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A FELICIDADE E “OS MISERÁVEIS”

LA FELICIDAD Y “LOS MISERABLES”

Carolina Soares João Batista

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 A Felicidade. 2. 1 A felicidade e 
a Filosofia. 2. 2 A felicidade e Aristóteles. 2. 3 A felicidade e os 
documentos históricos-internacionais. 2. 4 A felicidade e os 
Direitos Constitucionais Implícitos. 3 Os Miseráveis. 4 Conclusão. 
5 Referências.

RESUMO: O livro Os Miseráveis demonstra a luta do personagem 
principal para ser aceito em uma sociedade dita liberal, pós 
Revolução Francesa, que é preconceituosa. Mesmo após o 
cumprimento de sua pena não encontra perdão social. Somente 
ao final de sua vida, já idoso, compreende que a felicidade não 
está no perdão social, mas na sua família. A felicidade Aristotélica 
é alcançada. A realização deste hábito, ou a identificação da 
felicidade só se mostram possíveis em um cenário de equilíbrio 
social. Utilizando a Constituição Federal como fundamento, a 
concretização dos direitos sociais previstos no artigo 6º, traria, na 
visão de Amartya Sen a possibilidade de alcançar as capacidades 
que possibilitariam ao homem ser quem quiser ser. Possível 
pesquisar o que é a felicidade e se seria um direito fundamental 
implícito, contido no artigo 6º da Constituição Federal, portanto 
exequível.

Palavras-Chave: Felicidade. Os miseráveis. Direitos Fundamentais 
Implícitos.

RESUMEN: El libro “Los Miserables” muestra la lucha del 
protagonista para ser aceptado en una sociedad dicta liberal, 
después de Revolución Francesa, que está llena de prejuicios. 
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Incluso después de la terminación de tu condenación no encontrar 
perdón. Solamente en el final de su vida, ancianos, entender que la 
felicidad no está en perdón, pero en su familia. Se logra la felicidad 
de Aristóteles. Lograr este hábito, o la identificación de felicidad 
solamente si mostrar posible en un escenario de equilibrio social. 
Con la Constitución como base, la aplicación de los derechos 
sociales previstos en el artículo 6, traería, en la visión de Amartya 
Sen la posibilidad de alcanzar las capacidades que harían posible 
el hombre que sea o que desea ser. Posible buscar el concepto de la 
felicidad y si sería un derecho fundamental implícito, contenido 
en el artículo 6 de la Constitución Federal, por lo tanto factible.

Palabras-Clave: Felicidad. “Los Miserables”. Derecho 
Fundamental Implícito.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente a busca pela felicidade tem se mostrado como o novo ideal. Discute-se 
a influência do estresse na vida cotidiana originado de indignações, infelicidades, situações 
de grande pressão psicológica, e, em paralelo, discutem-se meios para contornar o estresse, 
quase sempre atrelados a qualidade de vida nas relações sociais, de trabalho, bem-estar e 
porque não dizer, a felicidade.

Na psicologia, segundo VIELS (1997, p. 237), euforia, que seria o termo técnico mais 
próximo da felicidade, seria a

sensação interna de saúde, vigor e dinamismo imaginativo e 
motor do sujeito que se acha em uma atitude emocional de 
‘invulnerabilidade’ de que ‘tudo pode’, ‘tudo está bem’ ou de que 
‘todo mundo é bom’, apesar de a realidade, ignorada por ele, poder 
ser o sinal do contrário.

O presente artigo se propôs a realizar em levantamento bibliográfico, documentos 
históricos e doutrina nacional e estrangeira o conceito de felicidade.

A partir da definição ou delimitação do conceito legal de felicidade se tornaria 
possível exigir do poder público sua proteção, e exequibilidade.

O ponto de partida do estudo ocorreu após leitura da obra Os Miseráveis de Victor 
Hugo e a incansável luta do personagem principal por encontrar a felicidade.
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2. A FELICIDADE

No Brasil, a Proposta de Emenda à Constituição nº 19 de 2010, apelidada de PEC da 
Felicidade, de autoria do então Senador Cristovam Buarque1, pretendia alterar o artigo 6º 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (doravante, simplesmente, CRFB 
1988), para incluir o direito à busca da felicidade por cada indivíduo mediante a dotação 
pelo Estado de condições para tanto. O projeto foi arquivado sem ser aprovado.

O artigo 6º da CRFB 1988, que se pretendia modificar, trata dos direitos da ordem 
social, a saber:

Art. 6º 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.

Segundo José Afonso da Silva (2010, p. 186), os direitos sociais são

dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações 
positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, 
enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam 
melhores condições de vida aos mais fracos; direitos que tendem 
a realizar a igualdade de situações sociais desiguais.

Nos parece que as duas teorias se completam embora não se esgotem. A Proposta 
de Emenda à Constituição trata a felicidade como mais um direito social. Enquanto José 
Afonso da Silva aborda os direitos sociais como categoria dos direitos fundamentais.

No que tange a felicidade, a simplificação do estudo do artigo 6º da CRFB 1988 se 
mostra insuficiente.

De acordo com a soma dos entendimentos, os direitos sociais são intimamente 
ligados com a busca pela igualdade, já que a realização positiva pelo Estado daria igualdade 
de tratamento mínimo às pessoas.

1  A justificativa do PEC evidenciava que os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição 
Federal seriam essenciais “à busca da felicidade”; na ‘Ementa’, a inclusão do “direito à busca da 
Felicidade por cada indivíduo e pela sociedade, mediante a dotação pelo Estado e pela própria 
sociedade das adequadas condições de exercício desse direito” demonstra claramente que a busca 
pela Felicidade, da mesma forma que consta na Declaração de Independência dos Estados Unidos 
da América, não se trataria de impor ao Estado a realização individual da felicidade, mas apenas de 
providenciar meios para a sua realização, através da garantia aos direitos sociais previstos no artigo 6º. 
Posição com a qual concordamos. (PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO nº 19, de 
2010)
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Para que este tratamento igualitário inclua a felicidade, como defendeu o senador 
Cristovam Buarque, necessário compreender qual o alcance da igualdade e o que seria a 
felicidade. A partir deste estudo, seria possível concluir se a felicidade poderia ser considerada 
um direito social e, portanto, categoria dos direitos fundamentais, ou se estaríamos diante 
de um direito fundamental implícito.

2.1. A FELICIDADE E A FILOSOFIA

A fim de aprofundar o estudo da igualdade, caberia análise do discurso de Amartya 
Sen, Equality of What? feito na Stanford University em 22 de maio de 1979 (1979) em que o 
autor traz à tona a origem da igualdade e questiona qual igualdade seria necessária para que 
se fizesse igualdade. Questiona a teoria utilitarista de John Rawls amplamente conhecida e 
utilizada quando o assunto é a justiça distributiva. Em que a igualdade distributiva, baseada 
em distribuição igualitária de bens resolveria os problemas da desigualdade e injustiças 
sociais?2. Referida teoria deixaria de considerar as necessidades individuais de cada pessoa, 
já que a interpretação de necessidades é feita a partir da noção de utilidade. Questiona, 
ainda, a teoria de Igualdade de Total Utilidade, já que argumenta que a distribuição de bens 
primários não constitui fator de igualdade e não propõe uma teoria da justiça, como John 
Rawls propõe3. Em um terceiro momento de seu discurso contrapõe-se a teoria da justiça 

2  “Utilitarian equality is the equality that can be derived from the utilitarian concept of goodness 
applied to problems of distribution. Perhaps the simplest case is the ‘pure distribution problem’: the 
problem of dividing a given homogeneous cake among a group of persons. Each person gets more 
utility the larger his share of the cake, and gets utility increases at a diminishing rate as the amount of 
his share goes up.” (SEN, 1979, p. 198-199). 

 Em tradução livre: “Igualdade utilitarista é a igualdade que se pode derivar do conceito utilitário 
de necessidade aplicada a problemas de distribuição. Talvez o caso mais simples é o ‘problema de 
distribuição pura’: o problema de dividir um determinado bolo homogêneo entre um grupo de 
pessoas. Cada pessoa obtém mais igualdade distributiva quanto maior sua parte do bolo recebida e 
fica mais desigual quanto vê a diminuição a uma taxa crescente quando sua parte é dividida”.

3  “Welfarism is the view that the goodness of a state of affairs can be judged entirely by the goodness of 
the utilities in that state. This is a less demanding view than utilitarianism in that it does not demand 
- in addition - that the goodness of the utilities must be judged by their sum-total. Utilitarianism is, 
in this sense, a special case of welfarism, and provides one illustration of it. Another distinguished 
case is the criterion of judging the goodness of a state by the utility level of the worst-off person in 
that state - a criterion often attributed to John Rawls. (Except by John Rawls! He uses social primary 
goods rather than utility as the index of advantage, as we shall presently discuss.) One can also take 
some other function of the utilities - other than the sum-total or the minimal element.” 

 Tradução livre: “Assistencialismo é o ponto de vista de que a necessidade é um estado de coisas que pode 
ser julgada inteiramente pela necessidade dos utilitários em seu estado inicial. Seria um ponto de vista 
fraco achar que o utilitarismo nele mesmo não se supre - além disso - que a necessidade dos utilitários 
deve ser julgada pela sua soma total. Utilitarismo é, neste sentido, um caso especial de assistencialismo e 
fornece uma ilustração disso. Outro ponto distinto é o critério de julgar a necessidade como uma fase de 
acordo com o nível de utilidade da pessoa menos favorecida - um critério muitas vezes atribuído a John 
Rawls. (Exceto por John Rawls! Ele usa bens sociais primários, ao invés de utilidade como o índice de 
vantagem, como vamos discutir neste momento) Alguém poderia também levar alguma outra função 
dos utilitários - diferente da soma total ou o elemento mínimo”. (SEN, 1979, p. 205).
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proposta por John Rawls4 por entender que a ideia de existência de uma qualificação de 
necessidades sociais primárias comuns à todos os homens ou que todos os homens devem 
desejar, que seriam direitos, liberdades e oportunidades, renda e riqueza e as bases sociais 
do autorrespeito; faz com que se julgue a igualdade através de índices e não através das 
necessidade individuais.

Amartya Sem (1979) propõem, por fim, em oposição à justiça distributiva baseada 
no utilitarismo de John Rawls, que se analisem as capacidades básicas individuais, já 
que o que se aplica às massas não necessariamente se aplica individualmente e, é comum 
que se julguem os menos favorecidos que receberam as necessidades básicas, na visão 
de John Rawls, e não souberam aproveitar, simplesmente por não ser de utilidade para 
aquela pessoa.

A generalização das necessidades baseada em índices deixa de tratar igualmente as 
pessoas. Apenas o reconhecimento das capacidades básicas individuais faria com que se 
distribuísse exatamente o que aquela pessoa precisa para que possa se desenvolver.

Finaliza Sen argumentando que os índices de utilidades propostos por John 
Rawls não são ruins, mas podem ser utilizados de diferentes formas para que alcancem a 
finalidade social que se propõem. O que faltaria à teoria de John Rawls seria a medida da 
ética ou moral de quem julga o que seriam necessidades ou utilitários básicos para uma 
comunidade. O ideal seria que as próprias pessoas que receberiam as utilidades digam quais 
são suas necessidades básicas para se desenvolverem.

4  Rawls’s “two principles of justice” characterize the need for equality in terms of - what he has called 
- “primary social goods.” 26 These are “things that every rational man is presumed to want,” including 
“rights, liberties and opportunities, income and wealth, and the social bases of self-respect.” Basic 
liberties are separated out as having priority over other primary goods, and thus priority is given 
to the principle of liberty which demands that “each person is to have an equal right to the most 
extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others.” The second principle supplements 
this, demanding efficiency and equality, judging advantage in terms of an index of primary goods. 
Inequalities are condemned unless they work out to everyone’s advantage. This incorporates the 
“Difference Principle” in which priority is given to furthering the interests of the worst-off. And that 
leads to maximin, or to leximin, defined not on individual utilities but on the index of primary goods. 
But given the priority of the liberty principle, no trade-offs are permitted between basic liberties and 
economic and social gain. 

 Tradução livre: Segundo Rawls: “Dois princípios de Justiça” caracterizam a necessidade de igualdade 
em termos - o que ele tem chamado - “necessidades básicas primária.” Serias as “coisas que todo 
homem racional presume-se querer,” incluindo “direitos, liberdades e oportunidades, renda e riqueza 
e as bases sociais da autoestima.” Liberdades básicas são destacadas como tendo prioridade sobre 
outros bens primários, e, portanto, é dada prioridade ao princípio da liberdade, que exige que “cada 
pessoa teria um direito igual da mais ampla liberdade básica compatível com uma liberdade igual 
a dos demais”. O segundo princípio complementa este, exigindo eficiência e igualdade, julgando a 
vantagem em termos de um índice de bens primários. As desigualdades estão condenadas, a não ser 
que elas trabalham para a vantagem de todos. Isto incorpora o “princípio de diferença”, em que é dada 
prioridade para promover os interesses dos menos favorecidas. E isso leva a máxima de que o definido 
não em utilidades individuais, mas no índice de bens primários. Mas dada a prioridade do princípio 
da liberdade, não há trocas entre as liberdades básicas e ganho econômico e social. (RAWLS, 1997, p. 
213-214).
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Quando analisamos a obra “Uma Teoria da Justiça”, escrita por John Rawls, quando 
discute a ‘Felicidade e objetivos dominantes”, afirma que a felicidade está diretamente 
relacionada a condições favoráveis:

uma pessoa é feliz quando está no caminho da execução (mais ou 
menos) bem-sucedida de um plano racional de vida traçado em 
circunstâncias (mais ou menos) favoráveis, e está razoavelmente 
confiante de que suas intenções podem ser realizadas. Assim, 
somos felizes quando nossos planos racionais estão indo bem, 
nossos objetivos mais importantes estão sendo realizados, e 
temos, com razão, praticamente certeza de que nossa boa sorte irá 
perdurar. A realização da felicidade depende das circunstâncias e 
da sorte, daí a referência às condições favoráveis. (RAWLS, 1997, 
p. 610)

Quando relacionada às condições favoráveis, a busca pelo bem-estar passa a ser um 
objetivo fundamental para que se alcance a felicidade. Chega, em outro ponto de seu livro, 
a mencionar que santos e heróis não são felizes, já que vivem para buscar a felicidade ou 
bem-estar dos outros e não de si próprios, e portanto a felicidade deles, que não se pode 
negar, estaria ligada a alcançar os objetivos de realização da felicidade dos outros, o que 
claramente conflita com a proposta de Amartya Sem, mencionada acima.(RAWLS, 1997, 
p. 613).

Ainda sob a visão utilitarista de equidade como fim da justiça, John Rawls propõe 
a teoria da justiça, que seria simplesmente a reafirmação do bem-estar coletivo como 
parâmetro para busca do bem-estar individual.

O objetivo das partes na posição original é o de estabelecer 
condições justas e favoráveis para que cada um crie a sua própria 
unidade. Seu interesse fundamental na liberdade e nos meios que 
permitem utilizá-la equitativamente é a expressão do fato de elas 
considerarem a si próprias primeiramente como pessoas éticas, 
com um direito igual de escolher o seu modo de vida. Assim, elas 
aceitam que os dois princípios da justiça sejam classificados em 
ordem serial, segundo as circunstâncias o permitam. (RAWLS, 
1997, p. 623)

O que, em última análise, leva a uma diminuição da busca da felicidade individual, 
já que o bem-estar coletivo sempre serviria como parâmetro inicial para concretização de 
qualquer conceito ou ideia de justiça.

Uma sociedade organizada nos levaria a concepção igual do justo; assim, se existe 
justiça para todos, a união dos planos individuais formaria a união social, ou bem comum 
(RAWLS, 1997, p. 623-625).
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Explorando ainda o conceito ou ideia de felicidade, Sakiko Fukuda-Parr fez um estudo 
acerca das capacidades propostas por Amarty Sen e ressalta a importância da estruturação 
do conceito de desenvolvimento humano como “um processo de expansão das escolhas dos 
indivíduos – em outras palavras, funcionamentos e capacidades para funcionar, tudo aquilo 
que a pessoa pode fazer e ser na sua vida” (FUKUDA-PARR, 2002, p.2). Aborda os desafios 
de medir o desenvolvimento humano e faz clara referência ao Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). Argumenta que os estudos de Sen tratam dos aspectos avaliativos para 
expansão das capacidades de todas as pessoas, enquanto o IDH apenas classifica os países.

O foco, no entanto, deve ser a preocupação com o bem-estar de todos os indivíduos 
tendo a justiça como principal objetivo político.

Mas questiona, quais capacidades são as mais importantes? Afirma que os Relatórios 
de Desenvolvimento Humano (RDH) produzidos pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) tem trabalhado com a capacidade de instrução, de sobrevivência e de um padrão 
de vida decente. Ressalta que na visão de Sen o conceito de bem-estar estaria ligado aos 
funcionamentos e capacidades que teriam uma abordagem mais ampla que os três enfoques 
trazidos pelos RDH’s.

Interessante observar que, na abordagem trazida por Sakiko Fukuda-Parr ao estudar 
a teoria de Amartya Sen, o bem-estar nada mais é do que a medida de realização das 
capacidades humanas, ou daquilo que o homem quer realizar e ser. Em outras palavras, 
semelhantemente aos estudos de John Rawl, se propõe a autora a criar parâmetros objetivos 
para que a teoria tenha validade.

A entrega da decisão de quais são as capacidades aos próprios interessados não 
parece ser suficiente para validar a ideia de capacidades proposta por Amartya Sen.

Caberia aqui uma vinculação com a felicidade e o art. 6º da CRFB 1988, na medida 
em que, se todos os direitos sociais fossem exercidos e efetivados, poderia o homem ser feliz.

Possível argumentar que a soma dos autores até aqui apresentados caminha no 
sentido de que a felicidade ainda que intangível ou sem critérios objetivos para sua medição 
depende de um Estado organizado, justo e democrático.

2.2. A FELICIDADE E ARISTÓTELES

Neste sentido, explorando ainda o conceito da felicidade, vejamos a vinculação entre 
a felicidade e os direitos sociais. Um capítulo escrito por Luigino Bruni publicado no livro 
Capabilities and Happiness (2008, p. 114-139) traz a visão Aristotélica da felicidade, em que 
a felicidade não estaria ligada aos prazeres ou riquezas, mas à atitude prática da razão. Seria, 
portanto, um hábito. Ao analisar a felicidade ligada às capacidades menciona que pesquisas 
econômicas deveriam ser menos relacionadas com os problemas e mais relacionadas com 
a satisfação pessoal. Finaliza seu estudo ressaltando a importância da amizade como fator 
preponderante para a felicidade. Sugere que se as instituições fossem mais pautadas na 
amizade, se a ajuda mútua e fraterna fosse um hábito, a felicidade pautaria o fim social.

A citada visão Aristotélica da felicidade é discutida por Aristóteles na obra Ética à 
Nicômaco e trata a felicidade como ação, como hábito.
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Retomemos a nossa investigação e procuremos determinar, à 
luz deste fato de que todo conhecimento e todo trabalho visa a 
algum bem, quais afirmamos ser os objetivos da ciência política 
e qual é o mais alto de todos os bens que se podem alcançar pela 
ação. Verbalmente, quase todos estão de acordo, pois tanto o 
vulgo como os homens de cultura superior dizer ser esse fim a 
felicidade e identificam o bem viver e o bem agir como o ser feliz. 
Diferem, porém, quanto ao que seja a felicidade, e o vulgo não o 
concebe do mesmo modo que os sábios. Os primeiros pensam 
que seja alguma coisa simples e óbvia, como o prazer, a riqueza ou 
as honras, muito embora discordem entre si; e não raro o mesmo 
homem a identifica com diferentes coisas, com a saúde quando 
está doente, e com a riqueza quando é pobre. (ARISTÓTELES, 
1991, p. 51)

Em outro momento evidencia seu conceito quando relaciona a felicidade com 
atividade prática da razão. E busca relacionar a felicidade com a virtude

já que a felicidade é uma atividade da alma conforme à virtude 
perfeita, devemos considerar a natureza da virtude: pois talvez 
possamos compreender melhor, por esse meio, a natureza da 
felicidade. (ARISTÓTELES, 1991, p. 63)

Quando analisa a virtude, assim conclui novamente vinculando a felicidade com 
ação, ao conceituar como atividade da alma.

Mas a virtude que devemos estudar é, fora de qualquer dúvida, a 
virtude humana; porque humano era o bem e humana a felicidade 
que buscávamos. Por virtude humana entendemos não a do corpo, 
mas a da alma; e também à felicidade chamamos uma atividade 
da alma. (ARISTÓTELES, 1991, p. 64).

Conclui trazendo a ideia de hábitos às virtudes. “No entanto, louvamos também 
o sábio, referindo-nos ao hábito; e aos hábitos dignos de louvor chamamos virtudes.” 
(ARISTÓTELES, 1991, p. 64).

Analisando a obra de Aristóteles é possível verificar que a partir das diversas 
afirmações feitas, a felicidade é o bem viver e bem agir. Se a felicidade é uma virtude, e, 
então, uma atividade da alma. Se a virtude humana é a da alma, também a felicidade é 
uma atividade da alma. E se os sábios declaram que os hábitos dignos de louvor são as 
virtudes, é possível concluir que a felicidade é um hábito que advém da virtude. Em todas 
as afirmações de Aristóteles os verbos de ação estão presentes, daí a conclusão quanto a 
necessidade de ação para se alcançar a felicidade.
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Muito embora a organização de Estado não esteja presente na abordagem prevista 
pelo autor, cabe observar que o livro Ética a Nicômaco foi escrito para seu filho ainda 
pequeno. Queria o autor escrever tudo o que seria necessário na sua visão para a formação 
de um homem ético. A busca pela felicidade, então, não adviria da dependência externa, 
mas seria plenamente alcançada com o autoconhecimento do que lhe traz prazer, e a 
prática reiterada do que lhe traria o prazer, o hábito. Não significa dizer, por outro lado, que 
Aristóteles não reconhecia o valor ou importância da organização social para a busca da 
felicidade, apenas não o evidencia neste trecho de sua obra.

2.3. A FELICIDADE E OS DOCUMENTOS HISTÓRICOS-INTERNA-
CIONAIS

Mudando a abordagem da felicidade para textos legais, possível mencionar, dentro 
outros, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América de 1776, que trata 
em seu preâmbulo das justificativas para a declaração de independência, e o faz frisando 
que todo homem é igual e tem direito a “procura da felicidade”, igualando a “procura pela 
felicidade” à vida e a liberdade, em importância, e declarando que todo governo nasce 
com a finalidade de proporcionar ao homem a luta por estes direitos. (DECLARAÇÃO DE 
INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1776)5.

