim, 

são direitos vinculados à posição jurídica de sujeitos de direitos, atribuídos 

pelo ordenamento, de forma isonômica, a todas as pessoas, naturais ou 

jurídicas. [...] Tais garantias, nesse sentido, podem ser conceituadas como 

prerrogativas individuais, titularizados pela pessoa e cujo objeto remete a 

valores essenciais inerentes à própria pessoa (portanto, sem caráter 

econômico) e às suas projeções sociais. 

 

Por este deslinde, deve então compreender todos aspectos indispensáveis à higidez da 

pessoa369, em suas referências físicas, psíquicas, morais e sentimentais, e não apenas em 

conotação material e econômica370. Trata-se da composição de um todo indissociável e 

interdependente, em que uma série de fatores carece e sustenta outra. Sobre tal relação, Sidney 

Pessoa Madruga da Silva constata que: “sem condições que ponham em prática (políticas de 

igualdade, v.g., que concretam direitos sociais, econômicos e culturais) as liberdades 

individuais (os direitos civis e políticos), nem aquelas e nem estas encontrarão lugar neste 

mundo”371. Em raciocínio semelhante, Rodrigo Oskar Leopoldino Koehler questiona:  

 

De que adianta ter vida, integridade física, saúde, corpo incólume e capacidade 

criativa (todos eles sendo parte da personalidade física), se a pessoa não puder 

ter liberdade, segurança, honra, resguardo e possibilidade de desenvolvimento 

de sua personalidade (todos estes componentes da personalidade moral, ou 

seja, da dimensão relacional da personalidade)?372.  

 

Nesta interdependência, a privação de qualquer dos referidos componentes pode 

causar gravíssimos danos à formação da pessoa que, carente então de elementos básicos, pode 

não conseguir sequer formar expectativas porquanto figura à margem da sociedade, com o cruel 

sentimento de não ser humanamente semelhante aos demais. Destarte, mostra-se imperativo o 

avigoramento de responsabilidades sobre a formação de cenários mais propícios ao sadio 

                                                 
369 Reunindo os elementos que compõem a face da dignificação humana, Leonardo Estevam de Assis Zanini em 

síntese aduz que: “Ainda, é na dignidade da pessoa humana que encontramos a referência unificadora dos direitos 

fundamentais, ou seja, ela reúne a afirmação da integridade física e espiritual do homem, ‘garantida pelo livre 

desenvolvimento da personalidade, pela defesa da autonomia individual, pela igualdade de tratamento e pelo 

fornecimento de condições mínimas de existência’”. ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da 

personalidade: aspectos essenciais. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 80-81.  
370 Em observação paralela, tem-se que, para Amartya Kumar Sen: "[...] a pobreza deve ser vista como privação 

de capacidades básicas em vez de meramente como baixo nível de renda, que é o critério tradicional de 

identificação da pobreza”. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 120. 
371 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 

São Paulo: Saraiva, 2013, p. 89.  
372 KOEHLER, Rodrigo Oskar Leopoldino. Direito à identidade, a teoria de Karl Larenz e a sistematização de 

Rabindranath: uma abordagem pragmática dos direitos da personalidade. In: POMIN, Andryelle Vanessa Camilo; 

BUENO, João Bruno Dacome; FRACALOSSI, William. (Org.)  Teoria geral dos direitos da personalidade. 

Maringá: Vivens, 2012, p. 227.  
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amadurecimento dos atributos e capacidades pessoais, ao fim do devido alcance dos resultados 

desejados. Até porque, o fomento destas competências é decisivo também à melhor concepção 

das próprias personalidades, individuais ou coletivas, porquanto o que somos capazes de 

realizar é também intrínseco à constituição de quem somos373.  

Em cada cenário deve-se portanto considerar todas as esferas de interação, todo o 

conjunto de medidas hábeis e necessárias à efetiva eliminação de barreiras sociais, em prol da 

concessão de equitativas e inclusivas oportunidades e condições374 hábeis à efetiva consecução 

do pleno e autônomo desenvolvimento das potencialidades individuais, que revertem em 

contribuição ativa na concretização do conjunto de direitos e liberdades indispensáveis ao gozo 

do geral bem-estar social. Mais especificamente ao plano da autonomia individual375 e da 

realização identitária, realça-se a primordial posição da documentação básica ao exercício da 

própria existência, pois sem esta não há como traspassar nem os primeiros degraus do caminho 

de superação do quadro de exclusão.  

Ainda, pertinente observar que, não sendo o ordenamento composto somente por 

normas positivadas, mas também de valores e princípios, num sistema deontológico que aborda 

o ser humano como seu propósito dominante, torna-se elementar que o Estado forneça as 

estruturas imprescindíveis ao fomento da personalidade e dignidade de toda pessoa, seja em 

razão das obrigações formalmente assumidas ou das imperativas diretrizes de igualdade e 

solidariedade. 

Nesta via, considerada a dimensão prestacional da dignidade, verifica-se a necessidade 

de que a atuação Estatal se dirija à garantia de, pelo menos, o mínimo indispensável à existência 

e ao desenvolvimento da pessoa com autonomia e dignidade. Outrossim, a dignidade há de ser 

tida como limite e, simultaneamente, tarefa dos poderes estatais e de toda a comunidade, pois, 

com as condições apropriadas e o afastamento das principais fontes de privação das liberdades 

individuais, também a sociedade como todo mantém sua higidez e segue seu desenvolvimento. 

5.1.1 Reconhecimento social do indivíduo 

 

                                                 
373 BRANDEN, Nathaniel. Autoestima, liberdade e responsabilidade. Tradução de Maria Silvia Mourão Neto. 

São Paulo: Saraiva, 1997, p. 35.  
374 Conforma anota Sidney Pessoa Madruga da Silva: “Uma sociedade inclusiva é aquela que assegura as mesmas 

oportunidades para que todos possam usufruir, em igualdade de condições reais, bens (materiais e imateriais) e 

direitos segundo as suas necessidades”. MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica 

da diferença e ações afirmativas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 283.  
375 Em referência a esta, o autor acima citado pormenoriza que: “O valor da autonomia se baseia numa suposição 

prévia de uma capacidade de ação e de comportamento autodirigido”. Ibid., p. 111.  
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Nesta análise, seguindo a mesma linha dual em que se tem reconhecida a condição 

universal de ser humano conjuntamente aos fatores externos que lhe formam, transcende-se 

aqui o foco da dimensão individual, do ser em si, para evidenciar a configuração da outra face, 

qual seja a social ou coletiva, que se revela no âmbito de uma sociedade organizada, 

reconhecedora da qualidade do indivíduo e fornecedora de elementos não alcançáveis 

individualmente. Ressalta-se, de toda forma, a evidência de uma correlação precisa entre a 

individualidade e a socialidade, bem como sobre o reconhecimento próprio e por outrem, na 

via de assim haver a devida realização completa da pessoa. 

A relação é reciproca, alguém representa o outro que também lhe representa, e assim, 

vivendo e acrescentando-se um ao outro376 sem confundir-se, é aumentada a força do 

reconhecimento identitário, no âmbito nacional e internacional, bem como o potencial ao 

alcance de objetivos maiores. Ao mesmo tempo, amplifica-se o campo da identificação 

necessária além da interdependência dos sujeitos que figuram em posições diversas. Ou seja, 

apesar do benéfico acrescimento da força protetiva de um grupo organizado377, os indivíduos 

cada vez mais se distinguem no interior deste e tornam-se dependentes da coletividade. 

Oportuna a constatação de Jürgen Habermas na seguinte forma:  

 

Mas o saber a respeito da suscetibilidade constitutiva de um ser que só pode 

formar sua identidade na externação em meio a relações interpessoais e 

estabilizá-la em relações de reconhecimento intersubjetivo emana da 

familiaridade intuitiva com as estruturas gerais de nossa própria forma de vida 

comunicativa378.  

 

Cada um, portanto, individualiza-se em meio à necessária coletivização em sociedade, 

a qual lhe chancela uma posição dentro de determinado cenário conjuntural, donde poderá 

realizar, ante a pronuncia e o reconhecimento pelos outros, a formação dos próprios atributos 

                                                 
376 Analisa Nicola Frascati Júnior que: “Do escrito, entende-se que o ‘ser para os outros’ é aquele que se reconhece 

como capaz de se aperfeiçoar, não no sentido de alcançar a perfeição física, intelectual ou espiritual, mas de 

aperfeiçoar na sua relação com os demais, exercendo sua autonomia e se realizando na comunhão com os outros”. 

[...] "O ‘ser para os outros’, portanto, é aquele que se reconhece como capaz de se aperfeiçoar na sua relação com 

os demais, exercendo sua autonomia e se realizando na comunhão com os outros. É aquele que se direciona a 

realizar a sua natureza de ser para os outros, de ‘ser mais’”. FRASCATTI JUNIOR, Nicola. Ética e acesso à 

justiça à luz dos direitos da personalidade. Curitiba: Juruá, 2017, p. 64 e 235.  
377 Pertinente constar aqui os seguintes dizeres de Hannah Arendt: “Referimo-nos antes ao poder que passa a existir 

quando as pessoas se reúnem e ‘agem em concerto’, e que desaparece assim que elas se separam. A força que as 

mantém unidas, distinta do espaço da aparência no qual se reúnem e do poder que conserva a existência desse 

espaço público, é a força da promessa ou do contrato mútuos”. ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução 

Roberto Raposo. 12 ed. rev. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014, p. 303.  
378 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p. 43. 
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que compõem sua consciência pessoal, perante o quadro social379. Além disso, dependendo a 

identidade do indivíduo de um esteio normativo fundamental, impera também a reivindicação 

de que a ordem jurídica represente uma política de reconhecimento que assegure a integridade 

e fomente o desenvolvimento de cada pessoa.  

Neste deslinde cabe ainda reforçar a necessária equidade de forças e oportunidades 

que deve haver para que ninguém reste privado da possibilidade de usufruir direitos e garantias, 

bem como da capacidade de agir por si380, em seu próprio nome e liberdade. Assim, num viés 

de justiça e igualdade, emergem em paralelo as vindicações por redistribuição dos fundamentos 

direcionadores das atuações estatais, notadamente quanto às ações afirmativas, e de um maior 

reconhecimento inclusivo, pautadas sobre um viés de aberturas multifacetárias e equitativas. 

Para mais, tem-se que o devido reconhecimento ou capacitação da pessoa não há de 

pautar-se apenas sobre o aspecto da vinculação formal (como a concessão da nacionalidade ou 

cidadania), pois, apesar de inegavelmente essencial ao desfrute de certos direitos, não se mostra 

suficiente, de forma que assim há de formar, em comporte também dos elementos culturais e 

dos intrínsecos à própria personalidade, um completo compêndio de itens caracterizadores do 

indivíduo como um ser autodeterminante e capaz de empreender a si mesmo e ao mundo à sua 

volta para, a partir disso, em conjunto aos demais conseguir instituir os valores e meios 

definidores dos rumos de suas vidas381. 

Congrega, então, todos os posicionamentos do indivíduo no espaço social, e a 

disposição de suas ações no desenvolvimento geral, porquanto tudo isto decorre tanto da 

autodeterminação quanto da interação, tão essenciais à formação social humana, sobretudo na 

dimensão do reconhecimento de que cada um deve fazer parte e intervir na rede social (de 

pessoas, instituições, direitos, deveres, ações e consequências) a que se apresenta, ou seja, a 

dimensão pública e coletiva da importância de seu existir para além do âmbito meramente 

privado. Interessante a colocação de Hannah Arendt no sentido de que:  

                                                 
379 Diogo Costa Gonçalves destaca que: “O desenvolvimento da personalidade, o alcance dos fins da pessoa, a 

realização de si mesmo, só se verifica com os outros e em função dos outros”. GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa 

e direitos da personalidade. Fundamentação ontológica da tutela. Coimbra: Almedina, 2008, p. 47.  
380 Complementa-se com Sidney Pessoa Madruga da Silva o seguinte: “As atuais demandas de reconhecimento – 

reivindicações coletivas oriundas de determinados setores sociais desfavorecidos historicamente que tem por base 

o reconhecimento de diferenças específicas do grupo e uma efetiva igualdade de chances, na forma de inclusão 

social, que viria a propiciar o combate às distorções econômicas e sociais verificadas ao longo do tempo e 

relacionadas, por exemplo, com o direito à educação, à saúde e ao emprego -, possui inegável substrato no princípio 

da igualdade de oportunidades”. MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da 

diferença e ações afirmativas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 129-130.  
381 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos da personalidade. Fundamentação ontológica da tutela. 

Coimbra: Almedina, 2008, p. 21. 
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Viver uma vida inteiramente privada significa, acima de tudo, estar privado 

de coisas essenciais a uma vida inteiramente humana: estar privado da 

realidade que advém do fato de ser visto e ouvido por outros, privado de uma 

relação ‘objetiva’ com eles decorrente do fato de ligar-se e separar-se deles 

mediante um mundo comum de coisas, e privado da possibilidade de realizar 

algo mais permanente que a própria vida. A privação da privatividade reside 

na ausência de outros; para estes, o homem privado não aparece, e, portanto, 

é como se não existisse. O que quer que ele faça permanece sem importância 

ou consequência para os outros, e o que tem importância para ele é desprovido 

de interesse para os outros382.  

 

De seu lado, o quadro da exclusão reflete a ausência de reconhecimento, ou o desprezo 

das características culturais e singularidades formativas da pessoa, assim como do acesso e 

gozo, por estes sujeitos, a um conjunto essencial de elementos que, apesar de pretensamente 

universais, a eles não parece alcançar. Nesta seara, numa sociedade factualmente seletiva, senão 

segregacionista, decorrem as negativas à interação social, em patente atentado à dignidade 

destes indivíduos que, já praticamente invisíveis no meio social, se tornam cada vez mais 

apartados e apagados do seio relacional da sociedade. Acentua Marcela de Azevedo Bussinguer 

que: “a gravidade da questão pode ser sentida quando compreendemos que a exclusão, mais 

intensamente do que a desigualdade e a pobreza, produz um sentimento cruel de não 

pertencimento, que esgarça as diversas formas de relacionamento do homem em sociedade”383. 

Oportuno ressaltar que a negativa ou insuficiência do reconhecimento pessoal quando 

atinge diretamente a realização dos direitos da personalidade, adstritos à própria dignidade 

humana, além de obstar o gozo de posições vitais e colocar determinados indivíduos em 

situação de extrema vulnerabilidade, porquanto facilita a sua sujeição a outras múltiplas ações 

ofensivas, faz derruir a própria essência humana, a qual é sobretudo composta justamente pela 

personalidade e dignidade. 

Para além, no ponto reverso se há de ver que o panorama da exclusão serve também 

como a própria base do programa de inclusão, principalmente por configurar um painel de 

exame das formas e causas pelas quais os indivíduos e grupos não se mostram devidamente 

reconhecidos e, nesta decorrência, ficam privados dos direitos e garantias associados às 

oportunidades que, pretensamente universais, haveriam de lhes ser oferecidas pela sociedade. 

Ou seja, é o contraponto que esteia a própria construção dos planos de inclusão.  

                                                 
382 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução Roberto Raposo. 12 ed. rev. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2014, p. 72.  
383 BUSSINGUER, Marcela de Azevedo. Política pública e inclusão social: o papel do direito do trabalho. São 

Paulo- SP: Ltr, 2013, p. 17. 
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Diante de tais diretrizes, há então de se firmar as bases de uma política de inclusão e 

de reconhecimento aberta à compreensão das diferenças culturais, aceitáveis dentro de padrões 

razoavelmente firmados sobre a dignidade humana, e direcionadas à superação dos óbices 

postos ao desenvolvimento pessoal e geral, bem como ao decréscimo das desigualdades e 

apartações. Com efeito, em conta de sua magnitude, deve-se visar o pleno e real reconhecimento 

de todo e qualquer ser humano, mesmo que tal meta pareça inalcançável, sem que para isso se 

utilize de proposições dissimuladas, mas apenas de sinceros esforços bem-intencionados, sob 

pena de eclodirem ideologias ou conjunturas drásticas. Aliás, Hans Magnus Enzensberger chega 

a afirmar que:  

 

Não é necessário ser um hegeliano para concordar que o anseio por 

reconhecimento é um fato antropológico fundamental. Mas é ilusório pensar 

que esse anseio tenha sido alguma vez satisfeito. E até duvidoso que isso seja 

possível. Ao certo, sabemos somente que a grande maioria dos seres humanos 

vivos pode apenas sonhar com isso. Provavelmente, o poder de persuasão dos 

regimes terroristas do século XX estaria ligado ao fato de terem prometido aos 

humilhados impor o reconhecimento a força, dando-lhes a forma de uma 

coletividade popular, uma sociedade sem classe, um templo da credulidade. 

Tais regimes renovavam a promessa mediante a negação sistêmica e a todos 

desse mesmo reconhecimento384.  

 

De toda forma, e não obstante as dificuldades práticas, uma vez que a pessoa não há 

de ser apenas compreendida em uma perspectiva individualista, mas também em sua dimensão 

social enquanto pertencente a determinada sociedade, o absoluto reconhecimento intersubjetivo 

deve ser chancelado não apenas pela atividade estatal, mas também, seja em conta da ordem 

jurídica ou da moral, por todas as estruturas hábeis para contribuir à sua plural concretização, 

pois figura este como um requisito fundamental à própria efetividade de direitos, garantias e 

liberdades vitais. 

Ora, a configuração de nossa própria humanidade parece depender da participação de 

todos, qualitativa e não apenas quantitativamente, em alguma sociedade, porquanto a 

manutenção da circunstância de seres humanos excluídos ou desprezados reflete na essência 

humana que marca também a todos, seres pretensamente éticos, que propriamente alcançam 

sua qualidade de pessoa quando, em relacionamento intersubjetivo385, também a reconhecem 

                                                 
384 ENZENSBERGER, Hans Magnus. Guerra civil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 33.  
385 Neste ponto, inclusive, Ingo Wolfgang Sarlet evidencia que: “Em verdade - e tal aspecto deve ser destacado - 

a dignidade da pessoa humana (assim como - na esteira de Hannah Arendt - a própria existência e condição 

humana), sem prejuízo de sua dimensão ontológica e, de certa forma, justamente em razão de se tratar do valor 

próprio de cada uma e de todas as pessoas, apenas faz sentido no âmbito da intersubjetividade e da pluralidade”. 

SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-
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no outro que, apesar de diferenciado pelas características singulares que lhe demandam especial 

reconhecimento e respeito, é a si espiritualmente semelhante na qualidade humanizadora386.  

Ademais, sendo cada pessoa formada por uma complexidade de aspectos a qual, ao 

mesmo tempo em que influencia é influenciada pela ambiência donde inserida, e restando 

indubitável que todo indivíduo é dotado tanto por atribuições as quais consegue realizar sozinho 

quanto por outras que se apresentam inviáveis sem intercessões externas, apresenta-se 

primordial certa interrelação comunicacional que, reciprocamente dignificante, atenda às 

necessidades de todos sobre tal reconhecimento social garantidor dos relevantes papeis sociais 

e identidades os quais, em determinada conjuntura, viabilizam o próprio fornecimento de alguns 

dos mais essenciais elementos ao digno exercício da condição de ser humano. 

Enfim, impera a busca pelo reconhecimento da pessoa em superação de todas as 

formas de desrespeito e desconsideração, sobretudo quanto aos aspectos de sua identidade e 

personalidade, como um dever geral, pois a desigualdade e exclusão social, para além de 

problemáticas individuais, acometem todo o corpo social. Por outro lado, ao devidamente se 

reconhecer a condição social projetante das qualidades e posições que o indivíduo por si dispõe 

ou que ocupa no âmbito de um Estado ou sociedade, em contextos como o político, familiar e 

individual, pode-se afirmar pelo atendimento de um dos maiores requisitos da própria 

configuração de pessoas íntegras e dignas.  

  

5.1.2 Estruturação geral de direitos 

 

Notabiliza-se aqui o prisma em que o Direito é tido por um fenômeno sociocultural 

que, pertencente à organização social da humanidade387, e também entrelaçado aos ramos da 

cultura e da história, compenetra a vida humana porquanto valora e define suas interrelações 

sociais. Assim, entende-se este como a composição de normas aspirada e vivida pela sociedade 

em determinada conjuntura e, por conseguinte, positivada pelo Estado na missão de formar, 

com os substratos sociais e históricos da sociedade, um sistema oficial que compreenda fatos, 

valores e instruções388.  

                                                 
constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia 

do direito e direito constitucional. Porto Alegre – RS: Livraria do Advogado, 2013, p. 25.   
386 BUSSINGUER, Marcela de Azevedo. Política pública e inclusão social: o papel do direito do trabalho. São 

Paulo- SP: Ltr, 2013, p. 12.  
387 Por relevante referência tem-se a expressão “Ubi homo ibi societas; ubi societas, ibi jus” cunhada por Ulpiano 

no Corpus uris Civilis. 
388 SILVA, José Afonso da. Processo constitucional de formação das leis. São Paulo: Malheiros Ltda, 2006, p. 

14, p. 17 e p. 20.  
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Por conta desta influência contextual, a própria atividade estatal, em especial a 

legislativa, encontra dificuldades na definição dos preceitos gerais a comporem o Direito, pois 

a concepção da ansiada norma justa pode dar-se por vias e ideologias variadas. De toda forma, 

mesmo sujeita a multíplices intenções ou juízos de valor, há de se escolher a redação que, em 

determinado momento sócio-histórico-cultural, melhor atenda às tendências e demandas 

conceptuais da sociedade como um todo, representado assim o ente coletivo e objetivos 

comuns, sob pena de não condizer com a realidade e assim não ser devidamente seguido. 

Diferenciando tais vieses de concretização, José Afonso da Silva ressalva que:  

 

Muitas vezes, o direito legislado encontra-se em desacordo com o Direito 

sociocultural. Sobretudo, nos momentos de transição histórica, a ordem 

jurídica formal tende a permanecer estática, protegendo interesses 

conservadores, enquanto a ordem jurídica dinâmica se desenvolve, como 

Direito cultural e material, num sentido de justiça social, em flagrante 

contraste com a ordem formal. A contradição estabelece-se no interior do 

Estado entre as duas ordens: uma, formal e conservadora, a proteger 

privilégios; a outra, real e progressista, a postular o valor do justo nas relações 

sociais389.  

 

Sempre há, no entanto, conflitos aparentes entre as demandas por concretizações 

legislativas que possam se apresentar mais benéficas a determinados grupos específicos, o que 

exige assim um ainda maior esforço dos detentores do poder em se posicionar de forma 

imparcial ou, pelo menos, que haja uma equitativa distribuição de forças aos diversos grupos 

componentes da sociedade, ao fim de que estes possam livre, igualitária e efetivamente alcançar 

seus objetivos390, sem a oposição de resistências indevidas ou concessão de preferências 

corporativistas. 

Trata-se, com efeito, de uma recíproca correlação limitadora entre autonomia pública 

e privada na formação política das vontades gerais, campo em que, na verdade, a cada um deve 

ser possibilitado reivindicar o valor que entende justo à ordem jurídica e legislativa, e que, 

assim portanto, impõe a definição de certas bases e questões fundamentais, notadamente sobre 

quais direitos, liberdades e instrumentos devem ser invariavelmente assegurados, bem como as 

                                                 
389 Ibid., p. 19.  
390 Lembra Jürgen Habermas que: “Uma distribuição uniforme de direitos só ocorre quando os jurisconsortes se 

reconhecem mutuamente como livres e iguais”. HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria 

política. São Paulo: Loyola, 2002, p. 67.  
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finalidades e efeitos de certas determinações políticas e jurídicas tanto no âmbito de seus 

campos específicos quanto em conjunta391 atuação392.  

Mas esta relação apenas se evidencia aos indivíduos devidamente titulares das 

competências influenciadoras à formação do Direito, pois, os despossuídos de certas posições 

mostram-se incapazes de exercer suas autonomias, o que eiva o Direito assim formado de uma 

carga antidemocrática, porquanto não concebido por uma amplamente legítima fonte 

pluralizada. A questão, portanto, enseja como ponto fulcral a suficiente viabilização de 

instrumentos realmente efetivos à concretização e realização dos direitos e pretensões 

demandados, num cenário versátil que, igualitariamente, atenda interesses e valores diversos e 

mutáveis393. 

Ainda, não obstante referida pluralização, tem-se por ideal que as diferentes normas 

adotadas não se contraditem prejudicialmente, havendo de constituir assim a unidade de um 

sistema coerente. Nesta forma, abrangidas as peculiaridades que atendam aos variados 

indivíduos e setores sociais, faz-se necessária a delimitação de um medial consenso que se 

afigure bastante para sustentar as bases da justiça e estabelecer um sentido de vida comum em 

dada conjuntura. Trata-se mais de uma concretização plural dos elementos já postos à análise 

social do que uma incessante criação de classificações de normas ineficientes ou meramente 

teóricas. Ademais, conforme anota Sidney Pessoa Madruga da Silva:  

 

É de se ver que uma eventual descrença nas atuais instituições não se resolve 

apenas com a criação de novos e mais direitos, ou mediante um 

compartimentar de direitos, tais como direitos próprios de minorias, sendo 

premente, isto sim, a assunção de uma nova postura e atitude em relação ao 

outro, aliada a uma mobilização social e emancipadora394. 

 

Por corolário, legitimando-se o Direito e o Estado quanto mais se organizem e 

destinem ao benefício da sociedade como um todo, e irradiadas as características do classificado 

                                                 
391 Aliás, Ana Paula de Barcellos chega a questionar o seguinte: “Em outras palavras: o jurista, enquanto tal, 

encontra no direito matéria prima de trabalho, no que diz respeito à distribuição de bens? Ou, ao contrário, esse é 

um problema cuja solução, ainda que informada por contribuições de várias ciências, depende exclusivamente de 

ferramentas políticas (a mobilização popular, o protesto e, por fim, o voto)?”. BARCELLOS, Ana Paula de. A 

eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2011, p. 6. 
392 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p. 86. 
393 Jürgen Habermas ressalta que: “Por sua vez, diferentes valores concorrem entre si pela primazia; na medida em 

que encontram reconhecimento intersubjetivo dentro de uma cultura ou de uma forma de vida, eles constituem 

configurações flexíveis e tensas”. Ibid., p. 68.  
394 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 

São Paulo: Saraiva, 2013, p. 91.  
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Estado social, a preocupação prevalecente da contemporânea atuação estatal, inclusive quanto 

ao campo do Direito, há de pautar-se na concretização de um arrimo bastante à exequibilidade 

das reivindicações sociais, por meio de um arcabouço que, observando as crenças e ideários 

fundamentais a dada sociedade, seja capaz de juridicamente servir, em forma objetiva395 e 

imparcial, aos variados e dinâmicos fins então demandados. 

Não se trata, por óbvio, de fundar no direito o tratamento de todas as adversidades 

sociais, sob pena deste escapar das suas próprias possibilidades e propósitos. Também não se 

confundem os direitos e garantias com os bens materiais, pois os primeiros dotam-se de maior 

carga axiológica, são titularizados e não possuídos, demandam maior distribuição igualitária396, 

e tratam da devida regulação das relações sociais, em especial sobre um conjunto de normas 

que limitam, garantem, distribuem e concretizam elementos essenciais à digna (co)existência 

humana em sociedade. 

Em compêndio, Pasquale Stanislao Mancini elenca que:  

 

Subjetivamente, o Direito, considerado no homem a quem pertence, é uma 

faculdade, é a liberdade legítima de fazer ou de obrigar. É o multiforme 

movimento, a harmonia ou a colisão de tantas faculdades nos diversos 

indivíduos, convivendo no tempo e no espaço, constituem precisamente a vida 

e a ordem social. No significado objetivo, o Direito é considerado como um 

conjunto de prescrições e preceitos do supremo poder social para regular as 

ações e as relações dos cidadãos, tendo-se o Estatuto ou a Legislação positiva, 

ou como um sistema de princípios ideais que a razão deduz do conhecimento 

de uma ordem moral eterna e necessária, à qual a humanidade se conforma, 

bem como de contemplação da natureza do homem e de suas relações morais 

e sociais anteriores a qualquer lei positiva397.  

 

Ressalta-se, outrossim, que o Direito não deve chancelar um modelo abstrato, 

desvencilhado do quadro social, político, cultural e econômico que lhe circunda398, além de que 

                                                 
395 Ana Paula de Barcellos explana que: “A objetividade possível consiste em demonstrar, pública, analítica e 

racionalmente, que uma determinada conclusão é jurídica pois foi construída de forma compatível com a técnica 

própria do direito”. BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio 

da dignidade da pessoa humana. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 11.  
396 Aponta Jürgen Habermas que: “Contudo, essa determinação adicional estabelece tacitamente uma diferenciação 

deontológica entre direitos e bens feita de início. Porque o justo valor de liberdades iguais mede-se pelo 

preenchimento de condições efetivas para um exercício com igualdade de oportunidades dos direitos 

correspondentes – e desse modo apenas os direitos podem ser qualificados. Não apenas com referência aos direitos 

é que podemos diferenciar uma igualdade de competências de uma igualdade de situações efetivas de vida. 

Somente entre o fazer jus a determinados direitos, por um lado, e as oportunidades dadas para uso desses direitos, 

por outro, pode surgir um desnível problemático a partir do ponto de vista da igualdade, ao passo que tal desnível 

não existe entre a efetiva disponibilidade de bens e o efetivo uso dos bens”. HABERMAS, Jürgen. A inclusão do 

outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p. 70.  
397 MANCINI, Pasquale Stanislao. Direito internacional. Ijuí-RS: Unijúi, 2003, p. 141.  
398 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo- SP: Malheiros Ltda, 2011, p. 189.  
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apenas se legitima ou tem razão de manter-se quando ordenado à orientação e atendimento das 

pessoas na vivência social399. Portanto, afirma-se não haver propriamente Direito sem o alicerce 

da realidade, pois é a esta que se deve direcionar e atender enquanto pretenda-se autêntico e 

legítimo. Ademais, geralmente são as próprias ocorrências, demandas e condutas sociais, bem 

como a cultura, princípios e valores absorvidos pela sociedade, que determinam ou influenciam 

a elaboração de certas normas jurídicas significativas à própria absorção da essência humana 

pela formação social400, tanto no que toca ao âmbito legislativo quanto ao doutrinário e 

jurisprudencial. 