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, publicada na França 
pela Assembleia Nacional após a Revolução Francesa, igualmente declarou a “felicidade 
geral” como um ideal sagrado do homem, tal qual é a “conservação da Constituição” 
(DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO, 1789)6

De igual modo, ao utilizarmos a interpretação de que a felicidade se constitui em 
um hábito, a prática ou manutenção contínua de todos os direitos sociais proporcionaria 
felicidade. A Declaração de Independência dos Estados Unidos já evidenciaria essa mesma 

5  Destacamos a felicidade: “Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os 
homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a 
vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos 
entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados; que, sempre que 
qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-
la e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma 
que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade.” (DECLARAÇÃO DE 
INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA de 1776).

6  Assim declara o Preâmbulo da Declaração: “Os representantes do povo francês, reunidos em 
Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do 
homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos Governos, resolveram declarar 
solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, 
sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e 
seus deveres; a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser a qualquer 
momento comparados com a finalidade de toda a instituição política, sejam por isso mais respeitados; 
a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, 
se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral”. (DECLARAÇÃO DOS 
DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO, 1789)
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interpretação desde 1776, ou seja, a “procura pela felicidade” ligada diretamente à vida e 
a liberdade se coadunaria aos nossos objetivos constitucionais de manutenção de direitos 
sociais, para que os homens sejam tratados com igualdade e tenham liberdade para ser e ter 
o que desejarem.

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da mesma forma, trata a felicidade 
como o objetivo geral de um governo. Ideal semelhante ao expressado na Declaração de 
Independência dos Estados Unidos em 1776. Tal entendimento é indiretamente tratado 
em nossa Constituição Federal, uma vez que indiretamente a garantia ou efetividade dos 
direitos sociais traria a felicidade ao povo.

O último documento histórico a ser analisado é a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, que em seu primeiro “Considerando” declara que “o reconhecimento 
da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e 
inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.” (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948, p. 1)

Comparando com os demais escritos, embora a palavra felicidade não conste 
expressamente da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, os ideais de 
igualdade, liberdade e fraternidade surgem em clara referência ao lema da Revolução 
Francesa de 1789, que alcançaram seu fim em declarar que todo poder emanando do povo, 
e afirmando que um governo que governa para o povo e é governado pelo povo garantiria 
a existência de Direitos que, indiretamente, assegurariam o tratamento justo e igualitário, o 
que nos levariam diretamente à felicidade coletiva.

Usando desta interpretação, o artigo XXVIII da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos prevê que o homem tem direito a uma ordem social e internacional que respeite 
suas liberdades, onde possa ele ser plenamente realizado.

E o artigo XXIX prevê que “todo ser humano tem deveres para com a comunidade, 
na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível” (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948, p. 5), o que indiretamente transfere ao 
ser humano a responsabilidade por assegurar as liberdades aos demais. Isso nos levaria a 
interpretação de que a felicidade que busco depende do grau de compromisso que exerço 
com minha comunidade na manutenção destas mesas liberdades.

Seria possível, então, utilizar a visão Aristotélica de que a felicidade é um hábito 
da razão, uma virtude da alma, e exigir a felicidade ou a busca pela felicidade a partir 
da exigência de que todo ser humano se comprometa em sua comunidade a manter as 
liberdades plenas.

O último documento internacional aqui abordado é o discurso feito pelo Embaixador 
Luiz Martins de Souza Dantas na I sessão ordinária da Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas de 1946 e é de se observar as mesmas bases que fundam a Declaração 
Universal de Direitos Humanos. Em seu discurso, menciona a solidariedade; a fraternidade; 
a “causa da paz internacional e da segurança coletiva”; a obrigação de todo povo pela 
luta pela e manutenção da paz. (I SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1946).
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O que nos leva a concluir que o sentimento internacional de felicidade está 
relacionado a manutenção de um Estado organizado, existência de direitos que garantam 
a paz social, igualdade de condições e liberdades amplas, para que possam os homens se 
desenvolverem.

2.4. A FELICIDADE E OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS IMPLÍ-
CITOS

Retornando ao questionamento inicial: se a felicidade poderia ou não ser incluída 
no rol de direitos sociais de que trata o art. 6º da Constituição Federal, passando a ser 
exigível do poder público, ou se a busca pela igualdade já prevista no citado artigo, nos 
atuais moldes, leva-nos a indireta realização da felicidade, na medida em que o tratamento 
mínimo daria igualdade, portanto felicidade? Ousamos afirmar que a modificação do artigo 
não se mostra necessária.

A felicidade, ou euforia, como tratada pela psicologia; a justiça distributiva de Rawls; 
a igualdade de exercício das capacidades de Amartya Sem; a eudaimonia de Aristóteles; 
a busca ativa da felicidade assegurada pelos governos nas Declarações Internacionais; ou 
a plena liberdade para realização pessoal em uma comunidade fraterna, apenas buscam 
explicar a felicidade como algo atrelado a ação. Em outras palavras, o conceito aristotélico, 
de que a felicidade é um hábito, uma virtude da alma. Frise-se: ‘age de alguma forma’, 
tornando todos os conceitos e interpretações posteriores, repetitivos.

A busca ativa da felicidade depende de uma sociedade livre, justo e solidário, 
semelhante aos objetivos constitucionais expressos no art. 3º, inciso I, da CRFB 1988. Logo, 
a soma do tratamento mínimo exigível através da efetivação dos direitos sociais seria a 
proteção governamental para realização da felicidade.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho destaca o art. 5º, parágrafo 2º da CRFB 1988, em 
artigo que discute “os direitos fundamentais implícitos e seu reflexo no sistema constitucional 
brasileiro”. Menciona que o primeiro ponto de interesse na norma é a definição dos critérios 
para a fundamentalidade, ou seja, quais critérios seriam utilizados para definição do que 
são direitos fundamentais. Destaca que a primeira menção brasileira aos direitos implícitos 
teria aparecido na Constituição de 1891, em seu artigo 78, com redação próxima do atual art. 
5º, parágrafo 2º da CRFB 1988, tendo em vista que expressamente declarar os “princípios” 
como reconhecimento de novos direitos.

Faz uma relação com a dignidade humana prevista no art. 1º, inciso III, da CRFB 
1988, tendo em vista que qualquer fundamentalidade deve estar diretamente relacionada 
com a proteção do direito humano fundamental, o que traria uma caracterização material. 
Segue sua abordagem diferenciando os direitos fundamentais materiais e formais e afirma 
que os tratados internacionais poderiam ser fonte de direitos implícitos, que ao serem 
declarados se tornam explicitados e, por natureza, materialmente fundamentais, muito 
embora a CRFB 1988 preveja em seu artigo 5º, parágrafo 3º, regras explícitas para atribuir 
força constitucional aos tratados aprovados nas duas casas. Situação em que o tratado 
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teria proteção do art. 60, parágrafo 4º da CRFB 1988 e não poderia ser abolido por norma 
infraconstitucional.

No entanto, Manoel Gonçalves Ferreira Filho não afirma que apenas esse seria o 
critério da fundamentalidade para reconhecimento de direitos implícitos, apenas se propõe 
a criar uma dinâmica objetiva de reconhecimento.

Por outro lado, Ingo Wolfgang Sarlet, em artigo intitulado “Uma Constituição aberta 
a outros Direitos Fundamentais?” (2015) parte da afirmação de que o Brasil assume em 
sua Constituição ser um Estado aberto e cooperativo, conforme art. 4º da Constituição 
Federal. Afirma que a abertura permitida pelo art. 5º, parágrafo 2º, da CRFB 1988, amplia 
os direitos fundamentais não apenas para os taxativamente previstos no mesmo artigo, mas 
para outros espalhados pelo texto constitucional e os ratificados em tratados internacionais.

Para afirmar que outros direitos fundamentais estão esparsos no texto constitucional 
propõe discussão semelhante à de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, qual seja, definir qual 
o critério material para a fundamentalidade de um direito. A solução apresentada por Ingo 
Wolfgang Sarlet é mais aberta.

Já os direitos implícitos ou implicitamente positivados 
abrangem todas as posições jurídicas fundamentais não direta 
e explicitamente consagradas pelo texto constitucional, mas 
que podem ser deduzidos de um ou mais direitos (e mesmo 
princípios) expressamente consagrados, em geral mediante a 
reconstrução (ampliação) hermenêutica do âmbito de proteção 
de um determinado direito, como é o caso, entre outros, do sigilo 
fiscal e bancário, que tem sido deduzido do direito à privacidade. 
(SARLET, 2015)

O que permitiria reconhecer, unindo as duas posições, que a felicidade pode ser 
considerada um direito fundamental implícito, sem necessidade, portanto, de alteração 
constitucional, apenas seguindo a interpretação de que a soma dos direitos sociais previstos 
no art. 6º da CRFB 1988 possibilitariam ao homem a concretização de todas as suas 
capacidades, e poderia ser livre para se desenvolver e alcançar a felicidade que deseja ter.

Dito isto, possível analisar a peça teatral escrita por Victor Hugo, Os Miseráveis e a 
luta constante do personagem principal pelo seu ideal de felicidade e os conflitos existentes 
entre sua ideia de felicidade.

3. OS MISERÁVEIS

A obra “Os Miseráveis”, de Victor Hugo, (2012), relata a luta de Jean Valjean, 
personagem principal, em busca da felicidade.
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Por roubar um pão, Jean Valjean é condenado a 19 anos de prisão. Após sua 
soltura, ele tenta obter o perdão social, a reintegração à sociedade e busca sua felicidade. 
Expressando-se da seguinte maneira:

Que coisa terrível é ser feliz! Como nos contentamos! Como 
achamos que isso é suficiente! Como, estando de posse da falsa 
finalidade da vida, a felicidade, nos esquecemos de seu verdadeiro 
escopo, o dever (VICTOR HUGO, 2012, livro Nono, I)

Como para o personagem de Hugo, há, na sociedade atual, uma busca constante 
pela felicidade. Muitos, ao serem questionados acerca da felicidade pessoal, apenas se 
declaram felizes sem estabelecer um pensamento crítico do que seria a felicidade ou qual 
seu parâmetro para a declarada felicidade.

Com a crescente luta pela igualdade e liberdades plenas, os direitos humanos voltam 
a ser questionados e figuraram como centrais à discussão. A luta social constante pela 
preservação e aumento de seus direitos faz com que os deveres cívicos ou comunitários 
do homem sejam ignorados como pertencentes, na mesma medida e proporção, para 
concretização dos almejados direitos.

Se a felicidade é um hábito que depende das liberdades públicas garantidas por 
um governo social, fácil declarar que a manutenção da ordem social e preservação das 
instituições públicas, como pertencentes ao povo e criadas para o povo, trará na exata 
medida a garantia da felicidade.

Na obra Os Miseráveis, o personagem central passa pelos mesmos questionamentos 
comumente feitos pelo homem acerca do que seria a felicidade, como se as realizações 
pessoais materiais fossem o único parâmetro para a felicidade. Ele luta contra o preconceito 
ao simplesmente tentar esquecer seu passado e reconstruir uma vida digna.

Victor Hugo, no início de sua obra declara que “(l)iberdade não é estar solto. Pode-se 
sair da prisão, mas não da condenação” (VICTOR HUGO, 2012, p. 4).

A obra foi concebida para ser uma crítica social à classe alta da época, que mesmo 
após a Revolução Francesa e os ideais de liberdade serem amplamente defendidos, 
continuava a manter a ideia original de moralidade, o que torna impossível a reintegração 
social do personagem principal.

A felicidade almejada parte do resgate de sua dignidade, e segundo Thaís Novaes 
Cavalcanti (2016, p. 293-302)

a dignidade da pessoa vem se tornando o limite claro na atuação 
de instituições públicas e privadas, tanto em seu sentido positivo 
(fazer), como no sentido negativo (não fazer), impondo a todos 
uma linha de conduta, que direciona a elaboração das leis, das 
políticas, das relações interpessoais.
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Assim, se a busca pela felicidade parte de uma sociedade justa, livre e solidária, o 
primeiro obstáculo enfrentado pelo personagem central, qual seja, o preconceito com sua 
condição de ex-presidiário, é superado pelo amoroso Bispo que o defende e lhe mostra o 
caminho da dignidade, ou da vida digna, nos limites sociais aceitos e impostos à época.

Cabe a observação que a obra Os Miseráveis traz discussão parecida com a 
proposta por Amartya Sen, já que o personagem principal recebe em um primeiro 
momento tratamento igualitário a todos os ex-presidiários imposto pela sociedade e 
aceita sua condição.

Torna-se novamente ladrão, mas é socorrido e acolhido pelo amoroso Bispo, que 
expia sua culpa e o livra de nova punição. Ao ser acolhido em uma igreja por um padre 
e receber perdão, não sabe lidar com o que recebe e não tira proveito, a princípio, da 
oportunidade que lhe é oferecida. Somente após o padre reinterpretar suas necessidades 
básicas e entregar a ele objetos de valor, que o personagem principal questiona sua vida e 
aceita o perdão que lhe é oferecido7.

A partir deste ponto, passa a ter uma vida honesta. Torna-se comerciante rico, 
filantropo e adota uma criança, após prometer à mãe convalescente da criança que cuidaria 
de sua filha. Ama a criança como sua filha e para garantir a felicidade da filha opta por 
afastar-se dela, já que seu nome, ligado aos crimes do passado, não é respeitado o suficiente 
para apagar seus erros, e isso poderia comprometer a credibilidade social de sua filha e 
abalar seu casamento. Salva o marido de sua filha anonimamente e fica feliz ao saber que a 
filha é feliz.

Mas sofre em sua velhice ainda atormentado pelos erros do passado que não são 
esquecidos e perdoados pela sociedade, que não aceita sua remissão, filantropia e bondade 
por desconfiar de suas intenções. Não poderia um ex-condenado tornar-se bom.

O autor evidencia a sociedade preconceituosa da época e nos faz questionar a 
reinserção social, os preconceitos, as aludidas liberdades de uma sociedade que há pouco 
havia lutado pela fraternidade e pela consagração do poder emanando do povo através 
da igualdade.

Se nesta mesma situação vivenciada por Jean Valjean, a proposta da justiça 
distributiva de John Rawls tivesse sido oferecida, provavelmente o personagem 
principal teria sido atendido em suas necessidades materiais básicas, mas em nome 
do senso de justiça comum a que todos de uma mesma comunidade estão sujeitos, 
continuaria a ser julgado e teria que aceitar sua condição em nome do bem comum, paz 
social ou felicidade comum.

7  Dor. Vergonha. Uma compreensão que não alcançava e o atormentava, aumentando a culpa que 
sentia, a imagem do bom Monsenhor Bienvenu vindo-lhe à mente, misturando-se à do menino de 
quem, sabe-se lá por quê, roubara a preciosa moeda. Chorou por não saber-se capaz de cumprir a 
promessa que o religioso lhe tirara com seu gesto. Em dado momento, desejou que não tivesse feito 
tal gesto. Melhor seria se simplesmente tivesse deixado que os policiais o levassem de volta à prisão. 
Lágrimas e mais lágrimas. Não seria capaz de ser bom, temia.” (VICTOR HUGO, 2012, p. 15.16).
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O simples acolhimento à Jean Valjean oferecido pelo Bispo garantiu sua reinserção 
social, já que foi oferecido o que ele queria, o que julgou necessário, ou no caso da narrativa 
de Victor Hugo, foi oferecido ajuda financeira, abrigo, alimentação e perdão.

A felicidade almejada pelo personagem principal é na realidade alcançada em 
diversos momentos de sua vida, mas homem marcado que é, não percebe a grandiosidade 
de seus atos e importância social de suas ações.

Quando, perdoado pelo Bispo, recebe ajuda financeira, abrigo e alimentação em uma 
igreja, alcança seu sucesso financeiro através de um trabalho digno, cumpre a promessa 
feita à uma mãe convalescente e acolhe sua filha, adota a criança e encontra o amor da 
menina, ajuda pobres e necessitados com o fruto de seu trabalho, salva o grande amor de 
sua filha, luta na Revolução Francesa lado à lado com seus compatriotas e, por fim, descobre 
o amor e gratidão de seu genro, que o chama de pai e pode desfrutar do amor de sua filha.

Mas as amarras sociais o impedem de perceber a grandiosidade de sua vida. A 
felicidade poderia indiretamente ser alcançada na justiça distributiva de John Rawls, que 
pretende garantir os bens básicos em igualdade; ou nos hábitos felizes de Aristóteles. Porém, 
parecem-nos insuficiente para que a felicidade seja alcançada.

A felicidade na visão do personagem principal só é percebida nos últimos instantes 
de sua vida, quando encontra nos braços da filha e no amor do genro a paz que sempre 
buscou.

4. CONCLUSÃO

Ao observarmos a narrativa de Victor Hugo, a vida de Jean Valjean poderia ter sido 
diferente se políticas públicas que garantissem os direitos mínimos fossem previstas, como 
no caso brasileiro, no art. 6º da CRFB 1988.

Assim, forçoso concluir que a felicidade como um hábito (Aristóteles) pode ser 
alcançada se houverem meios sociais para realização de hábitos felizes.

Os meios sociais, em um Estado organizado, advêm de um direito efetivo e exequível. 
A experiência brasileira nos remete aos direitos sociais mínimos para a existência, previstos 
no art. 6º da CRFB 1988.

Assim, havendo a concretização de todos os direitos sociais, a felicidade poderia ser 
alcançada, não como dever público ou dever concorrente público como sugeriu a PEC da 
Felicidade, mas como capacidades.

Capacidades, que na visão de Amartya Sem, permitem a todos os homens a 
liberdade para serem o que desejarem ser. A capacidade mínima, embora subjetiva, pode 
ser alcançada pelos direitos sociais, desde que não haja índices para controle ou imposição 
do mínimo pelo Estado, como sugere John Rawls.
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REFORMA TRABALHISTA

REFORMA LABORAL

Alan Augusto Santos
Raul Tavares de Souza
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Contratos de trabalho. 4 Jornada. 5 Remuneração e benefícios. 6 
Negociação coletiva. 7 Considerações finais. 8 Referências.

RESUMO: Este artigo tem como início demonstrar as principais 
reformas efetuados do Direito do Trabalho, busca-se demonstra a 
diferença e atualidade da nova legislação trabalhista que entrara 
em vigor nos próximos dias.

Palavra-chave: Reforma trabalhista

RESUMEN Este artículo tiene como inicio demostrar las 
principales reformas efectuadas del Derecho del Trabajo, se 
busca demostrar la diferencia y actualidad de la nueva legislación 
laboral que entrará en vigor en los próximos días.

Palabra clave: Reforma laboral

INTRODUÇÃO

A metodologia de conhecimento científico é imprescindível para a elaboração de 
trabalhos; a importância é demonstrada no trabalho ora realizado. Neste artigo, pretende-
se demonstrar os principais aspectos científicos do direito do trabalho que entrará em 
vigor a partir de 13 de novembro de 2017, trazendo ferramentas que permitem ao leitor, 
independentemente de sua formação, compreender as principais mudanças legislativas.

A Lei 13.467 de 13 de julho de 2017, vigente a partir de 13 de novembro de 2017, 
altera mais de cem dispositivos das seguintes leis: CLT; Lei 6.019/1974 (que dispõe 
sobre o trabalho temporário e terceirização); Lei 8.036/1990 (que dispõe sobre o FGTS); 
Lei8.212/1991(custeio da Previdência Social).
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1. RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS

• DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

o HOJE
- Não há regra na CLT.
- Os juízes do trabalho costumavam desconsiderar a personalidade jurídica 

das empresas logo no primeiro indício de que os bens da pessoa jurídica não 
eram satisfatórios para pagar a dívida do processo.

o NA REFORMA
- Para desconsiderar a personalidade jurídica e atingir o patrimônio do 

sócio, o Juiz do Trabalho precisa aplicar o incidente de desconsideração de 
personalidade jurídica previsto no Código de Processo Civil.

• DANOS MORAIS

o HOJE
- Não há previsão na CLT

o NA REFORMA
- O dano moral é devido diante de uma ação ou omissão que ofenda a esfera 

moral ou existencial da pessoa física ou jurídica.
- Rol taxativo de bens tutelados no dano moral:

• PESSOA FÍSICA: honra, imagem, intimidade, liberdade de ação, 
autoestima, sexualidade, saúde, lazer e integridade física;

• PESSOA JURÍDICA: imagem, marca, nome, segredo empresarial e 
sigilo da correspondência.

- Parâmetros de valores
• Ofensa de natureza leve: até 3 salários do ofendido;
• Ofensa de natureza média: até 5 salários do ofendido;
• Ofensa de natureza grave: até 20 salários do ofendido;
• Ofensa de natureza gravíssima: até 50 salários do ofendido

• SÓCIO RETIRANTE

o HOJE
- Não há regra na CLT.
- Majoritariamente, aplica-se o Código Civil segundo o qual o sócio pode ser 

responsabilizado até dois anos após sua saída da empresa.
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o NA REFORMA
- O sócio retirante é responsável pelas dívidas trabalhistas subsidiariamente 

(ou seja, depois de esgotadas as tentativas de buscar a satisfação do débito 
na empresa e nos sócios atuais) em ações ajuizadas até dois anos após sua 
retirada.

- Somente responderá solidariamente se comprovada fraude na retirada 
(retirada de fachada).

2. CONTRATOS DE TRABALHO

• CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE

o HOJE
- Não há previsão legal.

o NA REFORMA
- Prestação de serviços que não é contínua, com períodos de trabalho e 

inatividade.
- Dias, horas ou meses de trabalho, dependendo do tipo de atividade.
- Precisa ser contrato escrito, e conter o valor da hora de trabalho – não pode 

ser inferior ao “valor hora” do salário mínimo e nem inferior aos salários dos 
demais empregados da mesma função.

- Pagamento proporcional ao trabalho.
- Convocação de trabalho com 3 dias corridos de antecedência – funcionário 

tem 1 dia para aceitar.
- Multa pelo descumprimento.

o MEDIDA PROVISÓRIA:
- Revogação da multa, regulamentação de formas de contratação, pagamento 

de férias, benefícios, tempo máximo de inatividade, extinção do contrato e 
verbas rescisórias. O empregado dispensado somente poderá ser contratado 
como no regime intermitente após 18 meses.

• PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS

o HOJE
- Não há previsão legal. Na prática, inúmeros profissionais autônomos são 

considerados empregados em litígios judiciais, se verificados os requisitos 
da relação de emprego – habitualidade, subordinação, pessoalidade e 
onerosidade.
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o NA REFORMA
- Cumpridas todas as formalidades legais para a contratação do autônomo - 

contrato de prestação de serviços, emissão de RPA ou nota fiscal -, ainda que 
exista exclusividade e habitualidade na prestação dos serviços, estará afastada 
sua classificação como empregado.

o MEDIDA PROVISÓRIA:
- Proibição da cláusula de exclusividade, sob pena de reconhecimento de 

vínculo empregatício.

• RESCISÃO CONTRATUAL POR MÚTUO CONSENTIMENTO

o HOJE
- A CLT prevê que a extinção contratual pode partir do empregador (dispensa 

com ou sem justa causa), ou do empregado (pedido de demissão). Não há 
previsão para a hipótese em que ambos desejam rescindir.

o NA REFORMA
- Se ambos quiserem, empregado e empregador podem negociar a extinção do 

contrato de trabalho. As verbas rescisórias são pagas integralmente, com duas 
diferenças:

• o empregado recebe 50% do aviso prévio indenizado,
• a multa fundiária é de 20%.
• O empregado ainda pode sacar 80% do seu FGTS, mas não terá direito 

ao seguro desemprego.

• HOMOLOGAÇÃO DAS RESCISÕES

o HOJE
- O pedido de demissão ou recibo de quitação do contrato de trabalho (quando 

é a empresa quem dispensa o empregado) firmado por trabalho com mais 
1 ano de serviço só é válido quando feito com a assistência do respectivo 
Sindicato ou perante o Ministério do Trabalho

o NA REFORMA
- Na rescisão, basta que a empresa pague as verbas rescisórias, comunique 

sobre a rescisão aos órgãos competentes, e dê baixa na CTPS do trabalhador, 
sem precisar realizar qualquer homologação.
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• PRAZO PARA PAGAMENTO DAS RESCISÓRIAS

o HOJE
- Se o empregado é dispensado e cumpre o aviso prévio / se pede demissão e 

cumpre o aviso prévio: pagamento no primeiro dia útil seguinte ao término 
do aviso prévio.

- Se o empregado é dispensado e o aviso prévio é indenizado / se pede demissão 
sem conceder o aviso ao empregador: pagamento até o décimo dia.

o NA REFORMA
- Prazo único para pagamento das verbas rescisórias, qualquer que seja a 

modalidade de rescisão e aviso prévio: 10 dias a contar do último dia de 
trabalho.

• DISPENSA POR JUSTA CAUSA PELA PERDA DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

o HOJE
- Não há previsão na CLT.

o NA REFORMA
- O funcionário pode ser demitido por justa causa na hipótese em que perde 

a carteira de habilitação para o exercício profissional (habilitações tais como 
CNH para o motorista, CRM para o médico, CRO para o dentista, COREN 
para o enfermeiro, OAB para o advogado, etc.) ou perde algum dos requisitos 
exigidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta 
dolosa.

• TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL DE VERBA TRABALHISTA

o HOJE
- Não há previsão na CLT.

o NA REFORMA
- O empregado pode firmar termo de quitação anual de uma ou mais verbas 

trabalhistas, junto ao Sindicato de sua categoria, na vigência ou não do 
contrato de trabalho.
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• ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE TRABALHO – GRATIFICAÇÃO

o HOJE
- O empregado que ganha gratificação por 10 anos ou mais tem este valor 

incorporado ao seu contrato de trabalho, não sendo permitido ao empregador 
suprimi-la.

o NA REFORMA
- A CLT estabelece que a alteração no contrato de trabalho, com ou sem justo 

motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da 
gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente 
do tempo de exercício da respectiva função.

• ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO

o HOJE
- Não há previsão na CLT, e nem possibilidade de submeter à homologação 

judicial um acordo feito fora de processo judicial.

o NA REFORMA
- A nova lei cria a possibilidade de submeter à Justiça do Trabalho acordos 

feitos extrajudicialmente.

• TELETRABALHO

o HOJE
- Não há previsão na CLT.

o NA REFORMA
- A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho se dará 

preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização 
de tecnologias de informação e comunicação que não se constituam como 
trabalho externo.

3. JORNADA DE TRABALHO

• PERÍODO PARA TROCA DE UNIFORME/HIGIENE/DESCANSO/
ALIMENTAÇÃO
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o HOJE
- Não há regra na CLT.
- Jurisprudência e Súmula 366 do TST entendem que, todo o período que o 

empregado utilizar para troca de uniformes, higiene pessoal, descanso, lazer, 
atividades religiosas, estudo e alimentação é considerado tempo a disposição 
do empregador e deve ser remunerado como jornada de trabalho, quando 
ultrapassa 5 minutos antes e depois da jornada.

o NA REFORMA
- Não é tempo à disposição do empregador e nem jornada de trabalho o 

período além do expediente que o empregado utiliza, por escolha própria, 
para atividades particulares como práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, 
alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal ou troca de 
uniforme, ou ainda quando buscar proteção pessoal em caso de insegurança 
nas vias públicas ou más condições climáticas.

• HORAS IN ITINERE

o HOJE
- Quando em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de 

difícil acesso, ou não servido por transporte público, o período de tempo 
gasto pelo funcionário no trajeto residência-trabalho e vice-versa é incluído 
na jornada de trabalho.

o NA REFORMA
- O tempo gasto pelo empregado no deslocamento residência-trabalho-

residência, seja por qualquer meio de transporte, não será computado como 
jornada de trabalho, ainda que o local seja de difícil acesso e não servido por 
transporte público.

• COMPENSAÇÃO MENSAL DE HORAS

o HOJE
- Só é possível acordar com o funcionário o regime de compensação semanal 

de horas, segundo o qual se extrapolava a 8ª hora diária sem extrapolar a 44ª 
semanal, na maioria das vezes para conceder o sábado como mais uma folga. 
O acordo precisa ser escrito.
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o NA REFORMA
- O empregador pode acordar com o funcionário a adoção de um regime de 

compensação mensal de jornada, por acordo tácito ou escrito. A prestação 
de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de 
jornada.

• BANCO DE HORAS

o HOJE
- A CLT determina que para adotar o regime de banco de horas (uma das 

modalidades de compensação de jornada) exige-se negociação coletiva com 
o Sindicato, e a compensação precisa ser feita em até 1 ano. Prestação de horas 
extras habituais invalida o Banco de Horas.

o NA REFORMA
- O banco de horas pode ser instituído através de acordo individual escrito 

entre empregado e empregador, desde que a compensação das horas ocorra 
em até 6 meses. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o 
banco de horas.

• REGIME DE HORAS 12X36

o HOJE
- Não há previsão na CLT.
- A súmula 444 do TST determina que para adotar a jornada especial de 12 

horas de trabalho por 36 de descanso exige-se negociação coletiva com o 
Sindicato.

- A jurisprudência ainda entende que o empregador precisa formalizar 
essa jornada em acordo individual com seu funcionário. Se a atividade 
for insalubre é preciso também de autorização do Ministério do Trabalho. 
Feriados trabalhados são pagos em dobro.

o NA REFORMA
- A escala 12x36 passa a ter previsão legal na CLT, podendo ser pactuada por 

acordo individual escrito, não necessitando mais de autorização expressa do 
Sindicato nas normas coletivas.

- Na remuneração do empregado já estão inclusos o repouso semanal 
remunerado, prorrogação do trabalho noturno – quando houver - e os feriados 
eventualmente trabalhados, que já se consideram, assim, compensados. Os 
intervalos para refeição e descanso poderão ser concedidos ou indenizados.

- Não se exige mais a autorização prévia do Ministério do Trabalho para 
implantar essas jornadas nas atividades insalubres.
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• PENALIDADE PELA NÃO FRUIÇÃO DO INTERVALO PARA REFEIÇÃO/
DESCANSO

o HOJE
- A CLT determina que o intervalo não concedido deve ser remunerado com 

acréscimo de, no mínimo, 50%. A Súmula 437 do TST prevê que o pagamento 
deve ser da hora inteira, e não somente do período não gozado, além de fixar 
sua natureza salarial, fazendo-o refletir nas demais verbas e ter incidência de 
impostos.

o NA REFORMA
- A não fruição do intervalo intrajornada mínimo implica o pagamento apenas 

do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o salário. Este pagamento 
passa a ter natureza indenizatória, e não vai gerar nenhum reflexo em outras 
verbas.

- Através norma coletiva é possível reduzir o intervalo intrajornada.

• NEGOCIAÇÃO DE JORNADA POR ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA

o HOJE
- A CLT não prevê possibilidade de cláusula coletiva contrariar a legislação.

o NA REFORMA
- Há previsão expressa de que o Acordo/Convenção se sobrepõe à lei quando 

trata especificamente de pacto referente à jornada de trabalho (respeitando 
o limite constitucional), intervalo intrajornada (mínimo 30 minutos p/ 
jornadas com mais de 6h diárias), teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho 
intermitente, e modalidade do registro de ponto.

- Mesmo que não haja contrapartida ao funcionário, a cláusula coletiva tem 
validade

4. REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS

• PARCELAS QUE NÃO SE INCORPORAM A REMUNERAÇÃO

o HOJE
- Valores pagos como ajuda de custo não são parte da remuneração. Diárias 

para viagem também não, exceto se tiverem valor acima de 50% do salário do 
empregado.

- Jurisprudência costuma entender que qualquer parcela habitualmente paga 
ao empregado passa a ser parte de seu salário.
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o NA REFORMA
- Ainda que habituais, as importâncias pagas a título de ajuda de custo 

(combustível, por exemplo), auxílio-alimentação (cesta básica, por exemplo 
– proibido pagamento em dinheiro) e diárias para viagem não integram a 
remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho 
e não são parte da base de incidência de qualquer encargo trabalhista e 
previdenciário.

• DEFINIÇÃO DE PRÊMIOS

o HOJE
- Não há regra específica na CLT. Quando habituais ou pagos em contraprestação 

ao trabalho os prêmios e abonos integram a remuneração do empregado

o NA REFORMA
- Prêmios são liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, 

serviços ou valor em dinheiro a um empregado ou a um grupo de empregados, 
em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício 
de suas atividades.

- Empregados e empregadores poderão negociar livremente prêmios.
- Ainda que habituais, os prêmios e abonos não integram a remuneração do 

empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não são parte da 
base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

• EQUIPARAÇÃO SALARIAL

o HOJE
- Para pedir a equiparação o paradigma não pode ter mais do que 2 anos 

naquele serviço.
- A equiparação salarial não prevalece quando a empresa tem quadro de carreira 

organizado (promoções por antiguidade x merecimento). O TST entende que 
este quadro precisa ser homologado pelo Ministério do Trabalho.

o NA REFORMA
- Acréscimo de requisitos:

• O trabalho prestado deve se dar no mesmo estabelecimento.
• Trabalho de igual valor é aquele prestado com a mesma produtividade 

e perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço 
para o mesmo empregador não for superior a 4 anos.

• Contemporaneidade
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• Quadro de carreira ou plano de cargos e salários não precisa de 
homologação, e podem fazer parte do Regulamento Interno e afastam 
o pedido de equiparação.

• PLANO DE SAÚDE E PLANO ODONTOLÓGICO

o HOJE
- Assistência médica hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou 

mediante seguro-saúde não possuem natureza salarial.
- O CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) entende que incide 

contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de assistência médica 
ou seguro saúde quando os planos e as coberturas não foram iguais para 
todos os segurados da empresa.

o NA REFORMA
- Plano de saúde e plano odontológico, reembolso de despesas com 

medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas 
médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedidos em 
diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do 
funcionário, nem salário de contribuição para fins de INSS.

• FÉRIAS

o HOJE
- As férias podem ser concedidas em 2 (dois) períodos, um dos quais não 

poderá ser inferior a 10 (dez) dias corridos.
- Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinquenta) anos de 

idade, as férias devem sempre ser concedidas de uma só vez.

o NA REFORMA
- Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas 

em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze 
dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, 
cada um.

5. NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

• A importância do bom relacionamento com os Sindicatos:

o Julgado do STF em 2015 e 2016, entendendo que as cláusulas coletivas se 
sobrepõem à própria legislação.
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o Prevalência dos Acordos Coletivos sobre as Convenções Prazo de validade” das 
normas coletivas Pontos da reforma nos instrumentos coletivos da categoria

• NEGOCIAÇÕES COLETIVAS X LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

o HOJE
- Apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, o tema ainda causava 

discussões na Justiça do Trabalho, que sempre considerou que as cláusulas de 
norma coletiva não poderiam contrarias leis, de caráter obrigatório.

o NA REFORMA
- A CLT passa a refletir, de modo expresso, o posicionamento da mais alta 

Corte com relação à validade dos instrumentos coletivos. Direitos poderão 
ser restringidos nas negociações coletivas ainda que não haja contraprestação 
ao empregado.

- Não será possível transacionar sobre matérias como registro em CTPS, 13º 
salário, remuneração adicional pelo trabalho noturno, repouso semanal 
remunerado, férias anuais acrescidas de 1/3 licenças maternidade e 
paternidade, e outras normas de saúde, segurança e higiene.

• ULTRATIVIDADE DAS NORMAS COLETIVAS

o HOJE
- Não há regra na CLT. Segundo o último posicionamento do TST, mesmo que 

a norma coletiva esteja vencida/expirada, prevalece a obrigação das partes 
de cumpri-la, porque teriam se integrado ao contrato de trabalho, até que 
venham nova norma com novas condições.

o NA REFORMA
- Fixado prazo máximo de 2 anos de vigência das normas coletivas, sem 

lucratividades das cláusulas (manutenção das cláusulas da norma vencida até 
que nova norma seja assinada pelas partes).

• REGRAS DO ACORDO COLETIVO X REGRAS DA CONVENÇÃO COLETIVA

o HOJE
- As condições mais favoráveis ao trabalhador são as que prevalecem, sejam 

elas de Acordo ou de Convenção Coletiva.
- Teoria do congloba mento: não é possível simplesmente eleger as normas mais 

benéficas de cada fonte de regulamentação, mas, sim, aplicar-se o instrumento 
normativo coletivo mais benéfico como um todo, sem fracionamentos.
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o NA REFORMA
- Os Acordos Coletivos, porque mais específicos, sempre prevalecerão sobre as 

Convenções Coletivas, mais genéricas.
- A regra foi alterada e esclarecida. O Acordo sempre prevalece sobre a 

Convenção, em privilégio das negociações diretas entre empresa e Sindicato 
profissional, que gera regras mais específicas e adequadas.

• PONTOS DA REFORMA NOS INSTRUMENTOS COLETIVOS DA CATEGORIA

o A nova redação do parágrafo 1° do artigo 457 da CLT excluiu da integração ao 
salário as percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos 
pagos. (grifo nosso)

o Com isso, relevante a adequação – possivelmente a supressão - da cláusula 3ª, 
parágrafo 2° da Convenção Coletiva de 2017, que prevê o cômputo das gratificações 
de função para o pagamento de diversas parcelas salariais;

o Ao parágrafo 3° da cláusula 39ª da Convenção Coletiva de 2017 (que trata do 
acordo individual de trabalho para a compensação do sábado) ou inserindo-se 
novo parágrafo à cláusula, pertinente a inserção das novas previsões constantes dos 
parágrafos 5° e 6° do artigo 59: “ § 2° Poderá ser dispensado o acréscimo de salário 
se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em 
um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira 
que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de 
trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diária.§ 5° 
.O banco de horas de que trata o § 2o deste artigo poderá ser pactuado por acordo 
individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis 
meses.§ 6°.

o É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, 
tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês.”

• PONTOS DA REFORMA NOS INSTRUMENTOS COLETIVOS DA CATEGORIA

o Ao parágrafo 4° da cláusula 39ª da Convenção Coletiva de 2017 (relativo ao 
intervalo intrajornada), pertinente a inserção da possibilidade da redução do 
intervalo intrajornada, “respeitado o limite mínimo de trinta minutos para 
jornadas superiores a seis horas”, na forma da nova redação do artigo 611-A, III, 
da CLT;

o No parágrafo 5° da cláusula 39ª da Convenção Coletiva de 2017 (relativo à 
remuneração do intervalo intrajornada trabalhado), pertinente a supressão da 
parte final “combinado com a Cláusula ‘Horas Extras’ da presente Norma Coletiva, 
acrescido do adicional de periculosidade, hora extra e gratificação de função, 
quando houver”, em vista da nova redação do artigo 71, § 4°, da CLT;
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o Pertinente a adequação das cláusulas quadragésima e quadragésima sexta da 
Convenção Coletiva de 2017 – relativas à escala 12x36, trabalhos aos domingos, 
feriados e folgas, objetos de pedidos de diversas reclamações trabalhistas no 
segmento - à luz das novas previsões constantes dos artigos 59-A e 59-B da CLT:

o “Art. 59-A”. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às 
partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo 
de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e 
seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos 
para repouso e alimentação. (grifo nosso)

o Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput 
deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado 
e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as 
prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º 
do art. 73 desta Consolidação.”

o “Art. 59-B”. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, 
inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do 
pagamento das horas excedentes à jornada normal diária se não ultrapassada a 
duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional.

o Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo 
de compensação de jornada e o banco de horas.” (destacamos)

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nova legislação entra em vigor no dia 13 de novembro de 2017.
As mudanças são significativas, impactam a todas as empresas e representam uma 

“nova era” para o Direito do Trabalho.
É este o momento de empregadores e empregados rever as regras e os procedimentos 

e documentos firmados.
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DIREITO DO IDOSO DE SER AMPARADO PELA FAMÍLIA: UMA 
OBRIGAÇÃO MORAL

DERECHO DEL ANCIANO DE SER AMPARADO POR LA FAMILIA: 
UNA OBLIGACIÓN MORAL

Giselda Alves Bomfim

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Conceito de pessoa idosa. 3 Evolução 
histórica do envelhecimento humano no Brasil. 4 Breve evolução 
das leis de proteção à pessoa idosa. 5 Responsabilidade da família 
de amparar o idoso, artigo 3º, IV, Lei nº 10.741/03. 6 O direito de 
conviver com a família, em detrimento de viver em asilo. 7 Dever 
da família e da sociedade com a pessoa idosa, princípio da digni-
dade humana. 8 Consciência moral e o dever de cuidar do parente 
idoso. 9 Envelhecimento: um processo natural. 10 A família tem o 
dever de agir de maneira justa e digna com o idoso. 11 Considera-
ções finais. 12 Referências.

RESUMO: O presente artigo aborda questões relacionadas ao 
abandono do idoso por sua família, e a necessidade de se ampliar 
o rol de parentes obrigados a prestar assistência a ele. Tem, ain-
da, o objetivo de promover uma reflexão acerca dos deveres da 
família, da comunidade e de toda a sociedade com a pessoa idosa 
vulnerável, como forma de garantir o direito à vida, à liberdade, à 
saúde, à educação, à cultura, ao esporte e à dignidade.

Palavras-chave: Direito do idoso. Amparo pela família. Dever 
moral.

RESUMEN: El presente artículo aborda cuestiones relativas al 
abandono del anciano por su familia, y la necesidad de ampliar el 
rol de parientes obligados a prestar asistencia a él. También tiene 
el objetivo de promover una reflexión acerca de los deberes de 
la familia, de la comunidad y de toda la sociedad con la persona 
mayor vulnerable, como forma de garantizar el derecho a la vida, 
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a la libertad, a la salud, a la educación, a la cultura, el deporte y la 
dignidad.

Palabras clave: Derecho del anciano. Amparo por la familia. De-
ber moral.

1. INTRODUÇÃO

Em 1º de agosto de 2003, entrou em vigor o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03 e, 
com ele, o cenário jurídico brasileiro ganhou uma nova legislação que trata das garantias, 
dos deveres e das obrigações da pessoa idosa. 

O presente artigo tem o objetivo de produzir uma reflexão social acerca da obrigação 
moral da família e de cada cidadão com a pessoa idosa, enquanto sujeito hipossuficiente. 
Cabe ao indivíduo, na qualidade de membro da sociedade, o importante papel social de 
avocar para si a responsabilidade moral de cuidar, seja do familiar idoso, tais como pai, mãe, 
avó, ou de parentes mais distantes. E, por que não falar em amparar aquele idoso excluído 
da instituição familiar, fragilizado por um sistema de políticas públicas fracassadas que se 
silencia diante de uma situação na qual encontra-se em total abandono?

Envelhecimento não significa o fim da vida, e sim a entrada em um período de ápice 
do desenvolvimento humano e, por isso, familiares e membros da comunidade e da socie-
dade, não podem deixar que o idoso pereça na velhice sem nenhum amparo.

O Estatuto do Idoso é marcado por um conjunto de normas de cunho moral, as 
quais já deveriam estar implícitas na formação do indivíduo desde a infância. Os princí-
pios normativos de garantias contidas nesse estatuto atrelam o envelhecimento digno ao 
convívio familiar. 

Na velhice, naturalmente, há maior vulnerabilidade do indivíduo, assim, ele reclama 
maior atenção da família e do Estado, exigindo políticas públicas que procurem conciliar 
a assistência devida, a qual deve ser promovida e assegurada principalmente pela família.

2. CONCEITO DE PESSOA IDOSA

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2002), a definição de idoso é 
considerada a partir da idade cronológica, entendendo como pessoa idosa aquela com 60 
anos ou mais. No Estatuto do Idoso foi empregado o mesmo conceito cronológico da OMS 
para definir pessoa idosa, amparado pela Lei nº 10.741/2003.

O artigo 1º, do Estatuto do Idoso, assegura direitos e garantias à pessoa idosa com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Sendo certo que o mesmo estatuto ressalva 
que, para assistência social previdenciária, a idade considerada é de 65 anos, alterando os 
termos do Decreto Lei nº 8.742/93 e da Lei nº 9.720/98, cuja idade mínima para conseguir 
o benefício assistencial era de 70 anos de idade.
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O mesmo estatuto também criou o critério de diferenciação no que tange às políticas 
públicas de gratuidade no transporte público urbano. Nesses casos, o conceito de idoso foi 
ampliado para a idade de 65 anos, deixando em aberto a possibilidade de os municípios 
legislarem sobre essa matéria, podendo adotar idade inferior a 65 anos.

Notamos, desse modo, que o Estatuto do Idoso adotou diferentes critérios de idade 
para determinado tipo de direitos e garantias, o que parece um contrassenso do legislador 
brasileiro que ora estabelece uma idade, ora estabelece outra.

3. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
NO BRASIL 

Estudos demonstraram que, na década de 1976, a população brasileira possuía uma 
expectativa de vida de 50 anos. Nos últimos 40 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), revelou que a população idosa amentou consideravelmente. Aumentan-
do, concomitantemente, a expectativa média de vida do brasileiro. 