E, concentrando-se nos denominados direitos da personalidade, sobressai maior 

imperatividade a esta adequação da ordem jurídico-normativa às novas realidades, em especial 

quanto ao alcance das particularidades e diferenças que compõem o desenvolvimento da 

personalidade de cada um, ou seja, a constituição de um Direito que figure em consonância aos 

novos sistemas identitários das comunidades, independentemente de sua origem ou vínculo, em 

prol da efetiva superação de exclusões, discriminações e injustiças. 

Idem, por ser considerada a pessoa como membro formador da sociedade, e elemento 

primordial de um sistema de valores e princípios, deve tal ordenamento se (re)construir para 

formar conceitos que superem os pontos do individualismo, patrimonialismo e nacionalismo 

que se mostram prejudicais à formação de uma sociedade mais humanizada, num trato mais 

axiológico do que literalmente positivado, o que abarca o uso de cláusulas abertas e princípios 

gerais na conformação do ordenamento para com a integral tutela e fomento da dignidade401. 

                                                 
399 Assim, afirma Nicola Frascati Junior o seguinte: “Daí porque, se se quiser ser otimista e acreditar que o Direito 

desempenha um papel importante na sociedade (que não é o da alienação), como o papel de orientação para o 

alcance de um objetivo social comum ou para o aperfeiçoamento do homem, entende-se que o Direito deve ser 

não apenas teorizado enquanto tal, mas também colocado em prática, inicialmente, por aqueles que lhe são mais 

próximos, ou seja, seus operadores”. FRASCATTI JUNIOR, Nicola. Ética e acesso à justiça à luz dos direitos 

da personalidade. Curitiba: Juruá, 2017, p. 18.  
400 Interessante o entendimento de Giorgio Agamben afirmando que: “Neste sentido verdadeiramente o direito 

“não possui por si nenhuma existência, mas o seu ser é a própria vida dos homens”. A decisão soberana traça e de 

tanto em tanto renova este limiar de indiferença entre o externo e o interno, exclusão e inclusão, nómos e physis, 

em que a vida é originariamente excepcionada no direito. A sua decisão é a colocação de um indecidível”. 

AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte- MG: UFMG, 2007, p. 34. 
401 Marcante o seguinte trecho escrito pela Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial n.º 1.008.398 - SP 

(2007/0273360-5): “A falta de fôlego do Direito em acompanhar o fato social exige, pois, a invocação dos 

princípios que funcionam como fontes de oxigenação do ordenamento jurídico, marcadamente a dignidade da 

pessoa humana cláusula geral que permite a tutela integral e unitária da pessoa, na solução das questões de 

interesse existencial humano”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 1008398 SP 

2007/0273360-5. Relatora Min. Nancy Andrighi. Disponível em: 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5718884/recurso-especial-resp-1008398-sp-2007-0273360-5-

stj/relatorio-e-voto-11878383>. Acesso em: 18 jun. 2018.  

 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5718884/recurso-especial-resp-1008398-sp-2007-0273360-5-stj/relatorio-e-voto-11878383
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5718884/recurso-especial-resp-1008398-sp-2007-0273360-5-stj/relatorio-e-voto-11878383
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Registrada sua importância na disciplina e desenvolvimento da convivência e da 

ordem social sobre um quadro de pessoas igualmente reconhecidas e capacitadas por 

instrumentos de influência, evidencia-se que o Direito há de sobretudo potencializar os termos 

positivos do campo interculturalmente correlacional da sociedade, mediante a instituição de um 

sistema dotado de sensibilidade suficiente para aperceber as problemáticas diárias e convertê-

las em tópicos positivamente construtivos de uma convivência plural, solidária e humana que 

projete um futuro melhor. Nesta linha, Ronald Myles Dworkin lembra que o Direito:  

 

É, por último, uma atitude fraterna, uma expressão de como somos unidos pela 

comunidade apesar de divididos por nossos projetos, interesses e convicções. 

Isto é, de qualquer forma, o que o direito representa para nós: para as pessoas 

que queremos ser e para a comunidade que pretendemos ter402.  

 

Pode-se falar, ainda, em uma dimensão biopolítica de intervenção do Direito, por conta 

de questões ético-políticas403, mediante a qual se pretende influir na vida humana, e 

conseguintemente na configuração pessoal de cada componente da sociedade base do 

ordenamento. Identifica Jürgen Habermas que:  

 

Por isso, toda ordem jurídica é também expressão de uma forma de vida em 

particular, e não apenas o espelhamento do teor universal dos direitos 

fundamentais. Por certo, é preciso poder entender as decisões do legislador 

político como efetivação do sistema de direitos, e suas políticas, como 

configuração desse mesmo sistema404. 

  

Aqui também se toma os exemplos do vínculo da nacionalidade e da própria 

personalidade jurídica como demonstrativos da relevância do Direito quanto à concessão e 

concretização de atributos que asseguram condições bastantes a um digno e pleno 

desenvolvimento existencial, ao passo em que simultaneamente tem o condão de legitimar a 

própria manutenção da estrutura social ou estatal. 

Nesta feita, caracterizando um norte disciplinador da vida, em especial sobre a 

vivência em sociedade, deve assim garantir a estabilidade social ao mesmo tempo em que há 

de chancelar elementos primordiais ao fomento da dignidade humana, o que é alcançado 

                                                 
402 DWORKIN, Ronald. O império do direito. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 492.  
403 Unindo tal diretiva ao quadro migratório, colaciona-se a manifestação de Jacques Derrida na seguinte forma: 

“Levando em conta o que eu sugeria momentos atrás (os novos problemas de fronteiras, do Estado-nação, dos 

deslocamentos de população, etc.), o tema da hospitalidade concentra hoje em si as mais concretas e apropriadas 

urgências para articular o ético ao político”. DERRIDA, Jacques. Papel-máquina. São Paulo: Estação Liberdade, 

2004, p. 327.  
404 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p. 245. 
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principalmente com a efetivação integral do rol dos direitos e atributos formadores da 

personalidade405, tanto em sua perspectiva individual quanto social. No enlace destas diretrizes, 

ideal se mostra a seguinte observação de Elimar Szaniawski: “a pessoa humana, como ser 

social, vive em sociedade integrada dentro de uma comunidade de personalidades. Assim, 

cumpre à ordem jurídica tornar possível a cada ser humano realizar sua tarefa ética, seu 

desenvolvimento criador, sua evolução pessoal e espiritual”406.  

Na via da completude estrutural, todas técnicas, instituições e mecanismos adotados 

pelo sistema devem atrelar-se a esta mesma tônica. Exemplificativamente, o princípio 

democrático deve ser tido por sua função de quadro procedimental e dinâmico de garantias, 

igualitária e pluralmente instituídas em prol de todas as pessoas, os registros públicos, por sua 

vez, no papel de sistema jurídico de publicidade e inscrição concretista de características 

pessoais ou elementos de interesse geral, essencialmente devem atuar ao proveito do 

desenvolvimento individual ou geral. E dentre os escopos desta unidade almeja-se, pelo menos, 

a capacitação de todos à reivindicação de direitos, a equilibrada e justa resolução dos litígios, e 

a viabilização dos elementos essenciais ao desenvolvimento humano. 

E, mesmo com a configuração de um processo dialético que ao passar do tempo evolui 

seus termos em conta da incorporação de novos conteúdos valorativos, é certo que se há sempre 

de mirar sobre o aperfeiçoamento humano. Nesta linha, considerada a própria natureza inerente 

a estes, tem-se por certeira a perene característica da exigibilidade dos direitos humanos, 

fundamentais, e principalmente direitos da personalidade, porquanto representam classes 

vitais407, estreitamente ligadas à efetividade do princípio da dignidade humana408, e asseguram 

aos seus titulares postulação vinculante frente ao Estado-Administração e à própria sociedade 

que os instituiu o reconhecimento de sua condição como sujeito que, titular de elementos vitais, 

                                                 
405 Nesta diretriz, afirma Carla Sakai Pacheco que: “Cabe ao ordenamento jurídico, através dos direitos da 

personalidade, tornar possível o livre desenvolvimento da personalidade do ser humano”. PACHECO, Carla Sakai. 

Cultura, personalidade e direitos da personalidade. In: POMIN, Andryelle Camilo; BUENO, João Bruno Dacome; 

FRACALOSSI, William. (Org.) Teoria geral dos direitos da personalidade. Maringá: Vivens, 2012, p. 185.  
406 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2005, p. 115.  
407 Em que pesem diversas terminologias, na verdade, sob o ponto de vista material os denominados direitos 

humanos, fundamentais ou de personalidade possuem idêntico conteúdo e objeto, eis que visam primordialmente 

a tutela da dignidade humana, distinguindo-se apenas no plano formal com relação às suas fontes de origem e 

âmbito de aplicação. É certo que, todas estas categorias, em essência, se pautam e legitimam pela mesma noção 

primária de fomento da pessoa. 
408 Previstos constitucionalmente, e tida a dignidade humana como princípio central, há de se ressaltar com Ana 

Paula de Barcellos que: “As disposições constitucionais – aí incluídos os princípios – são normas jurídicas e, como 

tal, pretendem produzir determinados efeitos no mundo dos fatos, que deverão ser coativamente impostos caso 

não se produzam naturalmente”. BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios 

constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 367.  
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resta apto a utilizar os instrumentos que forçam a integral tutela de sua dignidade. Aliás, Ingo 

Wolfgang Sarlet afirma inclusive que:  

 

Ser sujeito de direito é possuir a maior dignidade que o Direito proporciona; 

significa ter a capacidade de fazer uso jurídico da própria liberdade. Essa 

capacidade é concretizada quando se atribuem certos direitos ao sujeito. O 

direito que a dignidade humana proporciona é o da reivindicação do 

reconhecimento da capacidade jurídica de cada ser humano409. 

 

A prioridade na proteção e a forte coercibilidade que lhes esteiam concernem com os 

efeitos que pretendem produzir, qual seja o atendimento das necessidades mais básicas de 

proteção e fomento do ser humano, sem qualquer discriminação negativa ou obstrução indevida. 

Nesta linha, ademais, o campo do Direito, na efetivação da justiça e atendimento das pretensões 

humanas, se concebe em multifaces como, por exemplo, numa acepção preventiva que visa 

impedir violações e desrespeitos, bem como na concretização de um efetivo agente garantidor 

da efetividade de direitos, liberdades e garantias, repreensor das condutas desacertadas, e 

restaurador do equilíbrio e ordem. 

De toda forma, a garantia da liberdade e a concretização da tutela humana não devem 

ser tidas apenas conforme os direitos de ser ou de obter algo, mas há de projetar também um 

escudo contra opressões ou ações que causem temor, aversão ou tolhimento à pessoa. Diante 

de tais circunstâncias, e considerando-se o campo dos direitos fundamentais, mais 

especificamente àqueles que demandam postura estatal positiva, tem-se a implicação lógica da 

reivindicação de atuações estatais em prol do devido suprimento pessoal e do tolhimento de 

indesejadas privações. Trata-se, por certo, de fomentar e concretizar os principais aspectos do 

desenvolvimento, intelectual, moral e físico do ser humano, que, inerentes à formação da 

própria personalidade, configuram caros elementos da própria dignidade humana. 

E, para além de pretensa benevolência, o reconhecimento jurídico e social, bem como 

a valorização da pessoa, traduzem a própria essência da personalidade e dignidade humana, de 

forma que, assim, o ordenamento jurídico-social deve ser cada vez mais humanizado e se 

afigurar estreitamente aproximado da comunidade em suas legítimas pretensões. Ora, parece 

indubitável que, ao humanizar-se o Direito e atender as necessidades humanas, mais se 

humaniza o próprio homem, sincronicamente titular e objeto desta ordem, em uma dimensão 

de solidariedade desenvolvimentista e igualitária. Destarte, considera-se cada vez mais a 

                                                 
409SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de 

filosofia do direito e direito constitucional. Porto Alegre – RS: Livraria do Advogado, 2013, p. 194.  
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essência e o valor da pessoa que, prosperamente, vem irradiando todo o ordenamento. Bem 

explica Elimar Szaniawski que:  

 

O direito passa a ser um sistema ético aberto, tendo como centro o ser humano, 

o primeiro de seus valores, cujo fundamento do ordenamento jurídico possui 

por substrato a noção de dignidade do ser humano. Deste modo, a 

personalidade humana, e sua complexidade, não deve ser encarada de um 

modo simplista, como um mero direito, mas sim como um valor, ‘o valor 

fundamental do ordenamento jurídico’. O poder público ao tutelar a 

personalidade humana está, efetivamente, tutelando o valor da pessoa410.   

 

Por tudo, é certo que não consiste em afirmar-se que as normas jurídicas por si venham 

a resolver todas as incongruências e desigualdades sociais, mas que, compondo uma parte 

relevante do sistema formante da sociedade, em especial pela certeza e a estabilidade que 

oferece, tal ordem normativa há de assumir e bem exercer suas funções como um importante 

fator de redução de desigualdades, notadamente para apontar objetivos e viabilizar instrumentos 

hábeis à (re)construção de um conjunto de práticas sociais pautadas pela consciência 

participativa de todos nos múltiplos processos decisórios e solucionadores das demandas 

sociais, numa razão distributiva dos elementos mais essenciais à vida humana. 

 

5.2 FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE E DIGNIDADE HUMANA 

 

Conforme já referido, o agrupamento localizado e a própria divisão em nações revelam 

diversas formações desenvolvidas em razão de múltiplos fatores próprios, como território, 

língua, raça, ideologia, tradições, histórias e objetivos singulares, que constituem a consciência 

da própria distinção do ser em si e da ampla diversidade de nações. Nesta vinculação, desde 

seus primeiros momentos de vida, o indivíduo é influenciado pelo grupo e condições político-

sociais que o circundam. Assim afirma Pasquale Stanislao Mancini, descrevendo o seguinte:  

 

Senhores, logo na aurora da vida um incerto raio de luz ilumina a inteligência 

do homem. Quais são os primeiros conhecimentos que adquire, os primeiros 

afetos que brotam em seu coração? Conhece e ama aqueles de quem nasceu e 

que o criam, a casa ou a choça em que abriu os olhos à luz. Depois, bem cedo, 

conhece e ama a terra em que vive, as muralhas do vilarejo natal, os homens 

que nele habitam juntamente com ele. Esses instintos da criança são o germe 

de duas poderosas tendências do homem adulto, especialmente de duas leis 

                                                 
410 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2005, p. 116.  
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naturais, de duas formas perpétuas da associação humana: a família e a 

nação411.  