Segundo dados do IBGE, ao longo dos anos um dos fatores que impulsionou essa 
progressão populacional de idosos no Brasil foi o aumento da expectativa de vida do brasi-
leiro, somado às diversas descobertas na área de saúde. Entre 2005 e 2015, a proporção de 
idosos de 60 anos ou mais, passou de 9,8% para 14,3%. Os dados são do estudo “Síntese de 
Indicadores Sociais (SIS): análise das condições de vida da população brasileira 2016”.

A estimativa é a de que a expectativa de vida do brasileiro aumente ainda mais, visto 
que alguns estudos consideram que em 2060 a população idosa com mais de 80 anos de 
idade seja de 29 milhões (IBGE, 2016).

O envelhecimento é um processo natural que acontece de forma individual e gra-
dativa, com o passar do tempo, e que pode ser caracterizado por modificações fisiológicas, 
bioquímicas e psicológicas no organismo de cada indivíduo, assim, os graus que afetam 
cada idoso no processo de envelhecimento são distintos e dependem de vários fatores que 
diferenciam a necessidade de cada um. 

4. BREVE EVOLUÇÃO DAS LEIS DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA

Ao longo dos anos, o legislador brasileiro pouco fez em favor do idoso. A primeira 
Constituição Brasileira outorgada em 1824, bem como as demais constituições seguintes, 
referiam-se à pessoa idosa apenas no que tange à previdência social e à saúde, deixando de 
abordar outros temas importantes relacionados ao idoso.

Em 28 de setembro de 1885, diante de um problema social, criou-se a Lei dos Sexa-
genários, de nº 3.270/1885, que tratava da proteção dos idosos escravizados, cuja preocupa-
ção era a de garantir que os indivíduos com mais de 60 anos que não possuíam capacidade 
laborativa tivessem o mínimo de condição de vida e de subsistência, já que com 60 anos eles 
eram libertos e largados à própria sorte.
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J. Baptista Pereira (1887, p. 21-22) comentando a Lei nº 3.270/1885, dos Sexagená-
rios, artigo 3º, fez severas críticas, expondo que a recepção da referida lei foi tida como uma 
piada, visto que ela não solucionava o problema do idoso escravizado: 

Art. 3º, § 4º, são libertos os escravos de 60 anos de idade comple-
tos antes e depois da data em que entrar em vigor esta Lei, ficando, 
porém, obrigados a título de indenização de sua alforria, a pres-
tar serviços a seus ex-senhores pelo espaço de três anos (BRASIL, 
1886).

Após a Segunda Guerra Mundial, os cenários político, econômico e social do Brasil 
e do mundo passaram a ser outros. Os movimentos humanistas revelaram uma tendência 
em garantir os direitos individuais da pessoa humana, advindos em 1948 da Declaração dos 
Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas (ONU).

A preocupação com os problemas causados pelo envelhecimento no Brasil não se 
restringe apenas ao campo do Direito. Nesse contexto histórico, o século XX foi marcado 
por grandes avanços e descobertas científicas na área da saúde e do desenvolvimento huma-
no, garantindo, assim, maior longevidade. 

A Medicina, preocupada com a saúde da crescente população idosa, criou áreas des-
tinadas a esse público, tais como a gerontologia e geriatria, permitindo uma vida mais digna 
e de melhor qualidade em meio ao processo de envelhecimento.

No decorrer de todo esse processo de mudança, vigorava no Brasil o Código Civil de 
1916, no qual pouco ou quase nada tratava das garantias do idoso. De acordo a Lei Civil da 
época, o idoso era encarado quase como menor ou insano. 

Durante os mais de 80 anos de vigência dessa lei, os cidadãos idosos não podiam 
dispor livremente de seus bens, já que tal lei se ocupava em garantir o direito de herança 
da prole, em detrimento de garantir a autonomia do idoso e a dignidade desse enquanto 
pessoa de direito.

A Legislação Civil brasileira de 1916, ao tratar da pessoa idosa, limitou-se em regular 
tão somente o regime obrigatório de casamento. Nesse aspecto, homens maiores de 60 anos 
e mulheres maiores de 50 anos, só poderiam se casar pelo regime de separação total de bens.

Por muito tempo a legislação brasileira tem considerado o idoso como débil, que 
sequer pode dispor livremente de sua vida afetiva, cuja possibilidade de deliberar sobre sua 
herança é cerceada. 

O Código Civil brasileiro de 2002, apesar de procurar ser inovador, manteve a ideia 
original do Código anterior, modificando apenas a faixa etária para 70 anos, tanto para 
homens quanto para mulheres, resguardando o que prevê a Constituição Federal (CF), que 
prega que homens e mulheres são iguais, em direitos e obrigações.

À luz da dignidade da pessoa humana, do princípio da liberdade e da igualdade, pre-
vistos na Carta Magna de 1988, o Código Civil de 2002 fere a dignidade do idoso ao reduzir 
sua autonomia de vontade, forçando-o a uma tutela discriminatória quando impõe que os 
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idosos maiores de 70 anos só podem se casar pelo regime de separação obrigatória de bens, 
(BRASIL, 2002).

Pesquisa realizada na legislação civil estrangeira aponta que em países como o Méxi-
co, o fator idade não é motivo discriminatório nem limitador da autonomia de vontade do 
idoso, não há, portanto, naquela legislação, imposição de regime de casamento diferenciado 
para o idoso (MÉXICO, 2011).

A limitação da autonomia de vontade imposta pelo Código Civil brasileiro é flagran-
te violação dos princípios constitucionais da liberdade individual do cidadão idoso, forma 
discriminatória que afronta o disposto no artigo 3º, IV, e 5º, da CF: 

Art. 3º – Constituem objetivos fundamentais da República Fede-
rativa do Brasil:
IV – Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. [...] 
Art. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen-
tes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: O idoso 
não pode ser impedido de dispor livremente de seu patrimônio, 
sob nenhuma alegação, salvo se houve enfermidade que afete sua 
capacidade psíquica, devidamente comprovada, mediante proces-
so de interdição, observado o devido processo legal, o direito ao 
contraditório e a ampla defesa (BRASIL, 1988).

Portanto, a lei civil ao impor um regime de casamento diferenciado aos maiores de 
70 anos está agindo de forma discriminatória e contrária aos mandamentos constitucionais. 
Não obstante, por sua vez a legislação trabalhista brasileira de 1943, pouco ou quase nada 
falou sobre as garantias sociais do trabalhador idoso. 

Nesse sentido o Estatuto do Idoso foi inovador, e conforme Lei nº 10.741, “assegura 
que o idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições 
físicas, intelectuais e psíquicas” (BRASIL, 2003, art. 26). 

Em muitas sociedades os idosos são vistos como cidadãos sem valor produtivo em se 
tratando do trabalho, o que acarreta em baixa qualidade de execução dos direitos ao lazer, à 
educação e à oportunidade. Por isso, a luta diária pela prevalência das garantias Fundamen-
tais da Pessoa Idosa é considerada exercício da própria cidadania.

Conforme destacado anteriormente, a legislação brasileira desde a época mais remo-
ta pouco tem se preocupado com o idoso. No aspecto evolucional da legislação previdenciá-
ria social os avanços são mínimos. 

Ao entrar em vigor, a Lei nº 9.720/98, de amparo e assistência ao idoso, considerava 
70 anos a idade mínima para o recebimento do benefício de prestação continuada, sendo 
que essa idade mínima foi reduzida para 67 anos e, por fim, reduzida para 65 anos, desde 
que o idoso se enquadre no perfil de recebimento dessa prestação.
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Fazendo um paralelo entre a Lei nº 3.270/1885 – dos Sexagenários, e a legislação 
atual previdenciária, observamos que o Brasil pouco evoluiu na prestação assistencial. O 
idoso brasileiro continua sendo escravizado por sua pátria.

Passamos, então, para a Legislação Penal brasileira que também reconhece o idoso 
como agente de direito e de garantias. Essa legislação foi criada em 1940, com reforma em 
1984 e, em sua maior parte, considera pessoa idosa àquela com idade igual ou superior a 
70 anos. 

Sendo que, para efeito de agravantes penais como meio de reprimir crimes contra o 
idoso, essa lei considera o conceito de idoso como sendo os maiores de 60 anos, nos termos 
do artigo 1º, da Lei nº 10.741/03 e do artigo 61, II, h, do Código Penal (CP): 

Art. 61 – São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não 
constituem ou qualificam o crime. [...] II – Ter o agente cometido o 
crime: h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou 
mulher grávida (BRASIL, 2003; BRASIL, 1940).

Outro ponto que merece destaque diz respeito ao atenuante etário previsto no artigo 
65, I, CP, em que benefícios da lei aplicam-se ao idoso com 70 anos, e considera que “são 
circunstâncias que sempre atenuam a pena: I – Ser o agente menor de 21 (vinte e um), na 
data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença” (BRASIL, 1940).

Em determinados casos, a Lei Penal também prevê que a execução da sentença con-
denatória, quando envolve pessoa idosa com 70 anos ou mais, poderá ser suspensa através 
de sursis, desde que a pena seja igual ou inferior a quatro anos, 

Art. 77 – A execução da pena privativa de liberdade, não supe-
rior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos, desde que: § 2º A execução da pena privativa de liberdade, 
não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis 
anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, 
ou razões de saúde justifiquem a suspensão (BRASIL, 1940).

A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal (LEP), nos artigos 32, 
115 e 117, também garantem alguns benefícios à pessoa idosa que tenha que cumprir pena, 
prevendo que a prescrição da punibilidade será reduzida pela metade, para o idoso que na 
época da condenação tenha mais de 70 anos. 

Além disso, prevê que, na execução da pena, o condenado maior de 70 anos pode 
ser beneficiário de prisão domiciliar. Já nos casos de remissão de pena por trabalho, sendo 
o condenado idoso com mais de 60 anos, o trabalho que lhe for dado na prisão deve ser 
adequado à sua idade (BRASIL, 1984). 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a visão dos Direitos e das Garan-
tias Fundamentais da Pessoa Humana, possibilitou o aumento da responsabilidade social 
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de toda comunidade com o idoso, fazendo com que as violações aos direitos dos idosos 
tomassem nova forma. 

Entretanto, é impossível não fazer uma crítica aos diversos critérios adotados pelo 
legislador brasileiro e às diversas faixas etárias de idade adotadas para definição de idoso.

A constituição pátria conscientiza-nos de uma atribuição que deveria estar interna-
lizada em nossos princípios morais. E, diante de um cenário social de garantias e de direitos 
fundamentais previstos na CF, o legislador passa a criar medidas para ampliar a proteção 
ao idoso, com a elaboração de uma legislação própria e, desse modo, estrutura suas ações 
em relação aos cidadãos de terceira idade, por meio da Política Nacional do Idoso, que foi o 
grande marco para a extensão desses direitos vigentes atualmente.

Em 1994 foi criada a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/94) que, por sua vez, 
dentre outras diretrizes propôs a criação e a implantação dos Conselhos Estaduais e Muni-
cipais do Idoso em todo o território nacional, tendo como objetivo principal implantar, ex-
pandir e fiscalizar Entidades de Atendimento ao Idoso, haja vista que as existentes, quando 
não apropriadas ou não regularizadas, mantinham os idosos em condições sub-humanas.

A CF de 1988, dispõe que é objetivo fundamental da República Federativa do 
Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. Ela, assim, assegura à pessoa idosa, o amparo 
familiar, a gratuidade no transporte público e a assistência social previdenciária, entre 
outras garantias.

O Estatuto do Idoso corrobora a ideia do Constituinte e impõe a obrigação da família 
em face da pessoa idosa no artigo 3º, IV, da Lei nº 10.741/03:

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação 
do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignida-
de, ao respeito e à convivência familiar e/ou comunitária (BRA-
SIL, 2003).

É inegável que o Estatuto do Idoso tenha observado pontos relevantes no tratamen-
to do idoso, como a prioridade de atendimento nos órgãos públicos e privados, o direito 
à vida, à liberdade e à dignidade dos cidadãos de terceira idade, mesmo com relação ao 
aspecto penal e processual. Estimulou, também, a educação, o esporte, a cultura e o lazer. 

Após a criação desse estatuto foi oficializada a inserção do idoso nos programas de 
profissionalização, seja como treinamento, preparação, adaptação ou, até mesmo, requa-
lificação, atendendo às novas tecnologias, e visando a uma possibilidade de exercício do 
trabalho remunerado, de reserva de cotas nos programas de habilitação.

Importante frisar também que todo esse conjunto de leis que garante a proteção do 
idoso é mecanismo necessário, uma vez que por muitos anos observou-se omissão no tra-
tamento dado à pessoa idosa, seja por parte da família, da comunidade, da sociedade e do 
próprio Estado. 
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Diante do exposto, infere-se que a partir de medidas de proteção ao idoso e de pu-
nição aos que forem contra essas medidas, podemos garantir o mínimo de dignidade a esse 
grupo. 

Todavia, a letra fria da lei sem a concreta aplicabilidade e aceitação social não terá 
efeito nenhum. A eficácia do Estatuto do Idoso depende de vários fatores.

5. RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA DE AMPARAR O IDOSO, 
ARTIGO 3º, IV, LEI Nº 10.741/03

Segundo preceitua o artigo 3º, IV, do Estatuto do Idoso, a família, a comunidade, a 
sociedade e o Poder Público são responsáveis por assegurar ao idoso, com absoluta priori-
dade, a efetivação dos direitos fundamentais e, dentre os direitos garantidos por lei ao idoso, 
encontra-se o direito à convivência familiar.

A convivência familiar, nada mais é do que a obrigação da família de proteger, sus-
tentar, defender e resguardar o idoso em sua velhice. A segurança descrita no parágrafo IV, 
do artigo 3º, garante que a família deve, portanto, amparar o idoso.

Contudo, cabe salientar que as obrigações da família descritas no artigo citado não 
são taxativas, podendo ser ampliadas em consonância com o disposto no artigo 2º, do mes-
mo estatuto, o qual garante que a lei assegurará ao idoso o direito à felicidade.

Art. 2º – O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde fí-
sica e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual 
e social, em condições de liberdade e dignidade (BRASIL, 2003).

Todos os direitos elencados nos diversos dispositivos do Estatuto do Idoso, em es-
pecial no artigo 3º, IV, são direitos da pessoa humana, essenciais para sua existência digna 
e feliz.

6. O DIREITO DE CONVIVER COM A FAMÍLIA, EM DETRIMEN-
TO DE VIVER EM ASILO

Pelo princípio da prevalência da supremacia na convivência familiar, em detrimento 
da casa de repouso ou do asilo, a falta de condições financeiras da família não a afasta da 
obrigatoriedade de manter o idoso no lar familiar.

As medidas de proteção ao idoso previstas no estatuto garantem o direito de per-
manecer no núcleo familiar, exceto em casos extremos, quando: a convivência se mostre 
inviável; possa causar risco ao idoso; ocorra a ausência de parentes; o idoso por sua própria 
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vontade queira se afastar da vida familiar; não exista outro núcleo familiar que deseje ampa-
rar o idoso com sua concordância. E, só em última hipótese, o idoso será levado para viver 
em casa de repouso ou asilo.

7. DEVER DA FAMÍLIA E DA SOCIEDADE COM A PESSOA IDOSA, 
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA

Embasado na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, impõe-se o dever da famí-
lia, da comunidade, da sociedade e do Estado de amparar a pessoa idosa, assegurando-lhe 
participação, defendendo-lhe a dignidade e o bem-estar e, garantindo-lhe o direito à vida. 

Segundo Alexandre de Moraes (2007, p. 46), “a dignidade é um valor espiritual e 
moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida [...]”. 

Frente aos princípios norteadores, a família como a base da sociedade e protegida 
pelo Estado, tem como dever primordial garantir ao idoso a prevalência da proteção asse-
gurada pelo legislador brasileiro.

O conceito de família, em sentido amplo, é compreendido como o conjunto de pes-
soas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar. De acordo com Sílvio de Salvo Veno-
sa, “ascendentes, descendentes e colaterais de uma linhagem, incluindo-se os ascendentes, 
descendentes e colaterais do cônjuge, que se denominam parentes por afinidades ou afins 
uma relação conjugal ou de parentesco” (VENOSA, 2007, p. 2).

Família é, indubitavelmente, a instituição de maior valor em uma sociedade. Embora 
já tenhamos um conceito de família em sentido amplo, o objetivo deste trabalho é ampliá-
-lo ainda mais. O dever dessa instituição para com seus membros é consagrado na CF, nos 
artigos 229 e 230:

Art. 229 – Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 
menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os 
pais na velhice, carência ou enfermidade. Art. 230 – A família, 
a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas ido-
sas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo 
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. § 
1º Os programas de amparo aos idosos serão executados prefe-
rencialmente em seus lares. § 2º Aos maiores de sessenta e cinco 
anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos 
(BRASIL, 1988).

O artigo 1.566, IV, do Código Civil brasileiro prega que são deveres de ambos os 
cônjuges garantir o sustento, a guarda e a educação dos filhos menores, em decorrência do 
poder familiar. O mesmo diploma legal, no artigo 1.703, prevê que para manutenção dos 
filhos, os cônjuges separados judicialmente, contribuirão na proporção de seus recursos, 
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sendo assegurada a reciprocidade na obrigação dos filhos de prestarem alimentos aos pais 
(BRASIL, 2002).

O crescente aumento da população idosa e a longevidade alcançada pela população 
brasileira tem ocasionado sérios problemas relacionados ao abandono familiar do idoso e 
esse entrave deverá ser enfrentado pela geração futura.

Muito falta para que o Brasil alcance uma posição de país que preza pelo bom e 
digno envelhecimento. Nossas instituições estão malfadadas à letra fria da lei. O que faz 
com que estejamos diante de um grupo de pessoas que, na grande maioria, são excluídas da 
sociedade e expurgadas da própria vida com o mínimo ou sem nenhuma dignidade. Essa 
dignidade é atributo exclusivo da personalidade, o qual vincula-se de forma indissociável 
aos direitos fundamentais.

Os princípios contidos no Estatuto do Idoso, artigo 3º, IV, impõem que é dever da 
família e da sociedade organizada como um todo, juntamente com o Estado, assegurar e 
amparar as pessoas idosas, garantindo-lhes e fazendo garantir uma velhice digna e com 
bem-estar, com objetivo de proteção à vida e à dignidade humana (BRASIL, 2003). 

A CF de 1988, sob o aspecto da dignidade da pessoa humana, representa o ponto 
fundamental de toda estrutura legal, e o Estatuto do Idoso foi criado com o objetivo de 
confirmar as normas de proteção ao Idoso.

Ingo Wolfgang Sarlet, concluiu que a dignidade 

[...] é inerente aos homens, inata a sua natureza de ser humano, é 
direito constitucional, sua aplicação e eficácia são imediatas, não 
pode ser alienada, não sofre prescrição, é bem fora do comércio, 
e a partir da Constituição Federal de 88 torna-se cláusula pétrea. 
Observa-se que ela é irrenunciável, inalienável, e deve ser reco-
nhecida, promovida e protegida, não podendo, contudo, ser cria-
da, concedida ou retirada, já que existe em cada ser humano como 
algo que lhe é inerente (SARLET, 2012, p. 26).

Dentro de todo um conjunto de normas de proteção e de garantia dos direitos da 
pessoa idosa devemos, portanto, entender a realidade desse indivíduo em situação de risco, 
quando o familiar mais próximo não tem possibilidade de fornecer as condições mínimas 
para que ele viva com dignidade. 

Assim, faz-se necessário ampliar o conceito de família para atender às necessidades 
do idoso, alcançando os parentes em grau mais remoto e diminuindo os casos de abandono 
e os crimes contra a pessoa idosa, garantindo, também, que o idoso possa ter uma velhice 
digna e com boa qualidade de vida no seio familiar.

O artigo 98, da Lei nº 10.741/03, ao tipificar o crime de abandono, reforça a obrigato-
riedade da família em cuidar do idoso. Ele determina que “abandonar o idoso em hospitais, 
casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas neces-
sidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 
3 (três) anos e multa” (BRASIL, 2003).
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O dever de cuidar e de não abandonar o idoso, trata-se, portanto, de obrigação legal, 
e não de faculdade. Nesse sentido, os filhos maiores têm o dever de ajudar e de amparar os 
pais na velhice, na carência ou na enfermidade são, também, obrigados a defender a dig-
nidade e o bem-estar, garantindo ao idoso o direito à vida, reconhecendo seu dever legal e 
moral.

Contudo, o dever de cuidar e de amparar o idoso não deve ficar restrito apenas aos 
filhos maiores, aos cônjuges, ou aos irmãos. Existem pessoas idosas que não se casaram, 
nem tiveram filhos. Dessa forma, a obrigação de amparar o idoso deve ser estendida para se 
alcançar os parentes mais distantes, cumprindo, assim, a função social da lei.

Para o Direito Romano, a instituição familiar era formada por clãs, compostos por 
pai, mãe, filho, casa, escravo e animais de sua propriedade, sem, contudo, excluir tio, neto, 
sobrinho e afilhado.

Funari (2003), ao descrever a composição da família romana e seu papel social 
revela que,

os parentes do pai, que definia a identidade dos filhos e estabelecia 
os vínculos de herança, nome, culto, residência, eram severos. Os 
tios e avós paternos eram distantes e exigentes. Os parentes do 
lado materno, sem vinculações institucionais, já que as crianças 
não herdavam bens, nome, culto e residência da mãe, e estabele-
ciam relações muito mais ternas com seus afilhados, netos e so-
brinhos (FUNARI, 2003, p. 44).

Comprova-se, portanto, que a ideia do legislador apresentada no artigo 3º, IV, do 
Estatuto do Idoso, aponta para o conceito de família no sentido amplo, estendendo a res-
ponsabilidade a todos os parentes do mesmo clã, seja por afinidade, por determinação legal 
ou por laços consanguíneos (BRASIL, 2003).

8. CONSCIÊNCIA MORAL E O DEVER DE CUIDAR DO PARENTE 
IDOSO

O despertar da consciência moral de cuidar do idoso em condições de abandono ou 
de debilidade devido ao processo de envelhecimento, conforme já mencionado, não deve se 
restringir aos parentes mais próximos obrigados pela lei. Uma simples leitura do artigo 3º, 
do Estatuto do Idoso, amplia o conceito de família de maneira clara e coloca a comunidade, 
a sociedade e o Estado como entes solidários nessa obrigação.

Resgatando o sentido de família romana, em seu aspecto amplo estendido e, com-
preendendo como membros do clã familiar todos aqueles que derivam do mesmo ancestral, 
a obrigação de amparar o idoso alcançaria os parentes mais remotos. Contudo, não se pode 
excluir os parentes por afinidade, aqueles que não estão alcançados pelo mesmo ancestral 
de forma direta.
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Formada a ideia de família em sentido abrangente, resta, portanto, estabelecer o ob-
jetivo principal de ligar todos esses familiares ao dever moral de cuidar do idoso.