 

Por conseguinte, certas particularidades da história formativa de cada um, 

principalmente quanto ao contexto desenvolvimentista de sua personalidade, a exemplo das 

questões referentes aos valores e crenças internalizados em sua criação, acabam por influenciar 

a exteriorização de determinadas condutas, conclusões e opiniões do indivíduo, até mesmo 

sobre si. E, com efeito, a pessoa embora individualizada não representa um ser isolado, mas um 

componente da sociedade humana, que vive em permanente relação com os outros, com o 

mundo e consigo. Nesta perspectiva, a convivência em grupo tem o condão de determinar a 

personalidade, assumindo aí especial relevo e posição o plexo de valores a que se adere no 

roteiro de estruturação e molde da personalidade, o qual é viabilizado por potencialidades 

hereditárias, padrões postos e instrumentos concretamente assegurados412.  

Evidencia-se, portanto, que a personalidade tem duplo viés, um referente à face 

estática e inerentemente representativa das qualidades indissociáveis do ser humano em sua 

própria essência e estrutura de vida, corpo, espírito e capacidade criadora, e outro condizente 

ao campo em movimento, de interação com os demais em sociedade, em contato a valores, 

princípios e caracteres essenciais, como a liberdade, segurança, igualdade, e reconhecimento 

social413. Ao complemento de tal perspectiva, elucidativos e precisos se apresentam os seguintes 

dizeres de Stuart Hall:  

 

De acordo com essa visão, que se tornou a concepção sociológica clássica da 

questão, a identidade é formada na ‘interação’ entre o eu e a sociedade. O 

sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o ‘eu real’, mas este é 

formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 

‘exteriores’ e as identidades que esses mundos oferecem. [...] O fato de que 

projetamos a ‘nós próprios’ nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que 

internalizamos seus significados e valores, tornando-os ‘parte de nós’, 

contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos 

que ocupamos no mundo social e cultural414.  

 

                                                 
411 MANCINI, Pasquale Stanislao. Direito internacional. Ijuí-RS: Unijúi, 2003, p. 53.  
412 FRASCATTI JUNIOR, Nicola. Ética e acesso à justiça à luz dos direitos da personalidade. Curitiba: Juruá, 

2017, p. 65.  
413 KOEHLER, Rodrigo Oskar Leopoldino. Direito à identidade, a teoria de Karl Larenz e a sistematização de 

Rabindranath: uma abordagem pragmática dos direitos da personalidade. In: POMIN, Andryelle Vanessa Camilo; 

BUENO, João Bruno Dacome; FRACALOSSI, William. (Org.)  Teoria geral dos direitos da personalidade. 

Maringá: Vivens, 2012, p. 226-227.  
414 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e Guacira 

Lopes Louro. Rio de Janeiro: Lamparina, 2014, p. 11.  
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Observa-se ainda que, há também certa complementaridade, pois, muito do que os 

indivíduos conseguem de fato efetivar é em grande forma influenciado, ou até condicionado, 

pelas oportunidades econômicas, políticas e sociais que o circundam, em conjunto às condições 

habilitadoras que lhe são aferíveis, ao mesmo tempo em que, num simultâneo paralelo, as 

estruturas institucionais viabilizadoras de tais capacidades são influenciadas pelo exercício 

daquelas, com especial destaque à efetiva e plural participação ativa nas escolhas sociais e 

tomadas de decisões públicas na formação de novas estruturas e instituições. 

Provém então o acesso a, pelo menos, um conjunto básico de condições vitais como 

requisito central da própria mantença, pois seu desprovimento gera profundas consequências 

drásticas a quem dele não usufrui, o que consequentemente reflete no desenvolvimento geral. 

Todavia, sendo indubitável que um patamar mínimo garante a existência de cada um, é 

necessário registrar-se a ideal igualação e imparcial socialização dos indivíduos, donde todas 

as pessoas, mesmo que nascidas em circunstâncias diferentes, possam ter as mesmas condições 

potenciais ao alcance de suas singulares expectativas. 

Pois a situação de carência intensa, principalmente se continuada, patentemente enseja 

danos profundos aos indivíduos desapossados de referências as quais lhes permitiriam sentir-

se reconhecidos, amparados e dotados de uma vida digna e honradamente suprida com a 

cobertura essencial. E na busca da sociabilidade ou de sua própria existência, estes podem 

acabar formando novas ligações e adotando outras influências, ideologias e expectativas 

potencialmente influenciadoras ao desenvolvimento de sua personalidade, o que faz oscilar suas 

próprias bases de esteio. 

Ou seja, a “invisibilidade social”, além de prejudicar o indivíduo que, por não ser 

reconhecido e considerado, resta desnudado de condições elementares à sua livre formação e a 

um proveitoso desenvolvimento, também causa uma perigosa busca por novos garantes ou 

fundamentos à sua existência, o que culmina em ações combativas ao Estado e à sociedade que 

o desconsideram, ou até mesmo investidas contra a vida humana, própria ou de outrem. Nesta 

feita, as próprias instituições enraizadas, bem como as noções sociais e políticas adotadas 

acabam, frente a estas massas desarrimadas, perdendo sentido ou o poder de manter a ordem415. 

                                                 
415 Oportuna a consideração de Giorgio Agamben no sentido de que: “À vida nua e aos seus avatar no moderno (a 

vida biológica, a sexualidade etc.) é inerente uma opacidade que é impassível esclarecer sem que se tome 

consciência do seu caráter político; inversamente, a política moderna, uma vez que entrou em íntima simbiose com 

a vida nua, perde a inteligibilidade que nos parece ainda caracterizar o edifício jurídico-político da política 

clássica”. AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte- MG: UFMG, 

2007, p. 126.  
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A fórmula desejada há de esquadrinhar, assim, o reconhecimento social do indivíduo 

na sociedade em que se insere com a consideração do ambiente circundante de sua formação e 

as condições a que teve de se adaptar pois, desta forma, possivelmente se conseguirá entender 

os tipos de comportamento por ele adotados ao vê-los, em sua perspectiva, como os mais 

adequados. Ora, o horizonte de cada um é, em muito, delimitado por sua posição geográfica e 

social, de forma que a compreensão sobre sua disposição pessoal apenas se torna possível com 

a interpretação dos fatores que lhe moldaram e hão de moldar. Em representação complementar, 

Leonardo Boff ilustrativamente estampa e indaga o seguinte:  

 

Cada um hospeda dentro de si uma águia. Sente-se portador de um projeto 

infinito. Quer romper os limites apertados de seu arranjo existencial. Há 

movimentos na política, na educação e no processo de mundialização que 

pretendem reduzir-nos a simples galinhas, confinadas aos limites do terreiro. 

Como vamos dar asas à águia, ganhar altura, integrar também a galinha e 

sermos heróis de nossa própria saga?416  

 

Não é demais dizer, ademais, que a história e o porvir de cada um é delimitado por 

suas posições, jurídicas, políticas e sociais, bem como que os direitos os quais efetivamente 

consegue usufruir contribuem para o amoldamento de seu presente e futuro. De toda forma, no 

âmbito da concessão destes, é importante considerar o fato de ser mais adequado que as 

intervenções estatais, mesmo positivas, estreitamente se dirijam ao fornecimento das condições 

basilares e do arcabouço estruturante das liberdades fundamentais, para que cada indivíduo 

possa então alcançar sua realização pessoal de acordo com suas próprias convicções e escala de 

valores, zelando o Estado apenas para que o desenvolvimento de tais personalidades ocorra de 

forma ponderada, consciente, respeitosa e fundada nos valores do ordenamento, sem uma 

indevida dependência descomedida pela atuação estatal.   

Assim, toma-se a perspectiva de que a liberdade deve ser bastante para que a pessoa 

tenha condições de recusar condicionamentos repreensivos e de se autodeterminar. Isto pois, é 

através das escolhas livres que o indivíduo se configura singular e devidamente, compondo 

assim seu desenvolvimento em acordo a seu próprio projeto e decisão. Aliás, parece mesmo 

que a liberdade de escolha, e a afirmação social, em especial pelo reconhecimento das 

particularidades pessoais, é que nos permite existir verdadeira e autenticamente417. Oportuna, 

                                                 
416 BOFF, Leonardo. A águia e a galinha, a metáfora da condição humana. 40. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, 

p. 5. 
417 CHARBONNEAU, Paul-Eugéne. Adolescência e liberdade. São Paulo: EPU- Pedagógica e Universitária 

Ltda, 1980, p. 161-167.  
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também, a anotação de Fernando Ferreira dos Santos, no sentido de que: “o importante, aqui, é 

que os cidadãos possam se tornar aquilo que querem ser e que se criem e garantam as condições 

nas quais possam discutir as condições da convivência social e dar a si as próprias leis”418.  

Trata-se, portanto, da composição dos aspectos técnico, jurídico e social com o atributo 

natural, ou seja, a essência humana exteriorizada em projeções modeladas pelo cenário 

socioambiental, bem como por elementos internos e externos ao ser humano. Este conjunto, 

além de fomentar o desenvolvimento, também distingue e chancela a própria natureza singular 

de cada nação distinta, ao mesmo passo em que caracteriza a formação identitária de cada 

pessoa que, certamente, desenvolve sua personalidade identitária ao longo do tempo e por conta 

das condições, direitos e posições que lhe circundam. Em raciocínio similar, enfocando o 

âmbito dos direitos humanos, oportuna se mostra a seguinte anotação de Alain Supiot:  

 

Martelando o tema do ‘livre e pleno desenvolvimento da personalidade’, os 

direitos do Homem são os herdeiros dessa concepção, que vê em cada pessoa 

um espírito único, o qual vai desenvolver-se ao longo de toda a sua vida e lhe 

sobreviverá através de suas obras.419  

 

Somando as considerações acerca da formação da personalidade com a dimensão 

jurídica-social do ser, infere-se que a pessoa, biologicamente concebida, se desenvolve no 

mundo externo em correlação com outras pessoas e coisas, principalmente em meio a uma 

representação mediada por signos (documentos, marcas, vestuários, ritos, linguagens...), que 

materializam concepções e atribuem sentido às abstrações humanas, e assim culminam na 

própria significação racional do indivíduo perante o mundo420. 

No campo desta catalogação simbolística, entretanto, provém a dinamicidade e fluidez 

das posições e representações sociais, ao passo que a constante mutação evolutiva da sociedade 

e do Direito destaca a demanda por novas configurações que considerem outras combinações 

ou caracteres em variados âmbitos do inter-relacionamento. Neste ponto, cabe aqui ressaltar 

também o relevante papel dos registros públicos no assentamento oficial destes (re)arranjos 

desdobrados no seio das modernas formações sociais, que tendem a se tornar cada dia mais 

                                                 
418 SANTOS, Fernando Ferreira dos. Direitos fundamentais e democracia: o debate Habermas – Alexy. Curitiba: 

Juruá, 2010, p. 133.  
419 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 236-237.  
420 Seguindo a mesma linha dos dizeres de Alain Supiot tem-se a observação de que: “Para tornar-se um sujeito 

dotado de razão, o ser humano deve atingir um universo de símbolos em cujo seio ele próprio e as coisas que o 

rodeiam adquirem um significado. Antes de poder ser julgado devedor da vida que recebeu, ela nasce credor de 

um sentido dessa vida”. Ibid., p. 8.  
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humanistas, plurais e abertas421, reivindicando assim, em prol da personalidade, dignidade422, e 

da própria humanidade do ser, a devida chancela integral. 

Ora, é patente que figura como um dos mais predominantes efeitos dos processos de 

reestruturação demográfica justamente um certo esmorecimento das identidades culturais 

rigidamente nacionalizadas que, apesar de manterem aspectos essenciais, principalmente no 

que tange a determinados direitos e condutas tradicionais, em geral vem se tornando cada vez 

mais pluriculturais com a soma, a seu referido núcleo rígido, de variados aspectos de 

mutabilidade, além de novas e variadas posições identitárias423, as quais demandam 

reconhecimento no campo jurídico e social.424 

Para mais, ao fim de não se situar num limbo jurídico, além da inserção e 

reconhecimento em dado contexto social, a existência pessoal deve também restar 

juridicamente chancelada, especialmente sobre a concessão da personalidade jurídica, a qual se 

congrega ao quadro formado pelos elementos psicológicos, antropológicos e sociológicos de 

identificação do indivíduo, conferindo-lhe outra dimensão de personalidade, a projetada no 

campo jurídico, pela qual decorrem deveres e, principalmente, múltiplos direitos subjetivos que 

                                                 
421 A título de exemplificação, Mário de Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de Oliveira constatam que: 

“Nas últimas décadas, com a evolução da sociedade e do direito de família, salta aos olhos a quantidade e 

frequência de alterações do estado da pessoa natural: são muitos casamentos, divórcios, recasamentos, destituição 

do poder familiar, negatória de paternidade, investigações de paternidade, reconhecimento de filho e alterações de 

nome”. CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas 

naturais II: habilitação e registro de casamento, registro de óbito e livro “E”. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 36.  
422 Elencam ainda, referidos autores, que: “Tantas serão as averbações no registro de nascimento quantas forem 

necessárias para preservar a pluralidade de nossa sociedade e a individualidade e dignidade humanas, assim, 

também podemos pensar, por exemplo, nas averbações de alteração de sexo; a inserção da cor (raça) da pessoa, 

juridicamente interessante para as políticas públicas de cotas raciais, perfeitamente possível se determinada na 

esfera jurisdicional (em que pese o exposto no tópico relativo aos elementos no registro de nascimento); averbação 

inserindo dupla maternidade ou paternidade”. CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo 

Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais I: parte geral e registro de nascimento. São Paulo: Saraiva, 2014, 

p. 225.  
423 Precisa, assim, a constatação de Charlise Paula Colet Gimenez no sentido de que: “As identidades que antes 

retrataram as paisagens do mundo exterior e asseguravam a conformidade subjetiva com as necessidades objetivas 

da cultura, entram em colapso como resultado das mudanças estruturais e institucionais. [...] Verifica-se, destarte, 

que o ser humano enfrenta um processo de fragmentação de suas identidades, criando uma espécie de subjetividade 

flexível, da qual decorre a vivência entrelaçada de diferentes culturas dentro de uma mesma pessoa que, no decorrer 

da vida, transita por uma diversidade de grupos sociais com práticas diferentes, inclusive divergente” GIMENEZ, 

Charlise Paula Colet. O conflito na sociedade moderna e a cultura do rompimento com o outro: por que a guerra? 

Revista Jurídica Cesumar Mestrado, v. 17, n. 2, 2017, p. 544.  
424 Em conjugação, Jürgen Habermas explana que: “Faz parte do caráter social das pessoas físicas o fato de elas 

se desenvolverem em meio a formas de vida compartidas intersubjetivamente, para se tornarem indivíduos e 

estabilizarem sua identidade em condições de reconhecimento recíproco. Por isso, também a partir de um ponto 

de vista jurídico, a pessoa individual só pode ser protegida juntamente com o contexto dos seus processos de 

formação, ou seja, com um acesso seguro a relações impessoais de sustentação, às redes sociais e às formas da 

vida cultural”. HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, 

p. 158.  
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viabilizam o livre e efetivo desenvolvimento dos atributos pessoais que, integral e dignamente, 

compõem a pessoa425. Completa a constatação de Peter Häberle no sentido de que:  

 

O processo de formação da identidade parece ser alcançado no âmbito de uma 

liberdade enquadrada em uma determinada ‘moldura’. Essa moldura é, em 

parte, também a “superestrutura” jurídica da sociedade. Por meio dela o 

princípio da dignidade humana transmite ao indivíduo determinadas 

“concepções normativas” a respeito da pessoa” que, por sua vez, são 

impregnadas pela cultura de onde surgiram426. 