A ideia de um princípio moral universal de humanidade e de solidariedade com 
o idoso se faz presente em algumas teorias iluministas. O homem precisa agir com 
sua própria razão, com a certeza de que sua conduta está contribuindo para melhoria 
Universal da vida humana na Terra, sem, contudo, precisar se limitar puramente aos 
ditames da lei escrita.

Dworkin (2000) em sua obra “Uma Questão de Princípio”, reconhece que em casos 
complexos os magistrados julgam conforme princípios morais que norteiam a conduta hu-
mana. E, com isso, evidencia que os princípios são normas a serem utilizadas em situações 
nas quais a lei não prevê, ou prevê de forma restrita, certas condutas.

Essas considerações são importantes para aclarar a ideia de que o alcance de um 
princípio é mais amplo do que a própria lei escrita, e essa noção possibilita resolver situa-
ções complexas que envolvem o abandono do idoso pela família. Viabilizando, assim, a am-
pliação do quadro de parentes obrigados a prestar assistência ao idoso como uma norma de 
conduta moral e social. Visto que a situação fática na qual vive a maioria dos idosos no Bra-
sil tem um aspecto problemático amplo, que nem sempre está amparado pelo alcance da lei.

Ao se restringir a relação de parentes obrigada a prestar assistência ao idoso, muitos 
ficarão sem proteção da família e da comunidade na qual vivem, seja por falta de alcance 
legal, seja pelo crescente número de pessoas idosas abandonadas pelo mundo.

O IBGE divulgou um índice apontando que a população idosa brasileira atual é de 
quase 16 milhões e a previsão para o ano de 2050, é que a população brasileira de idosos seja 
superior a população de crianças e de adolescentes, segundo projeção do mesmo Instituto 
(IBGE, 2016). 

Sabemos que a Lei Civil brasileira obriga os filhos a cuidarem dos pais na velhice, 
entretanto o artigo 3º, da Lei nº 10.741/2003, não estabelece que essa relação seja apenas 
dos filhos. Ao tratarmos do termo família estamos diante de um conceito mais amplo, o 
qual podemos chamar a responsabilidade para parentes distantes, e não apenas os mais 
próximos, tomando como base os princípios morais de proteção à família, à vida e à dig-
nidade humana.

Em uma sociedade capitalista, torna-se cada vez mais difícil encontrar pessoas que, 
com base em princípios morais, acolham um parente idoso em seu lar, sem interesse fi-
nanceiro. Contudo, isso não é impossível de acontecer, sobretudo se baseamos a sociedade 
futura em uma educação humanista, fundada em princípios de justiça, com o objetivo de 
conquistar uma velhice digna para as futuras gerações.

Considerando-se que o envelhecimento é um processo multifatorial, não havendo 
uma padronização do seu estabelecimento nem das consequências em cada indivíduo, não 
é possível uma lei prever todas as hipóteses de abandono, tampouco definir o conceito de 
família na questão do dever de amparo ao idoso.

O escritor e chargista Ziraldo, de 85 anos, declarou à Revista Veja (2017), que “A 
velhice é uma coisa que te acontece de surpresa”.
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A única certeza é a de que estamos malfadados a envelhecer desde o momento do 
nascimento. Dessa forma, devemos todos nos preocupar com a velhice e com as consequên-
cias que ela acarreta à vida humana. Só assim, podemos estabelecer uma educação de base 
voltada para as futuras gerações, garantindo uma velhice digna para todos. 

9. ENVELHECIMENTO: UM PROCESSO NATURAL

Ser idoso é perceber a soma do tempo na face humana, envelhecer é, portanto, um 
movimento natural e contínuo do qual todo ser humano está predisposto, sendo necessário, 
assim, garantir a qualidade de vida durante esse processo biológico, físico e emocional.

As transformações no decorrer da trajetória de vida de um adulto demarcam obstá-
culos que ele enfrentará na velhice. É especialmente nessa fase que a pessoa tem seus direi-
tos tolhidos e lançam mão de sua dignidade, não por querer, mas por conta de um processo 
evolutivo e físico, em que se faz necessário o amparo familiar e o respeito das garantias 
impostas pela legislação.

A falta de amparo da família no acolhimento do idoso pode ocorrer por diversos 
motivos relacionados ao envelhecimento, são eles: ociosidade, problemas de saúde, conflito 
de gênio, ressentimentos de tempos passados, entre diversos outros. Enfim, seja qual for 
o motivo a família não deve abandonar o idoso, visto que ela tem o dever legal e moral de 
resguardá-lo.

Vale lembrar que envelhecer é algo certo e natural da condição humana e que estão 
atrelados a ele diversos problemas. É inconcebível, portanto, imaginar que uma pessoa hu-
mana depois de toda uma vida de dedicação seja simplesmente abandonada pelos familia-
res para esperar a morte sem cuidados e proteção.

Diante de um cenário de descaso vivenciado pela pessoa idosa, faz-se indispensável 
formar cidadãos conscientes de sua obrigação legal e moral e comprometidos com o cuida-
do aos idosos. 

Conforme apresentado, há um vasto conjunto de normas jurídicas existentes para 
proteger o idoso, por isso convém avaliar se essas normas são suficientes para garantir que 
o idoso não fique desamparado. Sustenta, desse modo, que o Estado na qualidade de res-
ponsável pela defesa dos direitos assegurados na Lei nº 10.741/03, deve implantar políticas 
públicas destinadas à educação de base e ao tratamento com o idoso (BRASIL, 2003).

O resultado da falta de combate ao abandono do idoso pode ser visto com o grande 
número de idosos que vivem sozinhos em casas de repouso sem receber sequer a visita de 
algum familiar. Por essa razão, quando falamos em família não estamos restringindo o rol 
de parentes obrigados pela legislação civil.

A questão que envolve o abandono de idosos é majoritariamente um problema mo-
ral e social do que de direito. Ou seja, quando estamos diante da pessoa idosa, o artigo 3º 
do Estatuto do Idoso é claro ao dispor que a família, a sociedade e o Estado têm a obrigação 
de garantir os direitos dessas pessoas. Dessa maneira, o rol de parentes deve ser estendido 
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para aqueles mais remotos no que tange à obrigação moral no dever de amparar o idoso 
(BRASIL, 2003).

10. A FAMÍLIA TEM O DEVER DE AGIR DE MANEIRA JUSTA E DIG-
NA COM O IDOSO

Devemos repensar a ideia de que ser velho é sinônimo de ser incapaz. Mas, também, 
não podemos descartar que com o envelhecimento surgem os principais problemas de de-
bilidade humana.

No Brasil, o número de pessoas que atinge a idade considerada idosa tem crescido 
de maneira progressiva, e esses recém-chegados aos 60 anos continuam ativos no mercado 
de trabalho. Contudo, ainda resta a dúvida do que fazer com aquele idoso acamado, sem 
condições de trabalho e abandonado pela família.

Ao tratarmos da dignidade da pessoa idosa, a proteção deve ser meta permanente da 
família, do Estado e de toda sociedade, e jamais poderá ser desvinculada da ideia de respeito 
e de proteção, uma vez que se trata de um grupo de pessoas vulneráveis.

A concepção jurídica de dignidade da pessoa humana, segundo Sarlet (2012) é,

a qualidade intrínseca e distinta de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Es-
tado e da comunidade, implicando, nesse sentido, um complexo 
de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tan-
to 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 sua participação ativa 
e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos (SARLET, 2012, p. 192).

É comum encontrar idosos que se comportam de maneira íntegra e justa com a fa-
mília, cumprindo seu papel social. Porém, o contrário nem sempre se aplica, visto que pou-
cas famílias agem de maneira a contribuir com o sustento do idoso, proporcionando-lhe 
uma velhice digna.

Ronald Dworkin (2003), expõe sua preocupação com o futuro da humanidade e com 
os direitos e interesses de determinadas pessoas. O autor explica que a vida humana, mesmo 
em sua forma mais incipiente, possui valor intrínseco, passando a defender uma política de 
amparo à vida acima de tudo, o que pode ser traduzido na forma de agir com justiça e pre-
zando a proteção à vida da pessoa idosa e ao envelhecimento com dignidade.

Assim, a justiça no tratamento da pessoa idosa e na proteção da vida desses indi-
víduos não é simplesmente uma retribuição equivalente àquilo que eles fizeram, ou con-
tribuíram para sociedade durante sua juventude. É, sem sombra de dúvida, agir com hu-
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manidade, solidariedade e, acima de tudo, oferecer condições fundamentais para que o 
envelhecimento ocorra com boa qualidade de vida.

Tratar o idoso de maneira justa é garantir o bom funcionamento do processo de 
envelhecimento, isso envolve diversos aspectos que podem ser cumpridos, seja garantindo 
acesso à saúde, melhorando-se as condições de inserção no mercado de trabalho, de mora-
dia, de alimentação, de lazer, de amor, de afeto, de felicidade, etc.

Segundo José Afonso da Silva,  

A vida humana não é apenas um conjunto de elementos mate-
riais. Integram-na, outrossim, valores imateriais, como os morais. 
A Constituição empresta muita importância à moral como valor 
ético-social da pessoa e da família, que se impõe ao respeito dos 
meios de comunicação social (art. 221, IV). Ela, mais que as ou-
tras, realçou o valor da moral individual, tornando-a mesmo um 
bem indenizável (art. 5º, VX). A moral individual sintetiza a hon-
ra da pessoa, o bom nome, a boa fama, a reputação que integram 
vida humana como dimensão imaterial. Ela e seus componentes 
são atributos, sem os quais a pessoa fica reduzida a uma condição 
animal de pequena significação. Daí o porquê o respeito à integri-
dade moral do indivíduo assume feição de direito fundamental 
(SILVA, 1991, p. 179).

Portanto, tratar o idoso de maneira justa e digna é indispensável à dignidade huma-
na e à integridade moral de todos os envolvidos e dar ao idoso um tratamento digno e justo 
é garantir que nossa velhice terá o mesmo tratamento. Em vista disso, devemos agir com 
as pessoas e em especial com os idosos com bom senso, garantindo, assim, um tratamento 
justo e equânime futuramente.

Quando a família ou a comunidade não amparam o idoso na velhice elas deixam 
de cumprir uma obrigação material e imaterial, cometendo um ato reprovável. O direito à 
dignidade é mais imperativo, ele exige que a comunidade lance mão de qualquer recurso 
necessário para assegurá-lo (DWORKIN, 2003).

Assim, para alcançarmos uma sociedade justa, na qual o envelhecimento seja sinôni-
mo de dignidade e de qualidade de vida, a lei e os princípios morais devem ser assegurados. 
Agir de maneira justa e com afeto, portanto, são caminhos possíveis e podem ser traduzidos 
como: o apoio, o cuidado, a participação na vida do idoso e o respeito por seus direitos de 
conviver no âmbito da família.

Embora não se possa impor afeto e tampouco torná-lo obrigatório por uma norma 
legal, os princípios morais inerentes ao ser humano são imposições que nascem com a pró-
pria pessoa e são possíveis de serem alcançados com uma cultura de valores morais.
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Para que se crie e se preserve o amor, a responsabilidade do familiar diante do cum-
primento do dever de cuidar do idoso deve ser valorizado por meio de uma cultura de 
costumes que deve ser implantada na formação do cidadão. Destaca-se, desse modo, a edu-
cação pautada em princípios morais do dever da família com o idoso.

Por estamos diante de um problema social difícil de amparo ao idoso abandonado, 
e por não podermos amarrar o afeto ao direito, é que devemos amarrá-lo às regras morais 
que norteiam a família. Usando a carga valorativa contida nos princípios morais, podemos 
garantir a extensão do artigo 3º, IV, do Estatuto do Idoso, levando a responsabilidade de 
amparo a todos familiares dos mais próximos aos mais distantes.

Ronald Dworkin, ao falar do pós-positivismo, esclarece que a moral transcende a lei, 
ou seja, a moral está acima da própria lei. 

As normas morais são regras de convivência social e obedecem 
sempre a três princípios: Auto-obrigação, Universalidade, Incon-
dicionalidade; A moral tem um caráter prático imediato, visto que 
faz parte integrante da vida quotidiana das sociedades e dos indi-
víduos, não só por ser um conjunto de regras e normas que regem 
a nossa existência, dizendo-nos o que devemos ou não fazer, mas 
também porque está presente no nosso discurso e influencia os 
nossos juízos e opiniões (DWORKIN, 2003, p. 107).

Dessa forma, podemos dizer que além da lei de proteção à pessoa idosa, existem 
princípios morais que são complementos garantidores de que o idoso terá o mais amplo e 
irrestrito amparo da família em seu sentido estendido.

Queremos trazer, assim, a máxima expressão do pensamento iluminista de Kant em 
que o autor conclui a respeito dos princípios da consciência moral, que a vontade humana 
é verdadeiramente moral quando regida por imperativos categóricos, que são assim cha-
mados por serem incondicionados, absolutos, voltados para a realização da ação tendo em 
vista o dever (KANT, 2007).

É na palavra “dever” que o agir da família de maneira justa, digna e acolhedora irá 
permanecer, norteando sua ação moral com relação ao idoso, seja por força da obrigação 
legal ou moral.

Seguindo a razão moral de Kant, o familiar deve cuidar de seu idoso não apenas por 
uma questão de recompensa devida ou por outro interesse, mas esse cuidado está ligado 
à própria existência humana de fazer pelo próximo aquilo que se espera no futuro. Ou até 
mesmo por se tratar de um dever moral, em que uma atitude contrária seria reprovada pela 
sociedade. Preservando, desse modo, sua própria dignidade como homem e membro de 
uma sociedade familiar.
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que o Estatuto do Idoso é marcado por um conjunto de normas dotadas 
de cunho moral, que já deveriam estar explícitas na formação educacional de todo e qual-
quer ser humano. O estatuto responsabiliza a família, a comunidade, a sociedade e o Estado 
pelo dever de assegurar os direitos aos idosos.

Conforme visto, o processo de envelhecimento não é um fato contemporâneo, ao 
contrário, vem acompanhando a sociedade desde os seus primórdios. Como consequência, 
em cada desenvolvimento temporal o fenômeno é visto e vivenciado de determinada ma-
neira, sempre se adequando ao momento atual.

A sociedade colhe os frutos da falta de formação dos jovens no que tange o respeito 
ao idoso, infelizmente, a população brasileira não se moldou na educação e no tratamento 
digno com esses indivíduos. 

Reconhecer que a pessoa idosa é merecedora de atenção, de acordo com suas neces-
sidades, não significa que esta pessoa não possua um papel ativo na sociedade. Devemos 
nos pautar em respeitar o idoso, protegendo-o contra o abandono e a violência, garantindo-
-lhe, assim, uma velhice digna.

Concluímos, ainda, que o envelhecimento é uma condição inerente a todo e qual-
quer ser humano. E que nas últimas décadas o número de pessoas idosas no Brasil au-
mentou consideravelmente, contudo, sem o respaldo de políticas públicas para enfrentar a 
situação de desigualdade social.

O aumento da população idosa ligado à longevidade do brasileiro, e os problemas 
enfrentados por esse grupo de pessoas mostrou que a família e a sociedade não estão prepa-
radas para oferecer uma boa qualidade de vida ao idoso. Atrelados tais fatos com a falta de 
acesso à saúde, à educação, à cultura e, acima de tudo, ao acolhimento familiar.

Embora existam garantias constitucionais específicas no campo das políticas desti-
nadas ao idoso, veem-se cada vez mais idosos abandonados por suas famílias. O acesso à 
saúde muitas vezes é precário e nem sempre contempla os idosos de classe econômica mais 
baixa. O despreparo educacional para que se atendam às necessidades do idoso, conforme 
a sua realidade e a falta de oportunidade de estar no convívio familiar são outros embates 
que devem ser resolvidos. 

Quanto às garantias constitucionais consideradas necessárias para fazer valer os di-
reitos dos idosos, elas deveriam ser automáticas, em face da boa-fé e da consideração com o 
próximo, certo de que o mandamento contido no Estatuto do Idoso objetiva prover e cuidar 
dos idosos.

É sabido que amor e afeto não podem ser impostos, todavia, a ausência deles atinge o 
idoso diretamente e, consequentemente, coloca em evidência o dever de cuidado ignorado, 
contrário ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, norteador do Princípio da Igual-
dade, do Princípio da Afetividade e do Princípio da Proteção aos Idosos.

Os danos que o abandono familiar causa ao idoso muitas vezes são invisíveis, posto 
que o sofrimento atinge a alma humana no mais profundo do ser. A problemática de resol-
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ver a questão do abandono do idoso encontra-se na consciência individual de cada um. A 
solução do problema talvez esteja ligada aos valores familiares esquecidos, os quais devem 
ser resgatados. 
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A DIGNIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL

THE DIGNITY OF THE PERSON WITH MENTAL DISABILITY

César Augusto de Oliveira
Rogério Benedito de Oliveira

SUMÁRIO: 1 A compreensão sobre a autonomia existencial. 2 
A dignidade da pessoa humana e a autonomia existencial. 3 A 
relação médico-paciente. 4 O consentimento do paciente. 5 Breve 
histórico das legislações protetivas da pessoa com deficiência. 
6 O tratamento médico da pessoa com deficiência mental. 7 
Considerações finais. 8 Referências.

RESUMO: Este breve artigo tem o objetivo de analisar o princípio 
da autonomia da pessoa humana e suas implicações na avaliação 
entre a autonomia e o consentimento sob o enfoque da pessoa 
com deficiência mental em face de um tratamento médico ou 
de uma intervenção cirúrgica. Para tanto, será demonstrada 
a compreensão que devemos ter em relação à autonomia 
existencial e a sua correlação com o princípio da dignidade da 
pessoa humana, para depois analisarmos a relação entre médico 
e paciente, o respectivo consentimento, e a proteção jurídica 
em relação à pessoa com deficiência que não pode expressar 
a sua vontade. O tema é relevante e sem a pretensão de esgotar 
a matéria, apresentaremos os posicionamentos doutrinários, 
jurisprudenciais e os princípios constitucionais que embasam a 
autonomia existencial da pessoa com deficiência mental.

Palavras-chave: Dignidade da pessoa. Deficiência mental

ABSTRACTS: This short article aims to analyze the principle 
of autonomy of the human person and its implications in the 
evaluation between autonomy and consent under the person’s 
focus mentally disabled in the face of a medical treatment or 
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surgery. Therefore, understanding will be demonstrated that we 
have regarding the existential autonomy and its correlation with 
the principle of human dignity, and then analyze the relationship 
between doctor and patient, their consent, and legal protection 
to the person with a disability that cannot express their will. The 
theme is relevant and with no claim to exhaust the subject, we 
present the doctrinal positions, jurisprudential and constitutional 
principles that underlie the existential autonomy of people with 
learning disabilities.

Keywords: Dignity of the person. Mental disability.

1. A COMPREENSÃO SOBRE A AUTONOMIA EXISTENCIAL

Segundo os relatos históricos há vários posicionamentos em relação ao entendimento 
sobre o homem, seus atributos pessoais, a individualidade, a singularidade1, mas, neste 
trabalho não há espaço para verificarmos de maneira minuciosa os diversos entendimentos 
filosóficos-históricos sobre o tema. Por isto, entendemos que é mais adequado partimos 
do período do século XVII-XVIII, com a manifestação do Iluminismo, momento em que 
houve uma grande revolução religiosa, econômica e política, a qual refletiu na forma de 
pensar do homem.

Neste contexto, podemos citar John Locke (1632-1704) que foi um dos precursores 
do liberalismo que começava a tomar forma com o Iluminismo2 e que em linhas gerais se 
desvencilhava das ideias do racionalismo, e se interessava sobre os limites do conhecimento 
do homem sob uma nova perspectiva, influenciando David Hume (1711-1776) e, sobretudo 
Immanuel Kant (1724-1804), que se preocupou em analisar a questão do homem, “eu-ser”, 
já que no Iluminismo e num ambiente com condições de liberdade de pensamento, tornou-
se possível questionar o que estava posto, e assim, deu-se início ao estudo da escolha de 
cada homem, a sua moralidade, vontade, liberdade de escolha.

1  GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos de personalidade: fundamentação ontológica da 
tutela. Coimbra: Livraria Almedina, 2008, p, 21 e ss. 

2  “O iluminismo esteve ligado à difusão do conhecimento científico. Enquanto no passado muitas 
coisas haviam sido aceitas com base na autoridade de Aristóteles e da Igreja, agora a moda era 
seguir o trabalho dos cientistas. Assim como na esfera da religião o protestantismo lançara idéia 
de que cada qual deveria julgar por si, igualmente, no campo científico, agora os homens deviam 
observar a natureza por si mesmos, em vez de confiar cegamente nos pronunciamentos daqueles que 
representavam doutrinas há muito estabelecidas. As descobertas da ciência começavam a transformar 
a vida da Europa Ocidental”. RUSSEL, Bertrand. História do pensamento ocidental: a aventura dos 
pré-socráticos a Wittgenstein. trad. Laura Alves e Aurélio Rebello. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001, p, 
332. 
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Isto fica claro ao verificarmos os argumentos no sentido de que “o princípio da 
autonomia é portanto: não escolher senão de modo a que as máximas da escolha estejam 
incluídas simultaneamente, no querer mesmo, como lei universal”3, e a escolha sempre 
estará inserida num contexto de vontade e liberdade.

Podemos verificar que o princípio da autonomia altera o paradigma sobre a pessoa, 
pois, no Absolutismo a visão era o homem para o Estado, já no Iluminismo o foco se altera e 
o homem passa a ser o fim em si mesmo, isto é, o Estado serve ao homem, e isto tem reflexos 
direto nas considerações sobre a personalidade4.

Desse modo, Kant contribui ao sedimentar os primeiros alicerces a respeito da 
autonomia ao posicionar o homem como um fim em si mesmo, e estas circunstâncias 
influenciaram as revoluções sociais que se sucederam, inclusive nos direitos humanos.

Todavia, para que não haja uma confusão sobre o princípio da autonomia5 e tendo 
o objetivo de apresentar um posicionamento claro, iremos realizar uma singela distinção 
de alguns conceitos, ou seja, a autonomia da vontade (liberdade), a autonomia da vontade 
considerada como sinônimo da autonomia privada (jurídica)6, e a autonomia existencial 
(essência/personalidade).

Assim, a autonomia da vontade da vontade (liberdade) propugnada enquanto um 
princípio com origem no período Iluminista fundava-se na premissa de liberdade do 
ser humano, ser um fim em si mesmo, e segundo Kant o homem deveria agir de acordo 
com o seu entendimento (uma lei moral)7, e isto consistia na ideia do afastamento do 

3  KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. trad. Paulo Quintela. Lisboa: 
Edições 70, 2007, p, 85.

4  “Tudo o que existe na criação e sobre a parte que se tenha suficiente poder, poderemos empregar 
como simples meio; unicamente o homem, e com ele toda a criatura racional, é fim em si mesmo. É 
ele, efetivamente, o sujeito da lei moral, que resulta santa graças à autonomia da sua liberdade. [...] 
Atribuímos esta condição até à vontade divina em relação aos seres racionais no mundo e como 
criaturas suas, porque ela apresenta como fundamento a personalidade desses seres, sendo que eles só 
através dela constituem fins em si mesmos”. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. trad. Afonso 
Bertagnoli. Disponível em:  https://www.marxists.org/portugues/kant/1788/mes/pratica.pdf. Acesso 
em: 08. abr. 2017, p, 176.

5  “Os conceitos liberdade jurídica, autonomia da vontade, autonomia privada e autonomia negocial 
são tratados pela doutrina ora como se fossem uma só coisa; ora como se fossem distintos uns dos 
outros. Dessa nota resulta a necessidade de fixar conceitualmente cada um deles, a fim de identificar 
qual deles é mais apropriado ao que aqui se propõe”. MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Autonomia 
privada e dignidade humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p, 64.

6  “Independentemente do posicionamento quanto à relação entre autonomia da vontade e autonomia 
privada, pelas breves linhas acima propostas sobre estas, se nota como são termos em que se pensa 
o autorregramento da vontade comumente vinculado a questões negociais”. REQUIÃO, Maurício. 
Estatuto da pessoa com deficiência, incapacidades e interdição. Salvador: Juspodivm, 2016, p, 31.

7  KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. trad. Paulo Quintela. Lisboa: 
Edições 70, 2007, p, 96.



67

Absolutismo com aplicação da liberdade8, momento em que o cidadão não deveria aceitar 
as intervenções do Estado9.

Já a autonomia privada deve ser observada sob o enfoque (jurídico), pois, isto tem 
base nas relações estabelecidas na seara particular, na contratação, no objeto do contrato, 
ou seja, atuará “no âmbito do direito privado, em uma esfera de atuação jurídica do sujeito, 
mais propriamente um espaço de atuação que lhe é concedido pelo poder imperativo, o 
ordenamento estatal, que permite, assim, aos particulares, a auto-regulamentação de sua 
atividade jurídica”10.

De permeio, resta a autonomia existencial, a qual está ligada à própria essência da 
personalidade11, a autodeterminação do homem12, e neste ponto encontraremos o princípio 
da autonomia com aplicação imediata sobre a vontade individual de realizar as suas próprias 
escolhas de maneira autônoma13, isto, é “ter o direito de fazer as suas escolhas existenciais. 
Prevalece, assim, nesse caso, a dignidade como expressão da autonomia privada”14. 

8  “Do princípio de liberdade decorre a noção que ainda remonta ao constitucionalismo liberal – a 
lei a serviço da liberdade – segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude da lei”. FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos 
direitos fundamentais na constituição de 1988. In: Direitos humanos fundamentais: positivação e 
concretização. BITTAR, Eduardo C. B.; FERRAZ, ____ (coords.). Osasco: Edifieo, 2006, p, 141.  

9  “Ao invés de liberdade de ação, seria possível falar apenas de uma liberdade contra intervenções. 
Assim, o direito geral de liberdade transformar-se-ia um direito fundamental à constitucionalidade da 
totalidade da ação estatal”. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. trad. Virgílio Afonso 
da Silva. 2. ed. 4. tiragem – São Paulo: Malheiros, 2015, p, 346. 

10  AMARAL NETO, Francisco dos Santos. A autonomia privada como princípio 
fundamental da ordem jurídica: perspectivas estrutural e funcional. Disponível em: http://www2.
senado.leg.br/bdsf/handle/id/181930. Acesso em: 15. abr. 2017, p, 213.

11  “A concepção dos ‘direitos de personalidade’ sustenta que, a par dos direitos economicamente 
apreciáveis, outros há, não menos valiosos, merecedores de amparo e proteção da ordem jurídica. 
Admite a existência de ideal de justiça, sobreposto à expressão caprichosa de um legislador eventual. 
Atinentes à própria natureza humana, ocupam eles posição supraestatal, já tendo encontrado nos 
sistemas jurídicos a objetividade que os ordena, como poder de ação, judicialmente exigíveis”. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 25. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012, vol. I, p, 199.

12  “Liga-se à pessoa a ideia de personalidade, que exprime a aptidão genérica para adquirir 
direitos e contrair obrigações. Deveras, sendo a pessoa natural (ser humano) ou jurídica (agrupamentos 
humanos) sujeito de relações jurídicas e a personalidade, a possibilidade de ser sujeito, ou seja, uma 
aptidão a ele reconhecida, toda pessoa é dotada de personalidade”. DINIZ, Maria Helena. Compêndio 
de introdução à ciência do direito. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p, 537.

13  “A autonomia existencial, portanto, se identifica com a liberdade do sujeito em gerir a sua 
vida, sua personalidade, de forma digna. É nesse ponto que se encontram questões delicadas como o 
uso ativo dos direitos de personalidade em situações não negociais e as discussões sobre o direito à 
morte digna, eutanásia, aborto, manipulação de embriões, direitos pessoais de família, sexualidade e 
identidade de gênero”. REQUIÃO, Maurício. Estatuto da pessoa com deficiência, incapacidades e 
interdição. Salvador: Juspodivm, 2016, p, 31.

14  BARROSO, Luís Roberto. Legitimidade da recusa de transfusão se sangue por testemunhas 
de jeová. Dignidade humana, liberdade religiosa e escolhas existenciais”. In: AZEVEDO, Álvaro 
Villaça; LIGIERA, Wilson Ricardo (coords.). Direitos do paciente. São Paulo: Saraiva, 2012, p, 381.
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Por fim, deixamos consignado que o conceito de cada termo jurídico pode variar, 
já que tratamos e estudamos diversas áreas do direito, de modo que devemos considerar o 
ponto de vista de cada doutrinador, de todo modo, neste estudo iremos utilizar a expressão 
autonomia existencial, em que a pessoa tem o direito de realizar as suas próprias em relação 
ao seu bem-estar.

2. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A AUTONOMIA EXIS-
TENCIAL

A dignidade de pessoa humana sempre teve relação direta com os direitos 
fundamentais, estes que podem ser estudados sob as mais diversas perspectivas históricas15, 
sociais16 e políticas17, mas de qualquer modo e compreendendo os posicionamentos sobre 
os direitos fundamentais, o nosso foco é demonstrar a interação entre a dignidade da pessoa 
humana e a autonomia existencial. 

É conveniente apresentarmos algumas definições que irão possibilitar uma conclusão 
lógica, e neste ponto é importante salientarmos a personalidade que “é o conjunto das 
qualidades e relações que determinam a pessoa em si mesma e em função da participação 
na ordem do ser, de forma única e singular”18.

O enfoque necessário, é no tocante à dignidade da pessoa humana e para isto iremos 
transcrever a esclarecedora lição de Ingo Wolfgang Sarlet19 ao afirmar que

Temos 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 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 dos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 

15  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. rev. e 
ampl. São Paulo: Saraiva, 2003, p, 4 e ss.

16  Neste sentido: MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, 
Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p, 231 e ss.

17  “São mencionadas a Declaração dos Direitos do Estado da Virgínia (1776); Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão na França (1789)”. DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. 
Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2014, p, 12.

18  GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos de personalidade: fundamentação 
ontológica da tutela. Coimbra: Livraria Almedina, 2008, p, 68.

19  Dignidade (da pessoa humana) e direitos fundamentais na constituição de federal de 
1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p, 70.
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demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres 
que integram a rede da vida (grifo do autor).

Com estes dois conceitos anteriores, podemos afirmar que a autonomia existencial 
está inserida na personalidade de cada pessoa humana, e o princípio da dignidade será o 
escudo de proteção e realização da própria autodeterminação, isto é, a dignidade da pessoa 
humana, em sendo um mandamento de otimização servirá como instrumento de amparo 
para o respeito à personalidade, individualidade20 e observância dos direitos fundamentais21.

Assim, deixamos consignado que o princípio da dignidade da pessoa humana serve 
como mecanismo de proteção da personalidade e da autonomia existencial, e por isto, 
sempre produzirão os seus efeitos na eficácia vertical (relação Estado-cidadão), bem como 
nas relações de eficácia horizontal (cidadão-cidadão)22, e sobre esta importância Robert 
Alexy23 adverte

Se sua influência se limitasse à relação Estado/cidadão, haveria 
uma resposta simples à questão acerca de como as normas de 
direitos fundamentais influenciam o sistema jurídico. Essa resposta 
poderia, em grande parte, resumir-se à constatação de que as 
normas de direitos fundamentais influenciam o sistema jurídico 
na medida em que afetam a relação jurídica entre o Estado e os 
cidadãos, sob a forma de direitos subjetivos em face do legislador, 

20  “Da mesma forma, ainda no contexto dos direitos de personalidade, não restam dúvidas de 
que a dignidade da pessoa humana engloba necessariamente o respeito e proteção da integridade física 
e psíquica em geral da pessoa, do que decorrem, por exemplo, a proibição da pena de morte, da tortura 
e da aplicação de penas corporais e até mesmo a utilização da pessoa para experiências científicas. 
Nesse sentido, diz-se que, para a preservação da dignidade da pessoa humana, torna-se indispensável 
não tratar as pessoas de tal modo que se lhes torne impossível representar a contingência de seu 
próprio corpo como momento de sua própria, autônoma responsável individualidade”. SARLET, 
Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa humana) e direitos fundamentais na constituição de federal 
de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p, 131.

21  “Aquele que quiser proteger definitivamente o máximo possível dos direitos fundamentais 
poderá tentar fazê-lo por meio de uma concepção ampla de suporte fático e uma concepção restrita de 
restrição. Um suporte fático amplo não está necessariamente associado a uma restrição ampla. Decidir 
se ele deve estar associado a essa restrição ampla é uma questão normativa”. ALEXY, Robert. Teoria 
dos direitos fundamentais. trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 4. tir. São Paulo: Malheiros, 2015, p, 
309.

22  “Os direitos fundamentais não se limitam à sua função precípua de serem direitos subjetivos 
de defesa do indivíduo contra os atos do poder público, mas que, além disso, constituem decisões 
valorativas de natureza jurídico-objetiva da Constituição, com eficácia em todo o ordenamento 
jurídico e que fornecem diretrizes para os órgãos legislativos, judiciários e executivos”. SARLET, Ingo 
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Revista dos Tribunais, 2001, p, 
143.

23  Teoria dos direitos fundamentais. trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 4. tir. São Paulo: 
Malheiros, 2015, p, 523.
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do Poder Executivo e do Judiciário. Mas é fácil perceber que essa 
resposta é incompleta. Como já foi demonstrado anteriormente, 
fazem parte dos direitos dos indivíduos em face do legislador, 
dentre outros, os direitos a proteção contra outros cidadãos e a 
determinados conteúdos da ordem jurídico-civil. Isso demonstra 
que as normas de direitos fundamentais também têm influência 
na relação cidadão/cidadão. Essa influência é especialmente clara 
no caso dos direitos em face da Justiça Civil. Dentre esses direitos 
estão os direitos a que o conteúdo de uma decisão judicial não viole 
direitos fundamentais. Isso implica algum tipo de efeito das normas 
de direitos fundamentais nas normas do direito civil e, com isso, na 
relação cidadão/cidadão.

Retornando ao nosso ponto central da discussão, afirmamos que a interligação 
da autonomia existencial com a dignidade da pessoa humana ficou sedimentada após os 
acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, e com a Declaração Universal dos Direitos 
Homem de 1948 ao mencionar em linhas gerais, que todos os homens devem ser respeitados 
na sua dignidade humana, liberdade, direito à vida, a escolha religiosa.

Já em território nacional, a dignidade da pessoa humana enquanto proteção da 
personalidade aparece de modo expresso nos arts. 1º, III, 5º, X, 226, § 7º, 277, e 230 todos 
da Constituição de 198824, e também nos artigos 11 a 21 do Código Civil, dentre outras 
disposições legais25.

Sobre o amparo aos direitos de personalidade, são salutares os apontamentos 
realizados por Caio Mário da Silva Pereira26 ao afirmar

É certo que em todos os tempos e em todas as fases da civilização 
romana-cristã, a proteção dos ‘direitos de personalidade’ nunca 
em verdade faltou. Conceitos, normativos como teóricos, 
asseguraram sempre condições mínimas de respeito ao indivíduo, 
como ser, como pessoa, como integrante da sociedade. Todos os 
sistemas jurídicos, em maior ou menor escala, punem atentados 

24  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa humana) e direitos fundamentais na 
constituição de federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, 
p, 73.

25  “O Código Civil de 2002 introduziu um capítulo dedicado aos direitos de personalidade, 
categoria que o legislador pátrio se refere, de forma ordenada, pela primeira vez, o que denota a nova 
feição que assume o direito privado nesta pós-modernidade. O século XX trouxe enormes mudanças 
de comportamento e de compreensão de institutos jurídicos, principalmente após o segundo conflito 
mundial. Os princípios dos direitos de personalidade estão expressos de forma genérica em dois níveis. 
Na Constituição Federal, que aponta sua base, com complementação no Código Civil brasileiro, que 
os enuncia de forma mais específica”. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 11. ed. São 
Paulo: Atlas, 2011, vol. I, p, 170.

26  Instituições de direito civil. 25. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2012, vol. I, p, 199.
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contra a vida, à integridade tanto física quanto moral. Isto não 
obstante, cabe assinalar que os ‘direitos de personalidade’ se 
incorporaram modernamente como estrutura organizacional, o 
que levou Milton Fernandes a dizer que a proteção jurídica aos 
direitos da personalidade ‘é uma conquista de nosso tempo’.

Assim, o princípio da dignidade humana encontra-se plenamente inserida e aplicável 
dentro do nosso ordenamento jurídico27, e a sua utilização se mostra clara quando tratamos 
da autonomia existencial e da proteção da pessoa. 

3. A RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE

Após discorrermos sobre a origem do princípio da autonomia existencial e a 
relação com a dignidade da pessoa humana para a proteção da individualidade, devemos 
fazer algumas ponderações sobre os reflexos na relação médico-paciente28 para que haja 
coerência no raciocínio.

É notório que os médicos tomaram o seu lugar na História e passaram a ser vistos 
como os profissionais que deveriam dar a palavra final a respeito do tratamento a ser 
ministrado ao paciente, pois, estes detinham o conhecimento específico, ou seja, “o médico 
passou a ser visto como onisciência. Era médico da família, amigo e conselheiro, figura de 
uma relação que não admitia dúvida sobre a qualidade dos seus serviços, e, menos ainda, a 
litigância sobre eles”29 criando figura do paternalismo na medicina, a qual com o decorrer 
do tempo foi sendo alterada.

27  “Uma vez incorporada do direito constitucional positivo, resta, portanto, elucidar qual a 
condição assumida pela dignidade da pessoa humana como norma jurídica. Embora não seja este – 
inclusive pelos limites deste estudo – o momento oportuno para aprofundar a questão, cumpre deixar 
consignado que, a título de pressuposto teorético do presente ensaio, adotamos a classificação das 
normas jurídicas (e constitucionais) em princípios e regras, seguindo, em linhas gerais, a já referida 
doutrina de Robert Alexy (por sua vez fortemente influenciado por Ronaldo Dworkin), amplamente 
difundida em nosso meio – notadamente por intermédio da obra de Gomes Canotilho”. SARLET, 
Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa humana) e direitos fundamentais na constituição de federal 
de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p, 83.

28  “Como dissemos, Hipócrates é o “herói fundador” da medicina científica. Infelizmente, 
estamos muito mal informados sobre a sua vida. Parece que ele viveu na segunda metade do século V 
e nas primeiras décadas do século IV a. C. (conjecturalmente, alguns propõem as datas de 460-370 a. 
C., mas são datas aleatórias). Hipócrates foi o chefe da escola de Cós e ensinou medicina em Atenas, 
onde Platão e Aristóteles o consideraram como o paradigma do grande médico. Ele ficou tão famoso 
que a Antiguidade nos legou sob o seu nome não apenas as suas obras, mas também todas as obras de 
sua escola e, melhor dizendo, todas as obras de medicina dos séculos V e IV. E assim nasceu aquilo que 
é designado como Corpus Hippocraticum, constituído por mais de cinquenta tratados, que representa 
a mais imponente documentação antiga de caráter científico que chegou até nossas mãos”. REALE, 
Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia. 3. ed. São Paulo: Paulus, 1990, vol. I, p, 111 e ss. 

29  BERGSTEIN, Gilberto. A informação na relação médico-paciente. São Paulo: Saraiva, 
2013, p, 23.
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Esta mudança tem início após a Segunda Guerra Mundial, e com a publicação da 
Declaração dos Direitos do Homem (1948), Código de Nuremberg (1947), e Declaração de 
Helsinque (1964), altera-se o enfoque do cuidado paternalista do médico e a manifestação 
do paciente30.

Cientes dos horrores da guerra e com a positivação dos direitos fundamentais, 
sobretudo da dignidade da pessoa humana, há uma nova alteração, agora com foco na relação 
médico-paciente, e aquela visão sobre o tratamento paternalista do médico31 vai perdendo 
espaço com a mudança de paradigma dos princípios da Bioética, ou seja, beneficência, não-
maleficiência, justiça e autonomia, os quais serão analisados mais adiante.

É necessário deixarmos assentado que o interesse pela Bioética se solidifica na 
década de 1970 devido a uma ponderação sobre a ética e as questões morais envolvendo 
pesquisas, antes e depois da Segunda Guerra Mundial (1928-1970), as quais tinham por 
objeto os experimentos em seres humanos32, note-se que novamente o homem é o centro 
de uma discussão que iria alterar os rumos da Medicina e da Bioética. 

Assim, o paternalismo médico cede e sedimenta-se no seu lugar a Bioética com 
princípios que estão assentados em quatro pilares, sendo a beneficência (tratar os pacientes 
de forma ética, respeitando as decisões, e protegendo de qualquer dano, atuando de maneira 
ativa para maximizar os benefícios);  não-maleficiência (não infligir um mal ou um dano); 
justiça (buscar um tratamento com igualdade, diminuindo risco e distribuindo benefícios, 
e alocando recursos para saúde), e, autonomia (respeitar a decisão do paciente, inclusive ter 
a opção em não aceitar determinado tratamento).

Com a implantação destes quatros pilares da Bioética, e com a alteração do tratamento 
paternalista do médico, cria-se a necessidade da estrita observância da autonomia existencial 
e o consentimento do paciente.

4. O CONSENTIMENTO DO PACIENTE

Conforme já afirmado neste trabalho, no final de 1945 a relação médico-
paciente passou por diversas transformações, sobretudo com o Código de Nuremberg 
(1947) e Declaração de Helsinque (1964), e isto serviu de fundamento para alterar o 

30  BERGSTEIN, Gilberto. A informação na relação médico-paciente. São Paulo: Saraiva, 
2013, p, 27 e ss.

31  SZTAJN, Rachel. Reflexões sobre consentimento informado. In: AZEVEDO, Álvaro 
Villaça; LIGIERA, Wilson Ricardo (coords.). Direitos do paciente. São Paulo: Saraiva, 2012, p, 185.

32  GRINBERG, Max; CHEHAIBAR, Graziela Zlotnik. Termo de consentimento com 
sentimento. In: AZEVEDO, Álvaro Villaça; LIGIERA, Wilson Ricardo (coords.). Direitos do 
paciente. São Paulo: Saraiva, 2012, p, 210.
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comportamento entre o médico-paciente com as respectivas reformulações na Bioética 
e no termo de consentimento comprovados pelos relatos históricos33 34.

A par do exposto, e mais especificamente no artigo 22 do Código de Ética Médica, 
temos que o Termo de Consentimento Informado tem grande relevância na relação 
médico-paciente, pois este documento garante e protege o direito de personalidade 
consubstanciado na autonomia existencial do paciente, tendo ainda como fonte 
protetora o princípio da dignidade da pessoa humana.

Já no Código Civil, mais precisamente no artigo 15 fica expresso que “ninguém 
pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou 
intervenção cirúrgica” sob pena de haver consequências no âmbito civil, criminal e 
administrativo.

Aliado a esta estrutura de proteção ao paciente, é necessário consignar que o 
médico também deve ser amparado, pois, em determinados casos será o profissional 
quem decidirá sobre a opção por um tratamento médico ou uma intervenção cirúrgica, 
não de modo paternalista, mas sim aplicando os princípios da beneficência e não-
maleficiência. 

Isto está mencionado no artigo 22 do Código de Ética Médica de 2009, ao 
determinar que “deixar e obter consentimento do paciente ou de seu representante legal 
após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco eminente 
de morte”, devendo esta disposição legal ser interpretada em sentido contrário. 

Todavia, após os esclarecimentos o paciente poderá se recusar ao procedimento 
médico, e desde que respeitados os princípios da transparência e da informação, não 
haverá infração ética, de todo modo o termo de consentimento é obrigatório, sob pena 

33  “De acordo com o espanhol Julio César Galán, historicamente é possível identificar as fases no 
processo de evolução da doutrina do consentimento informado: a primeira fase, por ele denominada 
consentimento voluntário, corresponde ao período pós-segunda guerra mundial, quando foi firmada 
expressamente a indispensabilidade do consentimento voluntário do sujeito de pesquisas clínicas. Em 
seguida, constatou-se a chamada fase do consentimento informado ou esclarecido, marcado pelo dever de 
esclarecimento imputável ao médico. Num terceiro momento, o consentimento passou a ser avaliado 
sob o prisma da validade (consentimento válido)”. BERGSTEIN, Gilberto. A informação na relação 
médico-paciente. São Paulo: Saraiva, 2013, p, 29.

34  “A concepção de um termo para consentimento tem motivações históricas. Na 
contemporaneidade, ela passa pelos horrores da imoralidade médica antes e durante a Segunda 
Guerra Mundial, julgado (21 médicos) em Nuremberg (‘... a ciência médica como instrumento do poder 
político...’.) (15); pelos abusos de Tuskegee (guerreiro em língua nativa), Alabama, EUA, ligados à 
situação socioeconômica desfavorável, em que negros americanos foram incluídos numa pesquisa, de 
1932 a 1972, sobre a história natural da sífilis, por um prato quente e auxílio-funeral, e na década de 50, 
seus nomes constavam de lista de vários hospitais para não receberem prescrição de penicilina, a fim 
de não prejudicar os objetivos originais; pelas deformidades causadas pela talidomida (disponibilidade 
no mercado imediatamente após observações em animais). Pelas experiências veladas com drogas, 
células cancerígenas, infecções e radiações”. GRINBERG, Max; CHEHAIBAR, Graziela Zlotnik. 
Termo de consentimento com sentimento. In: AZEVEDO, Álvaro Villaça; LIGIERA, Wilson 
Ricardo (coords.). Direitos do paciente. São Paulo: Saraiva, 2012, p, 210.
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de responsabilização civil, criminal e administrativa do profissional35, salvo nos casos 
de eminente risco de morte/consentimento presumido.