 

Enfim, sendo as estruturas da personalidade formadas por junções de elementos 

naturais, culturais, jurídicos, políticos, sociais, entre outros decorrentes da ambiência externa 

ou interna ao ser, em concatenação às vitais experiências intersubjetivamente compartilhadas, 

toda alteração destes aspectos, notadamente quando afeta o conjunto mais básico e elementar 

ao ser, modifica a própria configuração da personalidade, os planos traçados e, numa 

perspectiva geral, todo o panorama vivencial. Por isso, numa diretriz mais justa e humanizada, 

espera-se que as formações sociais cada vez mais congreguem elementos, condições e atuações, 

também axiologicamente embasadas, que se mostrem mais justas427 e favoráveis à plural 

interação e ao desenvolvimento livre, completo428 e digno de toda pessoa, individual ou 

coletivamente. 

Deste quadro elementar aqui se destacam os instrumentos, principalmente registrais e 

documentais, que materializam os vínculos relacionais, seja dos indivíduos entre si ou destes 

para com o Estado, os quais compõem o arcabouço de elementos essenciais ao livre e digno 

desenvolvimento da pessoa, mais especificamente sobre o campo da dimensão jurídico-política-

social de sua personalidade. 

                                                 
425 BARRETO, Wanderlei de Paula; POMIN, Andryelle Vanessa Camilo. Da formação da personalidade humana, 

da personalidade jurídica e dos direitos da personalidade. In: POMIN, Andryelle Camilo; BUENO, João Bruno 

Dacome; FRACALOSSI, William. (Org.) Teoria geral dos direitos da personalidade. Maringá: Vivens, 2012, 

p. 22.  
426 HABERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da counidade estatal. In: SARLET, Ingo Wolfgang. 

Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. Porto Alegre – RS: Livraria do 

Advogado, 2013, p. 79.  
427 Cabível aqui a constatação de José Cichocki Neto na seguinte forma: “Sustentada nos princípios do 

cristianismo, que proclama a necessidade de uma organização social capaz de permitir o desenvolvimento integral 

da pessoa humana, de realizar-se em todos os sentidos, mediante a afirmação de sua personalidade, sem prejuízo 

do bem comum, a Filosofia do Direito fez repousar o conteúdo da justiça sobre o princípio da dignidade da pessoa 

humana”. CICHOCKI NETO, José. Limitações ao acesso à justiça. 6. ed. Curitiba: Juruá, 2009, p. 55.  
428 Oportuno complementar com a seguinte afirmação de Amartya Sen: “Expandir as liberdades que temos razão 

para valorizar não só torna nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas também permite que sejamos seres 

sociais mais completos, pondo em prática nossas volições, interagindo com o mundo em que vivemos e 

influenciando esse mundo”. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira 

Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 29.  
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5.3 VÍNCULO ESTATAL DOCUMENTADO COMO ELEMENTO DE 

DESENVOLVIMENTO DA PESSOA 

 

Partindo da justificação de que, logicamente, ninguém precisa de uma certidão ou 

documento para ter a certeza de tratar-se de uma pessoa a qual, por sua própria essência, é titular 

de direitos e deveres, além de que pratica-se tratamento indigno ao considerar o ser humano 

como uma coisa ou objeto tanto quanto é irracional tratar uma coisa ou objeto como pessoa, 

tem-se de fato que, quando ausentes determinados documentos básicos torna-se inviável a 

devida individualização identificadora da pessoa ou o desfrute, por esta, de inúmeros direitos e 

fatores429 que demandam como pré-requisito a posse de certos documentos430.  

Trata-se de distinguir a condição humana de vivência digna, e a natureza humana 

substancialmente considerada, sendo a primeira concernente a atividades e elementos essenciais 

à (co)existência e a segunda equivalente à própria essência de ser humano. Considera-se, então, 

a pessoa como um ente condicionado que depende do contato com determinados elementos, 

naturais ou produzidos pelo homem, condicionantes de sua atuação e posicionamento social. 

Sincronicamente, certas elementares da realidade fática são objetivamente moldadas pela ação 

humana num reforço recíproco, porquanto a vivência humana seria inviável ou indigna sem 

certas coisas, e estas formariam um amontoado de itens desconexos se não pertencentes ao raio 

de ação humana431.  

De toda forma, figurando a identificação formalista e a reciprocidade 

instrumentalizada como diretrizes da representação vivencial da pessoa num sistema social que 

estabelece padrões, poderes, direitos e deveres, alguns limitadores se impõem, do que se destaca 

o próprio Direito como um elemento de racionalização a possíveis exageros técnico-formais, 

sob pena de se coisificar a existência humana. Ademais, o trato ou até mesmo a manipulação, 

pela ordem jurídica, social e estatal, de aspectos componentes da noção de dignidade humana, 

por ensejarem significativas consequências à vida humana, devem equilibrar e comedir-se 

adequadamente, sem imoderações desalmadas. Importante a afirmação de Alain Supiot no 

sentido de que:  

                                                 
429 Por elementar, exemplifica-se que, sem a posse da certidão de nascimento, base fundamental de variados outros 

documentos, não se consegue nem mesmo identificar e comprovar elementos vitais como o nome, idade, 

nacionalidade, filiação, entre outros. Enfim, na verdade, não se comprova ao menos quem é a pessoa, seus 

característicos, raízes e atributos formadores de sua própria configuração pessoal. 
430 CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais 

I: parte geral e registro de nascimento. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 112.  
431 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução Roberto Raposo. 12 ed. rev. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2014, p. 11-12.  
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Fazer de cada um de nós um ‘homo jurídicus’ é a maneira ocidental de 

vincular as dimensões biológica e simbólica constitutivas do ser humano. O 

Direito liga a infinitude de nosso universo mental à finitude de nossa 

experiência física, cumprindo em nós uma função antropológica de instituição 

da razão. [...] Olhar o homem como um puro objeto ou olhá-lo como um puro 

espírito são as duas faces de um mesmo delírio432. 

 

Nesta forma, considerando o estado da pessoa como elemento definidor de seu estatuto 

normativo, observa-se constante a necessidade de que então se demonstre as circunstâncias e 

elementos que provam suas posições jurídico-sociais, notadamente quando pretendido o 

exercício de determinados direitos433. Portanto, a posse de documentos não se restringe a um 

mero instrumental técnico, mas figura como um meio pelo qual se alcança fins maiormente 

vitais, como a concretização da justiça (principalmente pela igualdade de oportunidades e 

capacidades), o equilíbrio e a manutenção da ordem social, a materialização de elementos que 

compõem a dignidade, a efetivação de direitos e garantias, entre outros. 

Dentre estas outras possíveis conotações, destaca-se o panorama da orientação 

documental ao estabelecimento de políticas públicas, as quais figuram como formas relevantes 

de atendimento às demandas apresentadas bem como de fomento à inclusão social, 

principalmente na busca por reversão dos fatores excludentes, não em uma diretriz 

assistencialista, mas essencialmente na função de empoderamento e igualação das posições e 

possibilidades dos indivíduos por meio do acesso a ativos vitais (em que se inclui a 

documentação básica), participação da vida pública e incorporação no universo da cidadania, 

com a garantia efetiva do exercício de direitos fundamentais (mais especificamente os civis, 

políticos e sociais), entre outras ações expressivas de reconhecimento e inclusão434.  

Além de comprovar o estado pessoal, individualizar e identificar os sujeitos, bem como 

munir o Estado com informações relevantes às suas ações e planejamentos, os vínculos 

formalizados e representativamente comprovados por documentação, conforme já mencionado, 

                                                 
432 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 10.  
433 Oportuno constar o teor do artigo 43 da Lei n.º 9.474/1997 o qual dispõe que: “No exercício de seus direitos e 

deveres, a condição atípica dos refugiados deverá ser considerada quando da necessidade da apresentação de 

documentos emitidos por seus países de origem ou por suas representações diplomáticas e consulares”. BRASIL. 

Lei nº 9.474 de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 

1951, e determina outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018.  
434 BUSSINGUER, Marcela de Azevedo. Política pública e inclusão social: o papel do direito do trabalho. São 

Paulo- SP: Ltr, 2013, p. 12, 3 e 27.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm
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também se apresentam indispensáveis ao exercício de direitos, o que inclui, por exemplo, o 

direito à personalidade jurídica435 e à nacionalidade. 

E, segundo também já analisado, são variadas as configurações, funções e efeitos 

empregados às estruturas documentais e registrais, ao passo que, conforme constatam Maria 

Vandilima Santos e Karim Cecília Kessel Vivekananda:  

 

A cada tipologia corresponde uma fórmula diplomática, que dará significado 

jurídico ao conteúdo. Este, segundo a forma de veiculação, incidirá, ainda que 

por ângulos diferentes, sobre as variadas formas que assumem as obrigações, 

direitos e deveres que aguardam entre si o Estado e o cidadão436.  

 

De toda forma, persiste um ponto de conexão entre tais variações, qual seja a missão 

de assegurar a todos igualitária liberdade para exercer uma vida digna e autenticamente 

autodeterminada, nos campos público e privado437. Ora, parece possível afirmar-se que, apenas 

há efetividade integral da dignidade quando incluída toda pessoa, em viabilização 

equiponderada de participação e fruição social a ponto de cada uma, através de escolhas livres, 

figurar soberano de si mesmo e de seu destino para desenvolver-se em acordo aos próprios 

projetos e decisões tomados, desde que em consonância ao recíproco direito de a sociedade 

poder exigir que o Estado atue para fazer cumprir os valores e princípios fundamentais do 

ordenamento, como a liberdade, igualdade, dignidade, entre outros. 

Trata-se de recíproca contemplação multiface, donde se concatenam, por exemplo, o 

sentido de exigir determinados comportamentos de outrem ou de fixar formas ao próprio agir, 

com fundamentos jurídicos ou morais que servem à própria (co)existência em sociedade438, 

notadamente pela coordenação das atividades dos atores sociais em conforme às diretrizes de 

um determinado programa principiológico vinculante. Ademais, apresenta-se o dever do 

Estado, em sua função de garante da paz e da ordem social, tutelar os valores humanos e garantir 

direitos fundamentais, o que demanda o exato conhecimento acerca de seus componentes e dos 

direitos e reivindicações cabíveis.  

                                                 
435 Aqui destacam-se a cédula de identidade e a certidão de nascimento como documentos oficiais que legalmente 

provam elementos, como o nome e a identidade, essenciais à própria capacidade e identidade jurídicas. 
436 SANTOS, Maria Vandilima; VIVEKANANDA, Karim Cecília Kessel. Gestão de documentos de A a Z: 

gerenciamento de documentos eletrônicos. Curitiba: Camões, 2008, p. 74.  
437 No entanto, Jürgen Habermas anota que: “Embora a autonomia pública possa ter para algumas pessoas um 

valor intrínseco, em primeira linha ela parece ser um meio para a possibilitação da autonomia privada”. 

HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p. 119.  
438 No mesmo raciocínio, Jürgen Habermas lembra o seguinte: “É claro que essa “obrigação” pressupõe o 

reconhecimento intersubjetivo de normas morais ou de práticas habituais, que fixam para uma comunidade, de 

modo convincente, as obrigações dos atores, assim como aquilo que cada um deles pode esperar do outro”. Ibid., 

p. 11-12.  
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Portanto, panoramas como o reconhecimento e sucesso pessoal, além do 

desenvolvimento e manutenção estatal, por muitas vezes dependem ou vinculam-se à 

completude e regularidade do sistema documental, que interfere em múltiplos aspectos, 

materiais ou não, da vida humana. Jacques Derrida chega a afirmar que os papéis e documentos:  

 

São fundamentais, modernamente, como os próprios alimentos que nutrem o 

corpo. E, talvez, em certo sentido, ainda mais importantes, porque não dizem 

respeito exclusivamente à nossa vida material, como ainda integram a nossa 

formação intelectual, moral e histórica. Não será necessário aduzir mais 

considerações nesse sentido, pois todos reconhecem a importância dos 

documentos439.  

 

E, assimilando-se as inúmeras atribuições e relevantes efeitos revestidos pelos 

documentos e registros, além da consideração de uma não taxatividade do rol de direitos da 

personalidade, deve-se apreender na prática, a cada caso concreto, os variados pontos e direitos 

relacionados à personalidade humana nos quais, direta ou indiretamente, há operação destes 

instrumentos, por suas variadas naturezas, em prol da efetiva tutela e fomento da dignidade440 

Em paralelo antagônico, portanto, é imperativo inferir que a negativa do registro civil 

ou da concessão de documentos básicos gera, quase inevitavelmente, violação a uma série de 

direitos humanos e fundamentais, prejudica a inclusão, reconhecimento e posicionamento 

jurídico-político-social, obsta a prosperidade (não só econômica), frustra as possibilidades de 

realização satisfatória dos potenciais de cada indivíduo, dentre outras inúmeras consequências 

drásticas à pessoa, as quais inclusive prejudicam a formação de sua própria personalidade. 

Ainda, tem-se como exemplo a impossibilidade de exercer trabalho (ou emprego)441 

regular e legalmente442 ou receber benefícios previdenciários e trabalhistas quando ausente 

                                                 
439 DERRIDA, Jacques. Papel-máquina. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p. 395. 
440 Aqui, exemplificativamente, ressalta-se citando novamente que, o registro de óbito (relacionado ao corpo), o 

registro de nascimento (em que é dado um nome à pessoa, bem como demonstrada sua própria existência), o 

registro de documentos (relacionado à palavra), o protesto de títulos (relacionado à imagem e honra), além das 

averbações e retificações (relacionadas ao nome, por exemplo), dentre outra inúmeras correlações são primordiais 

ao trato da pessoa, em suas relações. Ainda, diante a referida amplitude desse rol, pode-se citar também o registro 

de imóveis em variadas atuações atinentes à dignidade humana, como a regularização de áreas de interesse social, 

o registro do bem de família, etc. Enfim, inúmeras são as atribuições registrais e documentais que influem 

diretamente na realização da pessoa, com dignidade. 
441 Acentua-se, ainda, a importância do trabalho como fator de realização e de conquistas, visto que o 

desenvolvimento de aspectos como a autodeterminação e a autoestima, pautada principalmente no sentimento de 

pertença social, são grandemente influenciados pelo apercebimento da pessoa por sua indispensabilidade ao seio 

social, bem como o reconhecimento de seus atributos pelos demais membros da sociedade. 
442 Muitos permanecem desempregados por extenso período, ou veem-se obrigados a exercer atividades informais 

ou mesmo se submeterem a condições desumanas e extremamente exploradoras. 
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registro na carteira de trabalho443, o óbice à educação porquanto sem documentos pessoais não 

se consegue matricular em escolas, cursos ou universidades444, entre outras decorrências que 

alijam as esperanças de inclusão e melhor qualificação para um pretenso futuro que lhe seja 

mais favorável. Demonstrativamente quanto à falta da Carteira de Trabalho, João Pedro Lamana 

Paiva e Pércio Brasil Alvares enunciam que:  

 

Muitas vezes, o trabalhador nem sequer tem noção do que pode significar a 

perda de sua carteira de trabalho e os entraves que podem surgir na sua vida, 

especialmente no futuro, para comprovar as informações para o cômputo 

integral do tempo de trabalho e de contribuição previdenciária visando à sua 

aposentadoria445. 

 

Ora, com a falta dos documentos necessários à inclusão e reconhecimento social, bem 

como ao exercício da cidadania, é atravancada a regularidade laboral e previdenciária do 

indivíduo, o que culmina na impossibilidade de acesso a benefícios e assistências trabalhistas e 

sociais bem como a determinados serviços públicos, no que se pode citar, inclusive, o devido 

acesso à Justiça, ao voto, a cargos públicos, dentre outros atos e posições essenciais a uma digna 

e ativa vivência. Além do mais, por conta de tais circunstâncias, é patente que a maior parte 

destes indivíduos acaba vivendo em situação degradante de pobreza e negligência extremas. 

Em verdade, não possuem sequer os documentos que comprovam sua própria 

existência perante a sociedade e o Estado. Nesta forma, há de se reforçar a imperatividade do 

combate à ausência registrária, ou ao sub-registro, pois sem o registro civil há sufocação já dos 

primeiros direitos mais essenciais à pessoa, além de assim restar obstada a própria cidadania, 

                                                 
443 Sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social Brasileira (CTPS), notável a lição de João Pedro Lamana 

Paiva; Pércio Brasil Alvares, nos seguintes termos: “O modelo de gestão desde então adotado colocou a Carteira 

de Trabalho e Previdência Social, documento fornecido pelos órgãos do Ministério do Trabalho em todo o país, 

como documento básico do trabalhador, no qual deveriam ser anotadas todas as informações relevantes à disciplina 

da relação de emprego, bem como tudo quanto pudesse assegurar quaisquer direitos instituídos em lei aos 

trabalhadores em geral. [...] Dessa forma, com o passar dos anos, não somente as anotações relativas ao contrato 

de trabalho, mas todo e qualquer direito passou a ser anotado nesse documento oficial, formando não só um 

histórico bastante completo acerca da vida profissional do trabalhador brasileiro, mas um verdadeiro currículo de 

vida”. PAIVA, João Pedro Lamana; ALVARES, Pércio Brasil. Registro de títulos e documentos. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 50.  
444 Aqui relembra-se a anotação acerca dos artigos 21 e 44 da Lei n.º 9.474/1997 que preveem respectivamente o 

seguinte: “Recebida a solicitação de refúgio, o Departamento de Polícia Federal emitirá protocolo em favor do 

solicitante e de seu grupo familiar que se encontre no território nacional, o qual autorizará a estada até a decisão 

final do processo; §1º O protocolo permitirá ao Ministério do Trabalho expedir carteira de trabalho provisória, 

para o exercício de atividade remunerada no País”; “O reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos 

para a obtenção da condição de residente e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis deverão ser 

facilitados, levando-se em consideração a situação desfavorável vivenciada pelos refugiados”. Lei nº 9.474 de 22 

de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina 

outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018.  
445 PAIVA; ALVARES, op. cit., p. 50. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm
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ou nacionalidade, ao indivíduo. Ora, é indubitável que a certidão de nascimento, como primeiro 

e mais básico documento do ser humano, abre caminho e esteia a feitura de outros documentos 

e registros vitais ao exercício de direitos e garantias fundamentais, de forma que assim se torna 

inconcebível mesmo a mera cogitação de sua falta na vida humana. 

Também se observa que, figurando alguns documentos em colocação primordial ao 

exercício de direitos existenciais, apresentam-se estes como expressão da própria dignidade 

social das pessoas porquanto fornecem-lhes um conjunto fundamental de experiências e 

atividades inter-relacionais. Ora, é patente que a recognição social e o exercício de certos 

direitos não é possível na situação de exclusão ou, até mesmo, de “inexistência” ou falta de 

reconhecimento social da pessoa, o que é causado pela falta da documentação básica, e 

principalmente de seus registros civis. 

Apesar de tais documentos e registros não constituírem a configuração ou definição da 

pessoa humana como tal, pois esta já é titular de certos direitos e deveres inerentes à sua própria 

essência, é sabido que a efetividade da grande maioria destes depende de documentos básicos 

que comprovem a identidade ou estado pessoal do indivíduo, notadamente por vinculá-los a um 

garante ao qual corresponde a exigibilidade executória dos direitos e garantias almejados.  

Associadamente, considerando-se que a personalidade e a própria imagem da pessoa 

são, contínua e incessantemente, formadas e desenvolvidas em consonância tanto com 

determinados elementos externamente viabilizados quanto com as experiências diretas e 

indiretas, individuais e coletivas, às quais se submetem, há de se destacar o papel destes meios 

garantidores de relações que tem o condão de influenciar a formação da própria pessoa em 

forma suficiente e adequadamente digna, bem como impedir a ocorrência de situações que lhe 

são derruidoras446. 

Em síntese, apresentando-se essenciais ao reconhecimento social e ao exercício da 

cidadania, bem como da grande maioria de outros direitos (civis, políticos, econômicos, sociais 

etc.), revelam a própria expressão da dignidade social das pessoas, além de fornecer-lhes um 

conjunto de experiências e atividades que auxiliam, em grande forma, na superação da 

conjuntura de exclusão e negligência. Assim, independentemente de qual seja o tratamento e 

procedimento para aquisição de referida documentação viabilizadora dos elementos mais 

basicões à digna vivência, deve haver a maior celeridade e efetividade que se faça possível na 

                                                 
446 Podem ser citadas as ocorrentes e indesejadas circunstâncias indignas que afetam tais indivíduos, como o não 

proveito de relacionamentos interpessoais, as frustrações diárias, a rejeição social, as experiências limitadas, o não 

exercício de direitos, dentre outros que causam sentimentos negativos de inferioridade e exclusão, afetando a 

autoestima e a própria formação pessoal. 
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concessão e regularização desta447, até porque, representa a própria expressão da personalidade 

e dignidade humana. 

Prontidão esta que adquire ainda maior relevância frente a gravidade da presente 

conjuntura referente aos vultosos deslocamentos mundiais, indubitavelmente prejudiciais à 

dignidade dos indivíduos afetados, de forma que, os procedimentos direcionados ao instituto 

do refúgio, e acolhimento destes indivíduos, devem ser os mais satisfatórios e justos que se faça 

possível. Ou seja, os Governos devem praticar medidas desburocratizadas, céleres, flexíveis e 

adequadas o bastante para, sem prejudicar a própria estrutura estatal e os cidadãos que já 

compõem sua estrutura, documentar e coordenar tais ocorrências em diretriz de prevenir e 

superar os casos de perseguição, expulsão e demais violação aos direitos humanos. 

Impende ainda a incumbência de, conjuntamente à igualdade, estima e acessibilidade 

referente às dimensões econômica, social e cultural, firmar-se a plena participação de todos, 

notadamente com a posse dos instrumentos documentais que chancelam o posicionamento 

social do sujeito, bem como um inclusivo desenvolvimento geral que englobe as medidas e 

assistências necessárias, tanto sobre aspectos materiais quanto imateriais, à consecução de uma 

vida digna a todos. 

Na base desta atuação, toda forma, avigora a documentação pessoal como um meio 

legítimo, efetivo e adequado de satisfação e fomento da pessoa, a ponto de poder ser 

considerada como o principal agente transformador das circunstâncias desumanas que 

hodiernamente afetam uma enorme quantidade de indivíduos, em prol de uma perspectiva mais 

cidadã. Imperioso observar, ademais, que todo instrumento documental é meio, que se legitima 

e mantém na razão do cumprimento das finalidades que lhe cabem, de forma que também há 

de se delinear, portanto, a eficiência de seus propósitos, bem como o fundamento das condutas 

daqueles que os utilizam. 

Evidente, outrossim, não bastar à integridade e ao desenvolvimento pessoal ou social 

a mera concessão de meios e instrumentos desprovidos de concretude, pois imprescindível que 

estes cumpram suas finalidades. É de se notar, para mais, que sua efetividade prática não é 

direta, automática ou espontânea, bem como não se materializam seus efeitos satisfatoriamente 

com a ordem abstrata e geral, porquanto demanda então atuações e interpretações concretas e 

pragmáticas, donde o indivíduo realmente consiga cumprir os direitos, deveres e garantias que 

lhe cabem. 

                                                 
447 Os efeitos da postergação na concessão ou mesmo a sua permanente falta são assoladores e geram, por muitas 

das vezes, a desistência ou a não demanda de direitos, ou então atuações injustas e inadequadas, o que, além de 

violar os direitos dos indivíduos, frustra-os, causando variados efeitos prejudiciais. 
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Portanto, no viés do exercício de direitos, independentemente do conteúdo ou 

classificação destes, requisita-se, dos documentos que lhe esteiam, a habilidade de regulação 

pragmática das relações sociais e de oferecimento de respostas satisfatórias às demandas que 

se apresentem. Impõe-se necessária, nesta feita, a captação da substância, forma e efeitos que 

podem ser acoplados à utilização desse instrumental técnico em prol da efetiva materialização 

dos elementos tangíveis da dignidade. 

Deste deslinde, tem-se que todo este aparato compreende uma agregação de 

experiências sociais elementares que, por sua vez, requisitam do cidadão a posse de variados 

documentos e registros para que assim possa exercer direitos e deveres, aprimorar suas 

capacidades e atuações, ser reconhecido e ter credibilidade perante a sociedade e o Estado, 

dentre outras providências cruciais. 

Portanto, em razão de sua profunda essencialidade, devem ser adequadamente 

providos aos indivíduos todos estes meios materiais que, independentemente da dinamicidade 

de sua configuração ou destino, apresentem-se hábeis à efetiva concretização dos mandamentos 

da ordem de proteção da pessoa humana448, bem como a evitar possíveis crises estruturais, no 

propósito de assim manter-se a higidez social, tão necessária ao devido cumprimento pelo 

Estado de suas funções capitais, do que se destaca a promoção de valores, direitos e garantias 

medulares à digna existência humana. 

E, diante a crueldade da privação de elementos basilares à vida humana, notadamente 

quando relacionados às oportunidades e relações que se materializam no seio social, deve-se 

buscar sempre a projeção de posições, jurídicas ou políticas de vantagem, destinadas a assegurar 

a devida comparência do indivíduo no espaço social, bem como a concreção de oportunidades 

e condições asseguradoras de um potencial desenvolvimento pleno e racional em um cenário 

no qual a pessoa possa livremente construir sua própria história sem dependências e 

interferências indevidamente limitadoras, com o sentimento de então ser reconhecidamente 

membro de um Estado que se alicerça na tutela de direitos humanos. 

Por fim, especificamente sobre o vínculo de nacionalidade e as construções do registro 

civil, sobressaem neste ponto suas funções, mesmo que em vieses distintos, correlacionadas ao 

estabelecimento do vínculo jurídico-formal entre o indivíduo e o Estado, sobretudo ao fim de 

                                                 
448 Exemplificativamente, quanto à adequabilidade de referidos expedientes à conjuntura que se destina ou efeitos 

que busca, Sidney Pessoa Madruga da Silva destaca que: “Esse é um contexto vivenciado na América Latina, cuja 

realidade de miséria e exclusão passa a exigir outros tipos de instrumentos que possam garantir a efetividade dos 

direitos humanos na região, a fim de salvaguardar a dignidade humana de populações excluídas no tocante a 

padrões mínimos de vida”. MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença 

e ações afirmativas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 33.  
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garantir o controle e planejamento das ações estatais (principalmente políticas públicas) bem 

como legitimar a reivindicação protetiva da pessoa perante o corpo estatal. Ou seja, trata-se da 

comprovação de um vínculo que chancela a posição de garante à instituição449 e a de legítimo 

sujeito (seja de direitos ou deveres) ao indivíduo. 

 

5.3.1 Documentação realizadora do exercício da cidadania 

 

Tratando do vínculo de nacionalidade, ou de cidadania, como uma delimitação 

configuradora da expressão individual no plano que intermedeia os espaços público e privado, 

bem como os interesses individuais frente aos sociais e políticos, precisa se afigura uma 

identificação, por meio de autógrafos e símbolos oficialmente documentados, que tecnicamente 

chancele a atuação pragmática do poder na incorporação e habilitação de certo indivíduo a 

determinada ordem. 

Colateralmente há de se concentrar, num contexto relativa e provisoriamente definido 

como fase hodierna da vida política da ordem internacional, enfaticamente sobre a luta global 

contra a manutenção de pessoas sem-documentos, visto que esta conjuntura prejudica a 

vivência digna, notadamente por conta da força que mune o aparato documental ao ponto de 

sua apresentação legitimar atos, poderes e direitos essencialmente ligados à sua posse.  

Porquanto a documentação configure a própria identificação e representação da 

pessoa450, bem como sua condição de sujeito de direitos, é imperativa a não manutenção de 

indivíduos nesta condição indocumentada, de forma que, torna-se obrigatório o maior empenho 

possível na concessão de documentos e, quando absolutamente impraticável em dado cenário, 

no encaminhamento do indivíduo à estrutura estatal competente para sua regularização, que 

deverá ser obrigatória em qualquer contexto sociopolítico, sob pena de rechaço ou mesmo 

intervenção da ordem internacional ao Estado que, descumprindo seus deveres, viole direitos 

humanos. Nesta linha, em compêndio, Jacques Derrida elenca o seguinte:  

 

                                                 
449 Interessante a instrução de Alain Supiot sob a seguinte forma: “Na França, como noutros países, não há ‘eu’ 

possível sem uma instância garante do ‘eu’, ou, em termos jurídicos, sem uma instância garante do estado das 

pessoas. Ninguém pode, portanto, decidir soberanamente sua filiação, seu sexo ou idade. Essa instância foi durante 

muito tempo, e permanece em diversos países, de natureza religiosa. No Ocidente, é o Estado que é hoje o garante 

fundamental do estado das pessoas, e esse estado é indisponível, quer dizer, escapa à soberania do indivíduo”. 

SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 25.  
450 A ponto de Jacques Derrida afirmar o seguinte: “’O papel sou eu’, ‘o papel ou eu’, ‘o papel: meu lar’”. 

DERRIDA, Jacques. Papel-máquina. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p. 241.  
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E quando lutamos pelos ‘sem-documento’, quando os sustentamos hoje em 

sua luta, exigimos ainda que lhes sejam entregues documentos [papiers]. 

Devemos continuar dentro dessa lógica. [...] O ‘sem-documento’ [sans-

papiers] é um fora-da-lei, um não-sujeito de direito, um não-cidadão de um 

país estrangeiro, a quem se recusa o direito conferido, no papel, por um visto 

ou um cartão de permanência, um selo ou um carimbo. [...] o direito é 

assegurado pela posse de um ‘papel’, de uma carteira de identidade, o porte 

de uma carteira de motorista ou um passaporte que se guarda consigo, que se 

pode mostrar e que garante o ‘si’, a personalidade jurídica do ‘eis-me aqui’. 