5. BREVE HISTÓRICO DAS LEGISLAÇÕES PROTETIVAS DA PES-
SOA COM DEFICIÊNCIA

Antes de enfrentarmos o problema da pessoa com deficiência mental e o respectivo 
tratamento, cumpre informarmos que um dos primeiros documentos em que houve a 
menção sobre a proteção das pessoas com deficiência, foi a Declaração dos Direitos do 
Deficiente Mental (1971) contendo disposições sobre tratamento isonômico, direito à 
educação, à reabilitação, a viver em família. Posteriormente houve a publicação da OIT 
159/83 fixando políticas de reabilitação e oportunidades de emprego entre os trabalhadores36.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, vários dispositivos foram 
dispostos no sentido de proteger a pessoa com deficiência, dentre eles, arts. 7º, XXXI; 23, II; 
24, XIV; 37 VIII; 203, IV e V; 227, § 1º, II e § 2º; e 244. 

Após, em 08 de junho de 1999 durante a Assembleia Geral da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) que foi realizada na Guatamela, o Brasil assinou a Convenção 
Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 
Portadoras de Deficiência, sendo inserida em nosso ordenamento jurídico em 8 de outubro 
de 2001, por intermédio do Decreto 3.95637.

Na esteira de melhorar e evoluir no sentido de proteger as pessoas com deficiência, 
houve a promulgação da Lei nº 10.216 de 06 de abril de 2001, a qual dispôs sobre os direitos 
das pessoas portadoras de transtornos mentais.

Já durante o ano de 2007 na Convenção da ONU sobre os direitos das Pessoas com 
Deficiência, o Brasil ratificou os termos da convenção, com efeito no ordenamento jurídico 
em 25 de agosto de 2009 com a publicação do Decreto nº 6.949, recebendo os status de 
emenda constitucional nos moldes do § 3º do art. 5º da Constituição Federal.

Signatário da referida convenção, o Brasil engendrou esforços no sentido de elaborar 
uma legislação em consonância com os objetivos e princípios estabelecidos na ordem 
internacional, tudo isto com desígnio de inclusão da pessoa com deficiência.

Neste ponto cabe um esclarecimento sobre a denominação pessoa com deficiência, e 
por isto deixamos consignado a lição de André de Carvalho Ramos ao afirmar

35  Neste sentido verificar os julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça: REsp n. 
436.827-SP (2002/0025859-5), 4ª T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 1º-10-2002, DJ, 2002. p, 228 
e ss.; REsp n. 467.878-RJ (2002/0127403-7), 4ª T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 5-12-2002, DJ, 
10-02-20032002. p, 222 e ss. 

36  PIOVESAN, Flávia; SILVA, Beatriz Pereira da; Campoli, Heloisa Borges Pedrosa. A 
proteção dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. In: PIOVESAN, Flávia. Temas de 
direitos humanos. 9. ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p, 488. 

37  RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, 
p, 322.
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A expressão ‘pessoa portadora de deficiência’ corresponde àquela 
usada pela Constituição brasileira (art. 7º, XXXI; art. 23, II, art. 
24, XIV; art. 37 VIII; art. 203, IV; art. 203, V; art. 208, III; art. 227, 
§ 1º, II; e 227, § 2º; art. 224). Porém, o termo ‘portadora’ realça 
o ‘portador’, como se fosse possível deixar de ter a deficiência. 
Assim, a expressão utilizada pela Organização das Nações 
Unidas é ‘pessoas com deficiência’ – persons with disabilities, 
conforme consta da Standard Rules e da Convenção da ONU de 
2006. Cabe salientar, ademais, que tendo a Convenção em tela 
status normativo equivalente ao de emenda constitucional, houve 
atualização constitucional da denominação para ‘pessoa com 
deficiência’, que deve, a partir de 2009, ser o termo utilizado. 

Assim, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, houve a promulgação 
da Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015, a qual é o objeto do nosso estudo, no tocante ao 
tratamento médico das pessoas com deficiência mental. 

6. O TRATAMENTO MÉDICO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
MENTAL

A questão do tratamento médico das pessoas com transtornos mentais deve ser 
compreendida sob o prisma de todo o nosso ordenamento pátrio, e por isto destacamos 
as disposições da Lei nº 13.146/2015, nos arts. 2º, 4º e 84 da referida legislação que alterou 
alguns paradigmas em relação as pessoas com deficiência38, inclusive na questão das 
incapacidades e da curatela nos moldes dos arts. 4º e 1.767 e seguintes, ambos do Código 
Civil.

As pessoas com deficiência, mas especificamente, as pessoas com transtornos 
mentais sempre encontraram obstáculos no seio da sociedade, já que

A enfermidade mental costuma produzir a diminuição do sujeito 
enquanto indivíduo diante da sociedade, relegando-o à situação de 

38  “As pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual 
ou sensorial, os quais em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade com as demais pessoas. A ‘deficiência’ significa uma restrição física, mental 
ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou 
mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. 
A deficiência é considerada um conceito social (e não médico) em evolução constante da interação 
entre pessoas com deficiência e as barreiras geradas por atitudes e pelo ambiente que impedem a plena 
e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas”. RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, 
p, 770.
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um ser de segunda categoria. Isto, em parte, se deve à formatação 
da medicina de uma oposição entre o normal e o patológico, visto 
ora como opostos qualitativos, ora como diferença quantitativa. 
Neste segundo contexto é que a doença é vista como excesso ou 
falta naquilo que seria o normal39.

Esta visão em relação as pessoas com transtornos mentais, seguia o “modelo 
médico da abordagem da situação das pessoas com deficiência. Esse modelo considerava 
a deficiência como um ‘defeito’ que necessitava de tratamento ou cura. Quem deveria se 
adaptar à vida social eram as pessoas com deficiência, que deveriam ser ‘curadas’”40, ou se 
fosse o caso ser excluída e assim

Uma possibilidade fundamental na vida da pessoa estigmatizada 
é a colaboração que presta aos normais no sentido de atuar 
como se a sua qualidade diferencial manifesta não tivesse 
importância nem merecesse atenção especial. Entretanto, quando 
a diferença não está imediatamente aparente e não se tem dela 
um conhecimento prévio (ou, pelo menos, ela não sabe que 
os outros a conhecem), quando, na verdade, ela é uma pessoa 
desacreditável, e não desacreditada, nesse momento é que aparece 
a segunda possibilidade fundamental em sua vida. A questão que 
se coloca não é a da manipulação da tensão gerada durante os 
contatos sociais e, sim, da manipulação de informação sobre o seu 
defeito. Exibi-lo ou ocultá-lo; contá-lo ou não contá-lo; revelá-lo 
ou escondê-lo; mentir ou não mentir; e, em cada caso, para quem, 
como, quando e onde. Por exemplo, quando o paciente mental 
está no sanatório, e quando se encontra com membros adultos 
de sua família ele é tratado com tato, como se fosse sadio quando, 
na realidade, há dúvidas sobre isso, mesmo que não de sua parte 
ou, então, ele é tratado como insano quando sabe que isso não é 
justo41.

Todavia, este paradigma de exclusão e segregação foi evoluindo, e a sociedade se 
conscientizou da necessidade da promoção de bem-estar e do respeito da dignidade da 
pessoa com transtornos mentais, e desse modo, chegamos ao “modelo de direitos humanos 

39  REQUIÃO, Maurício. Estatuto da pessoa com deficiência, incapacidades e interdição. 
Salvador: Juspodivm, 2016, p, 125.

40  RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, 
p, 771.

41  GOFFAMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada.  4. 
ed. trad. Mathias Lambert. digitalização, 2007. publicação original, 1891, p. 38. 
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(ou modelo social) vê a pessoa com deficiência como ser humano, utilizando apenas o 
dado médico para definir suas necessidades. A principal característica deste modelo é sua 
abordagem de ‘gozo dos direitos sem discriminação”42. 

Com a vigência da Lei nº 13.146/2015 altera-se o modelo de incapacidade da pessoa 
com deficiência conforme o artigo 114 da aludida lei, e das disposições do art. 4º do Código 
Civil, pois a questão está centrada na impossibilidade de expressar a vontade43, e não fato da 
pessoa ter uma deficiência.

Assim, o objeto do estudo é analisar a questão da pessoa com deficiência mental, 
cujo tratamento médico deve ser instaurado sob uma relação de confiança44 e da boa-fé45 
entre o médico e o paciente, sempre com a observância do artigo 10 a 13 da Lei 13.146/2015 
que traça alguns parâmetros para a resolução do assunto. 

De acordo com o novo regramento normativo, não encontraremos maiores obstáculos 
quando a pessoa puder exprimir o seu consentimento, pois, ao iniciar uma consulta médica 
e com uma comunicação de forma transparente, com a discussão sobre os exames e os 
benefícios de um tratamento médico ou intervenção cirúrgica, há a probabilidade do 
paciente aceitar ou recusar a submeter-se aos procedimentos sugeridos pelo médico.

Nesta situação o médico deve averiguar de forma detalhada, se a vontade do 
paciente não está contaminada por fatores externos, pois, as ponderações devem ser 

42  RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p, 771.

43  “O que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz. É possível que, por exemplo, o 
transtorno que possui faça com que transitória ou permanentemente não possua exprimir sua vontade, 
o faria com que viesse a figurar com incapaz por força do art. 4º, III. Mas a incapacidade decorreria 
não do status de portador de transtorno mental com antes, e sim a impossibilidade em exprimir a 
vontade, que pode decorrer de causas outras como, por exemplo, o estado de coma”. REQUIÃO, 
Maurício. Estatuto da pessoa com deficiência, incapacidades e interdição. Salvador: Juspodivm, 
2016, p, 162.

44  “Apenas com a base oferecida pela confiança, podem as pessoas levar a bom termo as 
relações que estabelecem, sem o que pacientes jamais poderiam sentir-se tranquilos em relação a 
todo o conhecimento técnico de Medicina, que afinal não possuem, e que lhes deve se transmitido 
por seus médicos. Assim, claro está que a relação travada entre médico e paciente tem por principal 
fundamento a fidúcia. Pode ela dar-se de modo mais pontual, num caso específico de consulta a 
especialista ou submissão a um procedimento qualquer, ou ter natureza continuada, como é o caso 
de tratamento quimioterápico. Porém, sob qualquer prisma que se analise, sendo a interação curta 
ou alentada, a confiança é ali pedra angular”. BERGSTEIN, Gilberto. A informação na relação 
médico-paciente. São Paulo: Saraiva, 2013, p, 85.

45  “Destarte, a boa-fé objetiva é a regra de conduta que prescreve o agir de acordo com padrões 
socialmente recomendados de lealdade, correção e lisura, importando mais as repercussões que as 
condutas adotadas pelos indivíduos possam ter do que a investigação da efetiva intenção que moveu 
suas ações. O princípio da boa-fé objetiva marca a relação que se desenvolve entre o profissional 
médico e seu paciente, sendo seu principal fundamento, como já referido, a fidúcia que os une. 
Devem eles manter intacta a confiança depositada reciprocamente, visto que esse elemento mostra-se 
imprescindível ao saudável desenvolvimento do vínculo que os conecta”. BERGSTEIN, Gilberto. A 
informação na relação médico-paciente. São Paulo: Saraiva, 2013, p, 156.
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claras e objetivas, até para afastar qualquer espécie de questionamentos a respeito da 
conduta do médico46.

Diante desta situação o médico deve transmitir a informação ao paciente da maneira 
mais clara possível, inclusive apresentando os benefícios e as consequências em não aceitar 
um determinado tratamento, sempre respondendo os questionamentos do paciente de 
modo a estabelecer uma comunicação franca, direta e com base no princípio da confiança 
e da boa-fé objetiva.

Todavia, os acontecimentos não ocorrem desta maneira quando o paciente tem 
transtornos mentais, mas, devemos apontar que de acordo com a Lei nº 13.146/2015, o fato 
da pessoa ser portadora de uma deficiência não quer dizer que o indivíduo é incapaz de 
tomar as suas próprias decisões.

Maria Helena Diniz47 traça um entendimento muito claro ao afirmar que

A doença mental é uma perturbação psíquica oriunda de 
processo patológico no mecanismo cerebral, como se dá com a 
arteriosclerose, psicose traumática, sífilis cerebral etc., causada 
por veneno ab externo, como álcool, morfina, cocaína etc., toxina 
metabólica produzida por infecções agudas ou, ainda, por desvios 
de conduta normal psíquica, como paranoia, histeria, psicose 
maníaco-depressiva, esquizofrenia, oligofrenia, loucura etc. O 
portador de moléstia mental não está habilitado para praticar atos 
na vida civil nem responde criminalmente, visto que, por causa 
transitória ou permanente, não pode manifestar a sua vontade 
(CC, arts, 4º II e III)

46  “A recusa do tratamento é fruto da autonomia, expressão da liberdade que cada paciente 
tem de decidir a respeito de sua saúde e de seu próprio corpo. Se ao paciente é conferido o direito 
de ter acesso a toda uma gama de informações aptas a permitir a sua decisão autônoma ou, de outro 
prisma, optar por não saber (no sentido de não ter acesso às informações que correspondem ao seu 
direito), cabe também a ele recusar determinado tratamento do qual não quer se beneficiar, por 
razões que são em realidade pessoais e subjetivas. O médico, diante de tal situação, poderá apurar a 
razão pela qual o paciente recusa-se a receber determinado tratamento, podendo mesmo iniciar um 
processo de informação mais amplo, profundo e sensível, com vistas a identificar se não há, na vontade 
(eventualmente viciada) de seu paciente, fatores e influências externas”. BERGSTEIN, Gilberto. A 
informação na relação médico-paciente. São Paulo: Saraiva, 2013, p, 191. 

47  O estado atual do biodireito. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p, 238.  
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O assunto é de extrema importância, já que o Estatuto da pessoa com deficiência teve 
o objetivo de inserir as pessoas na sociedade e não realizar a exclusão do indivíduo48, e nesta 
mudança de paradigma, a legislação reforça esta ideia ao disciplinar que as intervenções na 
autonomia existencial somente devem ocorrer em casos excepcionais49.

Certamente, quando a pessoa com deficiência mental não tem condições de 
expressar a sua vontade50, o tratamento médico em tese nãos será prejudicado, mas 
neste ponto surge um questionamento. Qual o critério para delimitar as condições de 
compreensão e entendimento sobre o tratamento médico e a autonomia existencial do 
paciente?

Esta questão é nevrálgica para a solução do problema, pois, é necessário realizar 
primeiramente um diagnóstico para verificar se o paciente tem condições de exercer a sua 
escolha, e assim,

A questão assume contornos mais difíceis quando analisadas à 
luz do tratamento de pessoas portadoras de deficiências psíquicas 
(neuroses), congênitas ou adquiridas. Tem-se, a propósito, 
recomendado a máxima cautela aos profissionais, que devem ser 
especializados, competindo-lhes, sob pena de responsabilização, 
realizar prévio e completo exame do interessado para a detecção 
do nível do problema, a fim de ministrar-lhe o tratamento 
adequado, valendo-se de expedientes coadjuvantes na estrita 
medida do necessário e em consonância com o estado presente da 
técnica, na área da psiquiatria clínica51.

Antes da Lei nº 13.146/2015, o tratamento médico era regido pela Lei nº 
10.216/2001, a qual disciplinava algumas situações em que a pessoa com deficiência mental, 

48  “Outro problema enfrentado pelos portadores de transtorno mental é a sua exclusão social. 
Foucault já registrava a prática, comum na Idade Média, que possuíam as cidades de enviar seus 
loucos para outras cidades. Nesses casos, o que interessava era tão somente a higienização social, que 
se dava de maneira extremamente eficaz cidades portuárias, com o envio da indesejada pessoa para 
outra cidade através de navios que ali aportavam”. REQUIÃO, Maurício. Estatuto da pessoa com 
deficiência, incapacidades e interdição. Salvador: Juspodivm, 2016, p, 135.

49  “A consequência direta e imediata dessa alteração legislativa é exatamente essa, repita-se: o 
deficiente é agora considerado pessoa plenamente capaz”. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito 
civil brasileiro. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, vol. 6, p, 692.

50  “As alterações mentais dos indivíduos podem lhe dificultar a compreensão da informação 
que lhes é transmitida, como é o caso dos oligofrênicos, ou também lhes obstaculizar a correta 
interpretação da informação recebida, tal como na circunstância das pessoas que sofram paranoias 
e transtornos delirantes, caso dos portadores, v. g., de esquizofrenia”. BERGSTEIN, Gilberto. A 
informação na relação médico-paciente. São Paulo: Saraiva, 2013, p, 177.

51  BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos de personalidade. 8. ed. rev. aum. e mod., por Eduardo 
C. B. Bittar. São Paulo: Saraiva, 2015, p, 183.
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ou representante legal, deveriam realizar o consentimento quando houvesse a necessidade 
de internação, ou em casos de pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos, 
conforme os artigos 6º e 11 da referida legislação, e sempre com a presença de um médico 
para elucidar a necessidade do tratamento. 

Note-se que se após prestados os devidos aclaramentos, é possível que a pessoa 
com deficiência realize o consentimento, e se submeta ao tratamento ao médico, inclusive 
solicitando a sua internação voluntária, conforme o artigo 6º da Lei nº 10.261/01. Neste ponto 
urge esclarecer, que as internações devem ser compreendidas como forma excepcional52 
para um tratamento médico, conforme estabelece o art. 4º, caput, da Lei nº 10.261/01, e há 
julgados no sentido de que

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - Interdito que é portador de 
transtorno afetivo bipolar – Ausência de agressividade e resposta 
positiva ao tratamento durante internação - Desnecessidade 
de internação permanente - Recomendação de tratamento 
medicamentoso em sua própria residência - Sentença mantida 
- Recurso desprovido. (TJSP - APELAÇÃO CÍVEL nº 9101706-
29.2007.8.26.0000 – 1ª Câm. Direito Privado – Rel. Eliot Akel, j. 
07.02.2012, v.u.).

E neste sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu

HABEAS CORPUS - AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO 
CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - 
COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO 
- VERIFICAÇÃO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - 
POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO 
E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI 10.216/2001 - EXISTÊNCIA, 
NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A 
RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE 
INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS 
- EXAME DE PERICULOSIDADE E INEXISTÊNCIA DE 
CRIME IMPLICAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - VEDAÇÃO 
PELA VIA DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO - HABEAS 
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO 
CONHECIDO PARA DENEGAR A ORDEM. (HC 130.155/SP, 

52  “A finalidade permanente de qualquer tratamento é a reinserção social do paciente em 
seu meio. Por isso, o tratamento ambulatorial tem preferência e a internação, em qualquer de suas 
modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. O 
regime de internação deve ser estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora 
de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, 
de lazer, e outros”. RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p, 777. 
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Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 04/05/2010, DJe 14/05/2010).

Por outro lado, se a internação for indispensável e os recursos extra-hospitalares não 
forem suficientes, será necessário elaborar um laudo médico circunstanciado sob pena de 
haver a interferência do poder judiciário para modificar o pedido de internação53 .

Contudo, se estivermos diante de uma situação que envolva a pessoa com transtornos 
mentais, a necessidade do tratamento médico, em conjunto com ausência de compreensão 
do procedimento e a impossibilidade de expressar a sua vontade, será necessário aplicar 
as disposições contidas no art. 11 a 12 combinado com os §§ 1º e 3º do art. 84, todos do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, para suprir o consentimento do paciente.

Nestas ocasiões haverá a nomeação de um curador, o qual terá a incumbência de 
proteger os interesses da pessoa com transtornos mentais, mas isto em casos extraordinários 
e durante o menor tempo possível, tudo em conformidade com § 3º do art. 84 e § 2º do art. 
85 ambos da Lei n. 13.146/2015, esclarecendo que esta proteção já estava expressa nos arts. 
2º, 4º e 9º da Lei 10.261/2001, pois, a pessoa com deficiência mental, quando submetida a 
atendimento, deve ser tratada com humanidade e respeito.

É claro que a curatela reflete diretamente na autonomia existencial da pessoa com 
deficiência, mas isto somente ocorre em casos excepcionalíssimos, e a relação entre curador 
e interditado seguirá necessariamente as disposições do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, isto 
é, haverá a delimitação e alcance da curatela e o juiz dará preferência à pessoa que tenha 
vínculo de natureza familiar ou afetiva.

Esta nomeação de um curador para realizar a escolha da pessoa com deficiência, não 
significa que houve a renúncia aos direitos fundamentais, pois

Na verdade, não permitir que uma pessoa, com plena capacidade 
de discernimento, negocie ou renuncie a direitos fundamentais é 
violar um dos mais básicos atributos da dignidade humana, que 
é a autonomia da vontade. A autonomia da vontade, conforme 

53  HABEAS CORPUS - Internação compulsória - Paciente portador de problemas 
psiquiátricos e que faz uso de medicamentos tarjados e também é alcoólatra - Internação decretada 
com base em alegações fáticas e simples solicitação médica. Tratando-se de medida de grande 
gravidade, que importa a perda a capacidade para os atos da vida civil, esta somente deve ser decretada 
com base em laudo motivador, a teor do disposto no art. 6º, “caput”, da Lei nº 10.216/2001 – 
Constrangimento ilegal existente - Ordem concedida (TJSP – HC n. 0219578-82.2011.8.26.0000 
– 11ª Câm. de Direito Público – Rel. Pires de Araújo – j. 13.02.2012). Neste sentido: AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. USUÁRIO E DEPENDENTE 
DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS. 1. ATESTADO MÉDICO SUBSCRITO POR 
ANESTESIOLOGISTA. 2. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. 
3. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 4º E 6º DA 
LEI Nº 10.216/2001. 4. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES. 5. 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 7. 
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA (TJSP – AI n. 0254943-03.2011.8.26.0000 – 10ª Câm. 
de Direito Público – Rel. Paulo Galizia – j. 30.01.2012).
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já dito, nada mais é do que a faculdade que o indivíduo possui 
para tomar decisões na sua esfera particular de acordo com 
seus próprios interesses e preferências. Em outras palavras: por 
força da autonomia da vontade, o indivíduo pode, em princípio, 
fazer tudo aquilo que desejar, desde que não prejudique outras 
pessoas. [...] No fundo, a discussão em torno da possibilidade 
de renúncia de direitos fundamentais vai desembocar, mais 
uma vez, no sopesamento de valores, onde, de um lado, estará 
a autonomia da vontade e, do outro, o direito a ser renunciado. 
Em alguns casos, prevalecerá a autonomia da vontade; em outros, 
o direito fundamental em jogo, conforme a importância de cada 
um desses valores no caso concreto. Geralmente, aceita-se com 
mais facilidade a renúncia de direitos fundamentais de cunho 
patrimonial. Já os direitos mais ligados à dignidade humana, 
como os direitos à vida e à integridade física e moral, são bem 
menos flexíveis, mas ainda assim podem ceder em determinadas 
situações54.