Não deveríamos tratar, nem mesmo abordar esses problemas sem interrogar o 

que acontece hoje com o direito internacional, com o sujeito dos ‘direitos do 

homem e do cidadão’, com o devir ou o declínio dos Estados-nações. O sismo 

diz respeito a nada menos que a essência do político e seu vínculo com a 

cultura do papel451.  

 

Mais especificamente, destaca-se o registro de nascimento como ato essencial ao 

exercício da cidadania, pois globalmente constitui, com oficialidade, a existência jurídica dos 

sujeitos bem como sua identificação relacional com certa sociedade. Perfaz, nesta esteira, 

condição primordial ao reconhecimento do indivíduo como um verdadeiro cidadão, apto a 

exercer e exigir direitos e garantias, ou seja, figura como o primeiro passo para o exercício da 

cidadania, e de variados outros direitos, bem como para a superação de situações excludentes.  

Portanto, o assento de nascimento revela um componente medular da vida social do 

sujeito, pois chancela seu ingresso, e viabiliza o exercício de direitos, no universo jurídico-

político de uma determinada formação estatal e social. Ainda, mostra-se essencial à concessão 

de outros documentos vitais, pois a certidão de nascimento atua na base, como pré-requisito a 

determinados documentos, sendo assim a “geradora” de outros instrumentos basilares452.  

Ademais, tal concretização também serve ao Estado porquanto a cidadania se 

apresenta como um dos parâmetros à aferição de sua lidimidade, principalmente quando se trata 

da ordenação de um típico Estado Democrático de Direito453 embasado pela manifesta 

participação dos cidadãos em sua vida política, o que não é possível na situação de exclusão ou 

até “inexistência” causada pela falta de documentação e registros oficializadores da posição do 

indivíduo perante o Estado454.  

                                                 
451 DERRIDA, Jacques. Papel-máquina. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p. 241.  
452 CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais 

I: parte geral e registro de nascimento. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 20.  
453 O artigo 1º, caput, II, da Constituição Federal Brasileira determina que: “A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] II - a cidadania; [...]”. BRASIL. Constituição Federal de 

1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 23 jun. 2018. 
454 CAMARGO NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais 

I: parte geral e registro de nascimento. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 19.  
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Tal a necessidade por sua absoluta e integral abrangência que a Constituição Federal 

Brasileira já determinou a gratuidade, na forma da lei, do registro civil de nascimento e da 

certidão de óbito para os “reconhecidamente pobres”455. A disposição constitucional foi 

regulamentada pela Lei n.º 6.015/1973, que teve seu texto original modificado por outras 

normas legislativas. Atualmente, o registro de nascimento é invariavelmente gratuito em todo 

território brasileiro, especialmente por força dos dispositivos trazidos pela Lei n.º 9.534/1997, 

que o chancelou como ato necessário ao exercício da cidadania456. Anota-se, ainda, que esta Lei 

foi julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n.º 1.800-1/DF. 

Ações favoráveis457 e medidas de combate à falta de registro, ou ao sub-registro458 de 

nascimento459, são imperativas tendo em vista que, em verdade, este quadro representa a face 

de um profundo arcabouço, o qual cobre a desqualificação ou exclusão social de grande parcela 

da população mundial que vive num contexto de incertezas e falta de expectativas concretas, 

porquanto não detém a experiência de ser propriamente um membro reconhecido do Estado 

para efetivamente desfruir de certos direitos. É o registro de nascimento, pode-se dizer, um 

                                                 
455 Literalmente dispõe em seu artigo 5º, inciso LXXVI, que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXVI - são gratuitos para 

os reconhecidamente pobres, na forma da lei: a) o registro civil de nascimento; b) a certidão de óbito;”. BRASIL. 

Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 23 jun. 2018. 
456 O texto primitivo do artigo 30 da Lei n.º 6.015/1973 tinha a seguinte redação: “Das pessoas comprovadamente 

pobres, à vista de atestado de autoridade competente, não será cobrado emolumento pelo registro civil e respectiva 

certidão”. Após o advento da Constituição Federal de 1988, a Lei n.º 7.844/1989, modificou referido artigo para 

instituir a seguinte previsão: “Das pessoas reconhecidamente pobres não serão cobrados emolumentos pelo registro 

civil de nascimento e pelo assento de óbito e respectivas certidões.”. Mas, a Lei n.º 9.534/1997 também alterou 

referido dispositivo, o qual passou a prever que: “Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de 

nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva”, além de acrescentar o seguinte 

texto como inciso VI no artigo 1º da Lei n.º 9.625/1996: “São gratuitos os atos necessários ao exercício da 

cidadania, assim considerados: [...] VI – registro civil de nascimento e o assento de óbito, bem como a primeira 

certidão respectiva”. BRASIL. Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá 

outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015original.htm>.  Acesso em: 23 jun. 2018. 
457 Interessante anotar que, não obstante as regras de competência para registro, bem como a circunscrição 

legalmente definida para atuação das serventias registrais, prevalece o entendimento de que, mesmo se 

desrespeitadas as regras de organização territorial sobre as atribuições dos cartórios, o registro não deve ser 

considerado eivado de vício, e portanto não há de ser anulado, invalidado ou desconsiderado, de forma que, assim, 

permanece regular, ensejando apenas a sanção do oficial ou responsáveis pelo erro. 
458 Apesar de obsoleta, a Lei nº 9.465/1997 trata do fornecimento gratuito de registro extemporâneo de nascimento. 

BRASIL. Lei nº 9.465 de 7 de julho de 1997. Dispõe sobre fornecimento gratuito de registro extemporâneo de 

nascimento. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9465.htm>. Acesso em: 19 jun. 2018.  
459 O Provimento n° 28 do Conselho Nacional de Justiça, dispõe sobre o registro tardio de nascimento pelo Oficial 

de Registro Civil das Pessoas Naturais. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Provimento nº 28. Disponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/provimento_tardio.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2018.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9465.htm
http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/provimento_tardio.pdf
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elemento mínimo para concretização da dignidade do indivíduo, pelo menos no que toca à sua 

dimensão social, a ponto inclusive de Mário de Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de 

Oliveira afirmarem que:  

 

Nada é mais assustador para um jurista do que uma pessoa sem registro460. É 

um fantasma pairando no mundo natural com o qual não se sabe como lidar. 

O único e imediato conselho é providenciar o seu devido e necessário registro 

de nascimento, que é seu documento mais elementar e essencial, sem o qual a 

pessoa não é um indivíduo. Sem individualidade, dilui-se na mais primitiva e 

bruta humanidade, deixando de ser pessoa, ao menos para o mundo dos 

direitos461.  

 

Destacada a primordialidade do registro e certidão de nascimento à formação da base 

técnica que reflete a própria existência, individualização e identificação social do indivíduo, 

bem como viabiliza o exercício da cidadania e outros direitos fundamentais, em verdade há de 

se considerar, numa completude operativa, o conjunto essencial de documentos e registros que 

compõem toda a vivência da pessoa marcando seus passos e ações ao longo de sua história. 

Dada sua importância, a posse de um conjunto documental operativamente 

assegurador do exercício da cidadania se apresenta como um dos temas mais recorrentes e 

enfatizados nas consultas e no delineamento de planos de alguns organismos internacionais462, 

principalmente os relacionados à tutela e fomento dos direitos humanos. Desta diretriz, tem-se 

revelada a grande preocupação mundial com o ainda vultoso número de pessoas sem registro, 

que culmina na demanda por ações mais efetivas para garantir-se a posse do necessário aparato 

documental a estas pessoas até então desprovidas. 

                                                 
460 Complementam referidos autores que: “Em verdade, mais assustador que uma pessoa sem registro é ouvir essa 

mesma pessoa desdenhar o registro de nascimento, afirmando, com toda simplicidade, que já viveu bem sem esse 

documento e não entende por que precisa dele agora. O extremista mais radical dentre os radicais, o mais rebelde 

dentre rebeldes é incapaz de golpear o Estado com tamanha profundidade”. CAMARGO NETO, Mário de 

Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais I: parte geral e registro de 

nascimento. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 19.  
461 Ibid.  
462 Exemplificativamente, Mário de Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de Oliveira, informam que: “Nesse 

sentido, verifica-se que a importância do registro e da posse de documentos que garantam o exercício da cidadania 

foi um dos temas mais enfatizados nas consultas realizadas durante o trabalho do Alto Comissariado de Direitos 

Humanos das Nações Unidas voltado para a elaboração de direitos para a aplicação de direitos humanos à realidade 

de pobreza. [...]. Todavia, foi na consulta às pessoas que vivem em estado de pobreza, a qual foi realizada pela 

organização Aide à Toute Détresse Quart Monde, que a relevância do registro e da posse de documentos para o 

exercício da cidadania foi demonstrada de maneira mais crua e concreta. Segundo tal consulta, a população pobre 

atribui enorme importância ao direito à posse de documentos oficiais de cidadania, colocando-o no mesmo patamar 

de direitos como alimentação, saúde, e educação, pois permite a superação da situação de exclusão”. CAMARGO 

NETO, Mário de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas naturais I: parte geral e 

registro de nascimento. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 21.  
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Afinal, por materializar de um lado a outorga e legitimidade da cidadania ao indivíduo, 

e viabilizar de outro lado o controle e planejamento pelo Estado, este conjunto de registros e 

documentos essenciais ao reconhecimento e posicionamento social do indivíduo e à sua 

vinculação para com determinada sociedade ou Estado, consubstancia uma alçada conferidora 

de inclusão, cidadania463 e dignidade social à pessoa. E, caucionando as constantes atividades 

e relações comuns, acaba por compor as histórias das vidas pessoais e da rota político-jurídica 

das sociedades, o que salienta sua importância tanto ao Estado quanto aos sujeitos 

individualmente.  

Neste plano há de se consolidar, enfim, que referido conjunto documental exprime um 

componente indissociável de qualquer Estado que se pretenda legítimo e consonante a um 

avançado patamar, esperado em toda formação estatal, sobre o campo do respeito e fomento 

dos direitos humanos, bem como um meio hábil para garantir o livre e suficiente 

desenvolvimento da personalidade do indivíduo em acordo a valores democraticamente 

erigidos ao plano ideal de uma sociedade justa, humanista e solidária.  

Ou seja, documentando o vínculo jurídico das pessoas em sociedade, referido 

instrumental exterioriza a projeção singular do indivíduo na sociedade, em razão das posições 

que este assume, e assim lhe garante elementos vitais, como os direitos e garantias 

fundamentais, ao propósito do digno desenvolvimento de sua personalidade, especialmente no 

que toca ao viés jurídico de sua tutela e realização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
463 O Decreto nº 8.936/2016 instituiu a Plataforma de Cidadania Digital, dispondo sobre a oferta dos serviços 

públicos digitais, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. BRASIL. Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016. Institui a Plataforma de Cidadania Digital e 

dispõe sobre a oferta dos serviços públicos digitais, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8936.htm>. Acesso em: 15 jun. 2018 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No esquadrinho dos fundamentos e compreensões colacionados durante o estudo, 

pode-se inferir alguns apontamentos finais, não obstante as divergências não resolvidas e as 

questões de improvável solução suficiente. Assim, elenca-se a convergência de certos pontos e 

acepções que permitem o deslinde dos visados objetivos fulcrais, então delineados na estrutura 

dos quatro capítulos que compõem o presente. 

De forma sistemática, em conjugação a outros pontos de análise, foi abordado 

principalmente o sistema registral e documental, sobretudo quanto às suas defluências na vida 

humana, bem como no trato da personalidade humana. 

Fundando-se na acepção da pessoa como um sujeito dotado de faculdades racionais 

que demanda posicionamentos sociais para o exercício de relações jurídicas e sociais bem como 

de direitos e obrigações, ocupou-se o trabalho em concretizar a posição desta como valor central 

e basilar do ordenamento, em especial sobre a busca pela maior tutela de seus fatores de 

formação e desenvolvimento, dos quais se destacam os direitos fundamentais, mais 

especificamente aqueles relacionados à personalidade. 

Também foram apontados os direitos à inclusão, ao reconhecimento social e à 

participação ativa do indivíduo como elementos materializadores de posições jurídicas e sociais 

positivas à realização e tutela da pessoa, em rechaço das linhas demasiadamente 

assistencialistas. Trata-se assim da busca pelo angariamento de condições suficientes para o 

desenvolvimento consciente e pleno das potencialidades de cada um, ao fim de que estes 

possam constituir-se como sujeitos da própria história, seja no campo individual ou coletivo. 

Nesta eficácia positiva e simétrica das condições materiais relevantes à existência 

humana, sobrelevam-se aqueles elementos correspondentes ao âmbito nuclear da dignidade, 

indissociáveis da configuração de suas próprias bases. Aqui se destacam os essenciais à 

salvaguarda da identidade e estados pessoais, pois qualificam e vinculam cada indivíduo à 

adequada tutela de suas legítimas pretensões e obrigações. 

Sua concessão, na diretriz de uma equidade natural tão cara à nossa própria existência, 

porquanto o indivíduo onde quer que esteja se afigura como ser humano em razão da sua 

essência e das invariáveis prerrogativas a ele inerentes, defronta-se entretanto com 

procedimentos diferenciadores quanto ao trato, reconhecimento e aceitação dos indivíduos em 

cada formação social, ao passo que a outorga da nacionalidade ou cidadania, como faculdades 
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de cada Estado soberano, há então de emoldurar-se também à razão do compromisso global de 

tutela e fomento integral da pessoa. 

Não se considera, de toda forma, o patamar de um eventual desarranjo bastante para 

fazer derruir a configuração humana, inerente a todos, mas sim de uma indubitável crise que se 

instaura quando não propiciados os qualificativos fundamentais e caracteres representativos de 

situações jurídicas, políticas e sociais sem os quais a pessoa não se forma e desenvolve em 

integridade, bem como não convive e se inter-relaciona devidamente em sociedade.  

Ora, não obstante a indelebilidade do âmago humano, certos componentes e bens 

asseguram a formação da personalidade e identidade porque representam a pessoa em sua 

interação com o ambiente externo, a qual permeada por símbolos determinantes, do que se 

infere a essencialidade dos instrumentos que projetam tal representação, a exemplo dos 

documentos e registros pessoais. 

E não obstante a ausência de consenso, seja no âmbito interno ou internacional, sobre 

a variedade de elementos e meios que circundam a concretização da dignidade humana, parece 

inarredável a consonância de se afirmar o reconhecimento, a autodeterminação e o bem-estar 

da pessoa como propósito máximo de qualquer Estado. 

Neste campo, consideradas as qualidades e características indissociáveis e imutáveis, 

deve-se constatar que a adequada proteção e efetividade no trato da pessoa, principalmente 

quando há vindicação de prestações positivas do Estado, aperfeiçoa-se com a devida 

formalização, por meio de documentos e registros representativos das posições e estados 

pessoais, até porque o próprio exercício de direitos se mostra mais eficiente quando a pessoa é 

legitimada por meio de uma chancela estatal cunhada em documentos oficiais. 

Tratam-se de instrumentos que implementam a própria base de comunidades 

legitimamente mantidas e autonomamente consideradas sobre lastros políticos, jurídicos e 

sociais, e que assim se mantêm e diferenciam de outras. Com o quadro documental e registral, 

ademais, o Estado mantém elementos dos quais podem ser extraídas informações suficientes 

para o devido planejamento de suas ações. 

Sobre o vínculo com o indivíduo, tem-se que a diferença entre cidadãos considerados, 

estrangeiros reconhecidos e sujeitos desassimilados nada tem a ver com qualquer diferencial 

entre seus patrimônios biológicos, pois são todos seres humanos, mas diz respeito às divisões 

políticas e sociais advindas da própria história da civilização, ao passo que, assim, o critério da 

discriminação tem fundamentos político-sociais, e não biológicos. De toda forma, é legítima tal 

diferenciação ao propósito da concessão ou restrição de determinados direitos e garantias 
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quando, verdadeiramente, seu prosseguimento indiscriminado tenha o potencial de causar 

prejuízos à desejada conjuntura geral de tutela. 

Isto pois, é certo que todo Estado tem dificuldades e limitações práticas a ponto de ter 

que considerar cada direito e garantia, mesmo que fundamental, em razão das possibilidades 

estatais. Neste deslinde, computada a discricionariedade que lhe cabe, é realmente necessário 

que este adote uma política segura (mesmo que mais restritiva), pois inconsequente seria se 

abrisse suas fronteiras descomedidamente, sob pena de esta hospitalidade universal e 

incondicional gerar efeitos avessos ou até perversos. 

Nada obstante, o controle sobre a adoção de tais atuações restritivas deve ser o mais 

rígido e intenso possível, principalmente quando as prestações sacrificadas pela contenção 

estiverem ligadas ao mínimo existencial e à integridade da pessoa. Ademais todo Estado que, 

ao considerar a escolha dos valores que regem seu ordenamento, institui a dignidade humana 

como seu alicerce, impositivamente se vincula à máxima promoção e tutela da pessoa, e nesta 

forma deve se estruturar para cumprir a prometida efetivação de um conjunto de direitos e 

valores basilares a ela. 

Almeja-se então que os Estados, harmonizando instruções dos campos moral, jurídico, 

político, econômico, social e humanitário, na formação das normas que ordenam as relações 

humanas em sua atmosfera de competência, considerem um tratamento mais isonômico, 

amoldado por algumas especificidades inerentes, na formação cultural e politicamente dinâmica 

de sua estrutura social, não apenas em razão do campo teórico, mas com ações e recursos hábeis 

e adequados à efetiva realização prática de seu fulcro, qual seja o ser humano, conquanto não 

prejudique determinados indivíduos para a tutela de outros. 

É nesta via que cada vez mais também se fortalecem as questões que pairam acerca da 

soberania dos Estados nacionais, principalmente sobre a consideração de uma fundamental 

reestruturação ampliativa de suas capacidades de ação em prol do plano global de tutela a toda 

pessoa. Ademais, considerando que as tradições e formações sociais sempre se modificaram ao 

longo do tempo, pode-se inferir, notadamente no cenário atual de ampla globalização, que é 

possível a composição de novas nacionalidades, raças ou vínculos formados pela constelação 

de culturas transmitidas a cada interrelação diária, que assim demandam novas posições ou 

formas de tutela. 

Nesta perspectiva, considerando que o Estado é também moldado pela interação de 

indivíduos, demandas, recursos e instituições, e que à sociedade é que este se dirige, parece 

certo que os empenhos estatais não podem se dissociar da realidade social, sob o risco de cair 

em uma provável crise de legitimidade e autenticidade. Assim, ponderando as consequências e 
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resultados práticos de suas políticas, deve adequar-se às características distintivas do 

concernente contexto político-social que o circunda em determinado período. 

Outrossim, é papel do Estado a elevação da sociedade humana, como um todo, para 

altos patamares de vivência digna e humanizada, donde haja justa viabilização de oportunidades 

e meios eficientes à realização dos direitos essenciais à pessoa, bem como a pacificação social 

por meio da solução dos variados conflitos que eclodem na complexa realidade hodierna, pelos 

mais diversos motivos, e que constantemente extrapolam os planejamentos estatais e as 

molduras jurídico-político-sociais então enraizadas. 

Também nesta diretriz, as informações e dados constantes de registros, documentos, 

sistemas e arquivos, mostram sua relevância porquanto expressivos na definição e 

desenvolvimento de estudos ao fim da melhor formulação de políticas públicas, mais adequadas 

e eficientes, bem como na implementação de todas medidas que se apresentem hábeis à 

consecução dos efeitos almejados pelo ordenamento. É justamente num melhor direcionamento 

objetivo destes planos de ação que os elementos documentados ensejam maior autenticidade, 

estabilidade e segurança às decisões adotadas. 

Ora, seja no âmbito da vida pessoal ou estatal, a formalização documental é dotada de 

incisiva, senão obrigatória, utilização, pois materializa grande parte da existência e vivência 

social, chancelando a própria personalidade jurídico-social de cada um, ao passo em que o 

projeta num quadro de legitimação que o coloca na posição de receber a tutela específica do 

Estado. 

Não obstante sua primordialidade no tratamento de fatos existenciais, como o 

nascimento, casamento e óbito, enfoca-se aqui a posição dos registros e documentos no 

reconhecimento e qualificação da pessoa, notadamente quanto ao vínculo da nacionalidade e 

exercício da cidadania, ou seja a superação de situações de exclusão, ao fim de (re)instituir-se 

a dignidade social de alguns que não desfrutam do direito a ter direitos, ao passo que condições 

como a apatridia, o refúgio ou o não reconhecimento da personalidade jurídica do indivíduo 

desnaturalizam a própria projeção jurídico-social deste, o que o torna ainda mais vulnerável à 

inobservância de seus direitos e caracteres por parte de outrem. 

Ou seja, a privação arbitrária de elementos essenciais como a nacionalidade e a 

documentação pessoal básica ocasiona situações graves que têm por uma de suas consequências 

maiores o não exercício de direitos vitais, como aqueles inerentes à própria personalidade. Ora, 

estes seres despossuídos de elementos tão primários e necessários à sua existência figuram, 

indubitavelmente, em uma grave situação de precariedade e incerteza, mesmo que dotados de 

natureza humana, pois não reúnem condições essenciais ao gozo de uma efetiva condição 
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humana digna, quando observado que a existência real dos indivíduos é constantemente 

condicionada por circunstâncias condicionantes e limitadoras. 

Nesta feita, a tutela humana vindica a concretização de bens jurídicos ligados à 

essência da identidade e personalidade humana, considerando também o reflexo social daí 

advindo, notadamente quanto aos vínculos e relações instituídos e à uma posição de 

pertencimento e integração a determinada sociedade, ou seja, o sentimento de estar 

efetivamente reconhecido em sua individualidade, acolhido na legitimação de suas demandas, 

e livre na autodeterminação de seu próprio destino e história. 

Portanto, contrapondo a essencialidade de determinados direitos e garantias para com 

as reais limitações dos Estados e sociedades, é imperativo que se potencialize todas as vias 

adjutórias possíveis, numa perspectiva de cooperação e reciprocidade, em prol da máxima 

efetivação do reconhecimento e tutela de todos. Do que aqui se destaca as demandas ligadas à 

conjuntura do refúgio, pois, em vista do crescente fluxo mundial, a comunidade internacional 

precisa unir máximos esforços ao fim de, enquanto não se consiga resolver a situação dos países 

de origem, garantir a estes indivíduos, para além do mínimo existencial, as condições 

necessárias a seu pleno e livre desenvolvimento. 

É para tanto que o instrumento documental propicia a legitimação, controle e 

sustentação da sociedade, e dota-se de papel relevante nas funções estatais, principalmente as 

relacionadas à inclusão e participação social, em âmbitos como a formulação de políticas 

públicas, concretização de direitos e garantias fundamentais, realização de encargos 

prestacionais, bem como no delineamento de planos realmente hábeis a compor uma solução 

perene às circunstâncias violadoras da dignidade humana. 

Trata-se, portanto, de uma concepção procedimentalista em que o alcance das 

autonomias pública e privada, a garantia de liberdades e direitos subjetivas, a outorga de 

posições e benefícios, dentre outras operações essenciais, ganham efetividade ou até mesmo 

legitimidade quando realizados adequadamente em uma conjuntura social donde os próprios 

envolvidos, com suas ações, articulam e assentam as questões por eles consideradas essenciais. 

Além da tutela e fomento da pessoa, a própria harmonia do sistema de Estados e 

sociedades depende dos dados e informações concedidos pelo aparato documental, que 

contribui ainda com o fortalecimento da sociedade, vinculação da pessoa ao Estado, ampliação 

de espaços plurais nas decisões político-jurídico-sociais e delineamento dos planos e resultados 

econômicos, os quais se mostram essencialmente influenciadores na redução das desigualdades, 

além de variados outros seguimentos voltados ao equilíbrio de um desenvolvimento inclusivo. 
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As formações humanas dependem, portanto, dos elementos documentais, que 

comprovam fatos, atos e transações, bem como produzem efeitos no âmbito das atividades 

privadas e públicas. Estes configuram, sobretudo, um aparato seguro aos expedientes de 

empoderamentos individuais e coletivos, em todos seus vieses, a exemplo das práticas jurídicas, 

administrativas, políticas, sociais, econômicas e culturais, em prol da construção de cenários 

equilibradamente propícios à digna vivência humana e à regular manutenção institucional. 

Em paralelo, outrossim, tomando-se o estado civil da pessoa como sua própria 

qualificação jurídico-social, projetante de suas qualidades e das diversas posições que ocupa 

num Estado ou sociedade em contextos como o político, familiar e individual, pode-se inferir 

que, através da chancela e documentação pessoal, alcança-se a finalidade dos sistemas estatais, 

qual seja a busca pelo reconhecimento e qualificação de todos ao fim de formar-se indivíduos 

livres e satisfeitos o bastante para manterem uma coexistência pacífica em sociedade. 

Destaca-se ainda a necessária ponderação de valores, tradições e singularidades 

enraizadas em cada indivíduo ou grupo, donde os traços documentados servem como balança 

para a conferência das diferentes estruturas, posições e ideologias praticadas, as quais 

cotidianamente se mesclam e inter-relacionam, ao fim de assim evitar-se condutas e padrões 

arbitrários ou, quando não suficiente a ação preventiva, corrigir e repreender violações. 

Em toda forma, ademais, qualquer atuação dos Estados ou indivíduos deve projetar 

elementos de interesses ao ser humano, que indubitavelmente figura como o propósito tanto 

inaugural quanto derradeiro de todo sistema, principalmente no que toca à consolidação de 

oportunidades qualificantes, pautadas no reconhecimento e fomento da pessoa, para que esta 

usufrua de liberdades e possibilidades suficientes ao desenvolvimento de sua personalidade.  

E, apesar de imprescindível, a ação estatal não há de ser invasiva ou desarrazoada, pois 

é mais adequado que o Estado se limite a fornecer condições basilares e um arcabouço 

estruturante de liberdades e condições, fundados no bloco documental, para que cada indivíduo 

possa alcançar sua realização pessoal de acordo com seus próprios planos, convicções e escala 

de valores, desde que em consonância à moldura do ordenamento, donde há de atuar o Estado 

para que o desenvolvimento de tais personalidades ocorra de forma ponderada, consciente e 

respeitosa, em concerto à dignidade humana. 

Assim, tomadas as devidas cautelas quanto a uma eventual dependência ou ingerência 

demasiada, o aglomerado de documentos, registros e arquivos há de figurar como um dos 

principais elementos de esteio ao desenvolvimento humano, seja na perspectiva individual ou 

coletiva, e, mesmo que obviamente não se possa lhe afirmar uma habilidade de, por si só, 

resolver todas as desigualdades e injustiças, tal estrutura constitui primordial ingrediente à 
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busca da redução de desigualdades, (re)estruturação das formações sociais, capacitação 

individual e desenvolvimento da personalidade e dignidade humanas. 

Pode-se firmá-los, neste deslinde, considerando a pertinência da inclusão e atuação 

social como pressupostos à existência digna, principalmente nas sociedades hodiernas tão 

pautadas em relacionamentos e projeções sociais, como instrumentos de transformação de 

realidades, ao passo que, direta ou indiretamente, instruem o desenvolvimento pessoal quando 

asseguram elementos basilares que influem tanto no âmbito psicológico do indivíduo, que 

avista seu reconhecimento social e a possibilidade de ser ativo com suas capacidades, quanto à 

própria subsistência e resultados alcançados, na perspectiva de uma existência mais 

independente e de um aumento nas expectativas buscadas. 

Contribuem ainda ao cumprimento de uma imposição ética relacionada à adoção das 

medidas que tenham o condão de assegurar condições existenciais a todos, igualitariamente, 

em busca da superação de óbices instaurados por condicionalismos, arbitrariedades ou omissões 

deliberadas, bem como na via do propósito de garantir o desenvolvimento da personalidade, em 

seus mais variados aspectos, do bem-estar geral e, enfim, da dignidade humana. 

Trata-se de um patamar a ser conquistado pela ação concreta e cooperativa de cada 

indivíduo, não propriamente no objetivo de assegurar a dignidade, valor intrínseco a todo ser 

humano, mas das condições suficientes à realização de sua dimensão social e prestacional. 

Ressalta-se, ainda, que o desenvolvimento pleno de cada um reflete diretamente na evolução 

do próprio Estado, e da sociedade como um todo, pois estes compõem-se justamente por 

agrupamentos de indivíduos.  

Ora, é axiomático que, quando potencializadas as capacidades individuais chega-se a 

um resultado coletivo favorável e promissor e que, na perspectiva antagônica, a falta de 

determinados elementos primordiais gera um declínio da pessoa, e da sociedade por reflexo, 

além de corroborar com cenários donde eclodem sérias afrontas derruidoras da dignidade 

humana porquanto se continue relegando pessoas. Na mesma via, considerando-se ainda a 

igualdade e interdependência que hão de aproximar os seres humanos, deve-se efetivamente 

conferir maior importância à necessária solidariedade universal, pois a comunidade humana é, 

em essência e integridade, uma construção coletiva de vidas.  

Enfim, na comunicação do convencional quadro jurídico-social com a hodierna 

projeção mais biopolítica das estruturas organizacionais, registra-se o influxo das esferas 

política, jurídica e social, notadamente sobre o vínculo da cidadania, no desenvolvimento da 

pessoa, em especial sobre sua personalidade, e vice-versa por conta da correlação e 

interdependência que pairam entre indivíduo e sociedade. 
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Enfim, no delineamento desta intersecção, os registros e documentos figuram como 

primordiais mecanismos à formalização dos vínculos entre indivíduos, e destes para com o 

Estado, bem como de suas posições sociais e estados pessoais, além de auxiliarem na 

consideração e participação ativa de todos, não apenas nas perspectivas jurídica e política, mas 

também no âmbito social e cultural. Destaca-se, assim, sua enorme relevância na função de 

base eficiente, autêntica e segura à manutenção das formações estatais e pessoais e, 

principalmente, ao melhor desenvolvimento da pessoa, mais especificamente no que tange aos 

elementos relacionados ao viés jurídico da tutela e fomento da personalidade humana. 
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