Na situação em que houver a necessidade de nomear um curador, não teremos a 
renúncia aos direitos fundamentais, mas sim, uma limitação objetiva, subjetiva e relacional 
em face da autonomia existencial da pessoa com deficiência, e sobre a limitação Maurício 
Requião55 destaca

Nas limitações acima explanadas não apenas a limitação não 
decorre de status dos sujeitos que as realizam, como também há 
de modo direto no fundamento das limitações cunho protetivo 
a alguém. Isso não significa que tais limitações indiretamente 
não protejam os sujeitos. Mas tão somente que o cunho 
protetivo aqui se encontra colocado de maneira mais geral, não 
voltada prioritariamente à proteção de um sujeito por conta de 
circunstâncias específicas a ele relativas. Entretanto, há também 
outro rol de limitações à autonomia que, embora também 
classificáveis como objetivas, apresentam como fundamento 
a proteção do sujeito. Neste grupo estariam todas as vedações 
envolvendo negócios com os direitos da personalidade, como 
as dispostas nos arts. 11, 13 e 14, do CC-2002. Nestes casos há 
limitação não apenas da autonomia privada, mas também da 

54  MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 6. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Atlas, 2016. ISBN 978-85-97-00618-6. e-book. parte IV – hermenêutica dos direitos 
fundamentais. Item 22 – A renúncia a direitos fundamentais. seção 1038 e ss. 

55  Estatuto da pessoa com deficiência, incapacidades e interdição. Salvador: Juspodivm, 2016, 
p, 45.



83

autonomia existencial, já que os negócios a que as limitações se 
referem dizem respeito a objetos de natureza existencial.

No tocante a limitação relacional o supracitado autor prossegue esclarecendo

Há pontos em que o Código Civil limita a autonomia não com o 
intuito de proteger quem pratica o ato, mas sim de proteger um 
terceiro que pode esse ato poderia ser atingido. O fundamento 
aqui é de proteção de interesses pessoais, mas não daquele que 
pratica o ato e sim de um terceiro que poderia sofrer seus efeitos56.

Diante destes esclarecimentos, sustentamos que a pessoa com transtornos mentais 
não sofre uma renúncia aos direitos fundamentais, pois, não tem condições de expressar a 
sua vontade em relação ao tratamento que deve ser ministrado. O que ocorre é a limitação 
na sua autonomia existencial, a qual encontra fundamento na própria proteção dos seus 
direitos, e isto também garante que os profissionais envolvidos não sejam penalizados, por 
uma possível inobservância na obtenção do consentimento.

Por outro lado, a necessidade do consentimento restará afastada nos casos do art. 
13 da Lei nº 13.146/2015 (risco de morte e emergência), quando o tratamento médico deve 
ser ministrado independentemente da autorização, e isto cria um ambiente propício para o 
respeito da autonomia existencial da pessoa com deficiência.

Assim com as ponderações realizadas, se a pessoa portadora de transtornos mentais 
não puder expressar a sua vontade, a resolução do caso concreto se dará conforme os 
esclarecimentos realizados neste artigo, isto é, com a nomeação de um curador, e claro 
sempre respeitando a observância do princípio da dignidade humana e aplicação da 
autonomia existencial sob pena de subvertemos toda a essência de um Estado Democrático 
de Direito enquanto protetor dos direitos fundamentais.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou demonstrar de forma clara e objetiva que durante muito tempo o 
homem era apenas um instrumento a serviço do Estado, e esta forma de comportamento se 
altera com o entendimento sobre a autonomia do ser humano, ou seja, com a compreensão 
da pessoa ser um fim em si mesmo, de tal modo que o homem sai da posição de objeto.

Isto se fortalece quando se teve a noção dos horrores da guerra, e com a positivação 
dos direitos fundamentais, há uma nova alteração de paradigma na relação médico-paciente, 
pois com a inserção de quatro princípios da Bioética (beneficência, não-maleficiência, 
justiça, autonomia), tornou-se necessária a observância da autonomia existencial fundada 
no modelo de direitos humanos, em que a pessoa com deficiência é respeitada.

56  REQUIÃO, Maurício. Estatuto da pessoa com deficiência, incapacidades e interdição. 
Salvador: Juspodivm, 2016, p, 46. 
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Diante desta nova realidade, o médico deve sempre deve objetivar a aplicação do 
princípio da beneficência e informar o paciente de forma transparente, e oferecer uma 
informação clara sobre uma intervenção clínica, e caso ocorra uma recusa ao tratamento 
deverá ser observada a autonomia existencial do paciente respeitando a sua vontade.

Aliado a este novo comportamento da relação médico-paciente, devemos salientar 
que houve uma evolução na questão do tratamento das pessoas com deficiência, conforme 
comprovamos pelo vários atos em que o Brasil participou, ratificou e realizou durante 
muito tempo no sentido de elaborar uma legislação condizente com as novas realidades 
das pessoas.

Neste contexto, uma pessoa com deficiência mental não conseguir expressar a sua 
vontade, surge a obrigação do Estado em proteger a pessoa e estabelecer parâmetros para 
solucionar este problema, não simplesmente excluindo a pessoa da sociedade, mas sim 
prestando ações positivas no sentido de proteger e promover o bem-estar do paciente que 
naquele momento não pode realizar a sua escolha.

Neste ambiente, a legislação disciplina a nomeação de um curador, em casos 
excepcionais e durante o tempo necessário, não para retirar a autonomia existencial da pessoa 
com eficiência, mas sim para proteger, inclusive assegurando dentro das possibilidades 
existentes a participação do paciente no momento de concretizar o seu consentimento.

Assim concluímos que se a pessoa com deficiência mental não puder expressar a sua 
vontade, a resolução do caso concreto se dará conforme os esclarecimentos realizados neste 
artigo, com a observância do princípio da dignidade humana e aplicação da autonomia 
existencial sob pena de subvertemos toda a essência de um Estado Democrático de Direito 
enquanto protetor dos direitos fundamentais.

Por fim, o ponto essencial de toda a discussão reside no fato de que a devemos 
evoluir no sentido de criar condições que possam incluir a pessoa com deficiência dentro 
das diversas áreas da sociedade, ou seja, prover o acesso à saúde, ao bem-estar, ao trabalho, 
à cultura, à educação, enfim, não discriminar ou isolar a pessoa, mas sim, garantir o respeito 
e o convívio com dignidade e respeito.
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A DIGNIDADE DO TRABALHADOR SOB CONDIÇÃO DE TRABA-
LHO ANÁLOGO AO DO ESCRAVO.

THE DIGNITY OF THE WORKER UNDER THE CONDITION OF 
WORK ANALOGUE TO THE SLAVE.

Luíz César Sumam
Maria de Lourdes Ribeiro

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Breve síntese do trabalho escravo no 
Brasil. 3 O trabalho escravo e os direitos humanos. 4 A Legislação 
Brasileira. 5 O trabalho análogo ao do escravo sob julgamento. 
6 Mecanismos jurídicos de combate ao trabalho análogo ao de 
escravo. 7 Considerações finais; 8 Referências.

RESUMO: O presente artigo tem como escopo expor como a 
violação de direitos e garantias fundamentais do trabalhador, 
ocasiona imensos danos à sua dignidade, liberdade, intimidade, 
dentre outros problemas resultantes da sua submissão às 
condições análogas à de escravo. Destaca órgãos internacionais 
e mecanismos de combate à esta prática e medidas adotadas pelo 
Brasil para coibir este crime. Ao fim da pesquisa concluiu-se que 
qualquer trabalho ou atividade econômica, que contrarie direitos 
fundamentais do trabalhador, não se traduz apenas num crime, 
mas viola o bem jurídico mais importante na vida de cada um de 
nós e da sociedade: a dignidade.

Palavras-chave: Direitos e garantias fundamentais. Dignidade da 
pessoa humana. Trabalho em condições análogas escravo.

ABSTRACT: The purpose of this article is to expose the violation 
of fundamental rights and guarantees of the worker, causing 
immense damage to his dignity, freedom, privacy, among other 
problems resulting from his submission to conditions analogous 
to slavery. It highlights international agencies and mechanisms to 
combat this practice and measures adopted by Brazil to curb this 
crime. At the end of the research, it was concluded that any work 
or economic activity that contradicts the fundamental rights of 
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the worker does not only translate into a crime but violates the 
most important juridical good in the life of each one of us and of 
society: dignity.

KEYWORDS: Fundamental rights and guarantees. Dignity of 
human person. Working under analogous slave conditions.

1. INTRODUÇÃO

Ao fazermos uma digressão sobre o Direito do Trabalho no Brasil, vamos até o 
primórdio dos tempos para se localizar em que momento podemos dizer que surgiu o 
trabalho remunerado. Nesse contexto, passamos por várias etapas e dentre elas a escravidão. 
O trabalho escravo, introduzido no Brasil com a colonização portuguesa, diz-se extinto 
com a Lei Áurea.

Entretanto, em pleno século XXI, no Brasil, ainda se discute sob essa forma de 
trabalho, ante as notícias da existência de trabalhadores submetidos às condições de 
trabalho análogo ao dos escravos, porém com um histórico diferente do século XVI.

Atualmente não só negros se submetem a essa condição, mas também brancos, 
crianças, homens e mulheres, sem distinção de idade e nem de força física. O trabalho 
exercido nas condições análogas às do escravo é desenvolvido tanto no meio rural como 
nas cidades.

Temos assim, que dentre as diversas formas de trabalho previstas na evolução 
histórica do Direito do Trabalho, a escravidão foi considerada a primeira delas, não um 
trabalho regulamentado/remunerado, mas sim um trabalho que levava seu executor a 
condições degradantes.

A escravidão foi durante anos uma forma de trabalho garantida por lei e apoiada 
pelo Estado; as formas desumanas de como eram tratados aqueles trabalhadores foram 
motivos de inúmeras revoltas comandadas por abolicionistas e que resultou na libertação 
dos escravos em 1888.

Mas essa libertação não extirpou de vez a condição de escravo de alguns trabalhadores.
Dessa forma, visa o presente artigo fazer um breve estudo sobre o tema, apresentando 

conceitos, definições e alguns mecanismos para combate a prática tão absurda.

2. BREVE SÍNTESE DO TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL.

No Brasil, do século XVI até o século XIX, o trabalho era desenvolvido pelos escravos 
que, considerados como “coisa”, não eram sujeitos de qualquer direito. O trabalho escravo 
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era realizado por africanos trazidos por portugueses, em navios negreiros, nos quais ficavam 
expostos a doenças e péssimas condições de sobrevivência.

Os escravizados foram destinados ao trabalho nos latifúndios de cana de açúcar, nas 
minas de ouro e diamantes, nas fazendas de café ou mesmo no trabalho doméstico ao longo 
dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX1.

Sergio Pinto Martins2, aponta a escravidão como a primeira forma de trabalho, 
porém como se disse, o escravo era considerado apenas uma coisa, sem qualquer direito, 
muito menos trabalhista.

3. O TRABALHO ESCRAVO E OS DIREITOS HUMANOS. 

Segundo ensina Mauricio Godinho Delgado3,

O Direito do Trabalho corresponde à dimensão social mais 
significativa dos Direitos Humanos, ao lado do Direito 
Previdenciário (ou de Seguridade Social). É por meio desses 
ramos jurídicos que os Direitos Humanos ganham maior espaço 
de evolução, ultrapassando as fronteiras originais, vinculadas 
basicamente à dimensão da liberdade e tangibilidade física e 
psíquica da pessoa humana.

Ainda esse autor, nos traz que 

a conquista e afirmação da dignidade da pessoa humana não 
mais podem se restringir à sua liberdade e intangibilidade 
física e psíquica, envolvendo, naturalmente, a conquista e 
afirmação de sua individualidade no meio econômico e social, 
com repercussões positivas conexas no plano cultural -, o que 
se faz , de maneira geral considerando o conjunto mais amplo e 
diversificado de pessoas, mediante o trabalho e particularmente, 
o emprego, normatizado pelo Direito do Trabalho.

E é dentro das instituições que normatizam os Direitos Humanos, que vamos buscar 
os conceitos de parte do tema desse trabalho, qual seja, a escravidão.

1  ANDRADE, Ana Luíza Mello Santiago de. Escravidão no Brasil. Disponível em: <https://www.
infoescola.com/historia/escravidao-no-brasil/>. Acesso em: 02 dez. 2017.

2  MARTINS, Sergio Pinto, Direito do trabalho. 31ª. ed. São Paulo: Atlas, p.4
3  DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 14ª. ed. São Paulo: LTr, 2015, p. 85
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Nos termos artigo 1º da Convenção das Nações Unidas sobre a Escravatura 
assinada em Genebra, em 25 de setembro de 1926, “A escravidão é o estado ou condição 
de um indivíduo sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, os atributos do direito de 
propriedade”4.

Temos ainda, em sequência, a Convenção Suplementar sobre Abolição da Escravatura, 
do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura de 19565, que 
complementa os conceitos referentes ao assunto em tela, trazendo outros conceitos como: 
(i) o de servidão por dívida e de servidão simplesmente., como sendo:

o estado ou a condição resultante do fato de que um devedor se 
haja comprometido a fornecer, em garantia de uma dívida, seus 
serviços pessoais ou os de alguém sobre o qual tenha autoridade, 
se o valor desses serviços não for equitativamente avaliado no ato 
da liquidação da dívida ou se a duração desses serviços não for 
limitada nem sua natureza definida.

E, (ii) o conceito de servidão como sendo

a condição de qualquer um que seja obrigado pela lei, pelo costume 
ou por um acordo, a viver e trabalhar numa terra pertencente a 
outra pessoa e a fornecer a essa outra pessoa, contra remuneração 
ou gratuitamente, determinados serviços, sem poder mudar sua 
condição.

Fazemos menção ainda, às Convenções n.105 da OIT, ratificada pelo Brasil, ao tratar 
das medidas necessárias à abolição do trabalho forçado, enfatiza as modalidades que devem 
ser erradicadas, ou seja:

(a) como medida de coerção, ou de educação política ou como 
sanção dirigida a pessoas que tenham ou exprimam certas 
opiniões políticas, ou manifestem sua oposição ideológica à 
ordem política, social ou econômica estabelecida;
(b) como método de mobilização e de utilização de mão de obra 
para fins de desenvolvimento econômico;

4  BRASIL. Decreto nº 58.563, de 1º de junho de 1966. Promulga e Convenção sobre Escravatura de 
1926 emendada pelo Protocolo de 1953 e a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura 
de 1956. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/
trabalho-escravo/convencao_escravatura_genebra_1926.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2017.

5  BRASIL. Decreto Legislativo nº 66, de 1965. Convenção Suplementar sobre Abolição da Escravatura, 
do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura (1956). Disponível em: 
<http//www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-
brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/ConvSupAboEscTrafEscInstPraAnaEsc.html>. 
Acesso em: 29 jan. 2017.
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(c) como medida de disciplina de trabalho;
(d) como punição por participação em greves;
(e) como medida de discriminação racial, social, nacional ou 
religiosa6.

Na sequência, temos, a Convenção 182 da OIT, de 1999 (ratificada pelo Brasil e 
promulgada pelo Decreto nº 3.597/00), que em seu art. 3, a, prevê que as “piores formas de 
trabalho infantil” abrange:

todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, 
tais como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívidas e 
a condição de servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive 
o recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para serem 
utilizadas em conflitos armados (g. n.)7.

E temos mais. A Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1946, dispões em 
seu artigo 4º que “ninguém será mantido em escravidão ou servidão” e que “a escravidão 
e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas”. O Pacto Internacional 
de Direitos Civis e Políticos, de 1966, em seus artigos 8. 1 e 8. 2, dispõem que “ninguém 
poderá ser submetido à escravidão e o tráfico de escravos, em todas as suas formas, ficam 
proibidos” e que “ninguém poderá ser submetido à servidão”8.

Na doutrina pátria, encontramos nas palavras de Ronaldo Lima dos Santos, 
que independentemente da denominação adotada – trabalho escravo contemporâneo, 
escravidão por dívidas, trabalho forçado, trabalho obrigatório, redução à condição análoga 
a de escravo – o que mais importa é a ideia que ela expressa e que consiste na posse fática e 
forçada, embasada na discussão pelo medo, sobre o corpo e a própria pessoa que se encontra 
em situação de inferioridade.

A prestação de trabalho é sempre eivada de vícios de vontade, mesmo antes do seu 
início, como por exemplo, na arregimentação do trabalhador, se estendendo por todo o 
período da prestação de serviços, e até mesmo por ocasião do seu término, e que esses 
vícios o obrigam a prestar serviços contra a sua vontade. Outra característica marcante 
dessa prática é que além da força de trabalho, haveria uma transferência subjetiva, ou seja, 
da própria pessoa do trabalhador, tal o jugo a que é submetido9.

6  SUSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. 2ª ed. São Paulo: LTr, 1998
7  BRASIL. Decreto n. 3.597, de 12 de setembro de 2000. Disponível em: <http://www.ilo.org/brasilia/

convencoes/WCMS_236696/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 03 dez. 2017.
8  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 7ª. ed., São Paulo: 

Saraiva, 2006.
9  SANTOS, Ronaldo Lima dos. A escravidão por dívidas nas relações de trabalho no Brasil 

contemporâneo. Revista do Ministério Públicodo Trabalho, São Paulo, v. III, nº 26, p. 55-56, set. 
2003.
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Já para Luis Antonio Camargo de Melo, essas expressões são sinônimas: de trabalho 
escravo e trabalho forçado, alertando para que essas expressões não conduzam a um 
equívoco de se relacionarem unicamente à figura do escravo oitocentista10.

José Cláudio Monteiro de Brito Filho, define o trabalho em condições análogas à 
condição de escravo (gênero), como o exercício do trabalho humano em que há restrição, 
em qualquer forma, à liberdade do trabalhador (trabalho forçado), e/ou quando não são 
respeitados os direitos mínimos para o resguardo da dignidade do trabalhador (trabalho 
degradante)11.

Dessa forma, o trabalho em condições análogas ao de escravo caracteriza-se por 
restringir a liberdade do trabalhador e também quando não forem observadas as condições 
necessárias para que o ser humano possa trabalhar dignamente, respeitados os seus direitos 
e garantias.

4. A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.

A Constituição Federal de 1988, no que pertine ao tema em tela, traz os preceitos 
fundamentais à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), e, em seu artigo 3º, os objetivos 
fundamentais da República, ou seja:

I.- construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir 
o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV 
- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.12

Ainda, o artigo 5º da Carta, nos traz em vários de seus incisos: (i) os direitos 
fundamentais à liberdade, à igualdade; (ii) a não ser objeto de tratamento desumano ou 
degradante; (iii) de acesso ao trabalho, dentre outros.

No campo infraconstitucional, vários são os textos que se referem a esse assunto.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), em seu artigo 112 § 2º , 

proíbe a imposição de trabalhos forçados como medida socioeducativa.
O Código Penal, em seu artigo 149, com a redação que lhe foi dada pela Lei 

10.803/2003, assim dispõe:

10  MELO, Luis Antonio Camargo de. As atribuições do Ministério Público do trabalho na 
prevenção e no enfrentamento ao trabalho escravo. Revista LTr: legislação do trabalho, v. 68, nº 4, p. 
435-32, abr. 2004.

11  BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho decente: análise jurídica da exploração 
do trabalho – trabalho forçado e outras formas de trabalho indigno. São Paulo: LTr, 2004, p. 72.

12  BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.
htm >. Acesso em: 3 dez. 2017.
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Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, 
quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de 
dívida contraída com o empregador ou preposto
[...]”.

Encontramos nesse dispositivo, em decorrência de “reduzir alguém à condição 
análoga à de escravo”, as seguintes hipóteses: submissão a trabalho forçado, imposição de 
jornada exaustiva, prestação de serviços em condições degradantes e restrição de locomoção 
em razão de dívidas.

A Lei 7.998 de 11-01-1991, Lei do Seguro-Desemprego, em seu artigo 2º, I, com a 
redação que lhe foi dada pela Lei 10.608/2002, assim dispõe:

Art. 2º. O Programa de Seguro-Desemprego tem por finalidade:
I. Prover assistência financeira temporária ao trabalhador 
desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a 
indireta, e ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime 
de trabalho forçado ou da condição análoga à do escravo. (g.n.)13.

Ainda nesse contexto, a Instrução Normativa nº 139, de 22 de janeiro de 2018, 
da Secretária de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho, sobre procedimentos 
que deverão ser adotados em relação à fiscalização para a erradicação do trabalho em 
condição análoga à de escravo, no art. 3º, prevê que se considera trabalho realizado em 
condição análoga à de escravo o que resulte das seguintes situações, quer em conjunto, quer 
isoladamente14:

I - Trabalho forçado;
II - Jornada exaustiva;
III - Condição degradante de trabalho;
IV - Restrição, por qualquer meio, de locomoção em razão de 
dívida contraída com empregador ou preposto, no momento da 
contratação ou no curso do contrato de trabalho;
V - Retenção no local de trabalho em razão de:
a) cerceamento do uso de qualquer meio de transporte;
b) manutenção de vigilância ostensiva;
c) apoderamento de documentos ou objetos pessoais.

13  BRASIL. LEI nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/LEIS/L7998.htm>. Acesso em 3 dez. 2017.

14  BRASIL. Instrução Normativa nº 139, de 22 de janeiro de 2018. Disponível em: <http://
www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/In_Norm/IN_139_18.html>. Acesso em: 3 dez. 
2017.
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Por fim, a Portaria n. 1.129/2017, do Ministério do Trabalho, estabelecendo novas 
regras para a caracterização de trabalho escravo. Tal Portaria foi objeto de Medida Cautelar 
na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 489 do Distrito Federal, que, 
por decisão da Ministra Rosa Weber, foi deferida a limiar, ad referendum do Tribunal Pleno, 
para suspender seus efeitos, até o julgamento de seu mérito.

5. O TRABALHO ANÁLOGO AO DO ESCRAVO SOB JULGAMENTO. 

Por todos os textos anteriormente citados, temos que a atual escravidão mostra-se 
diferente daquela ocorrida do século XVI até o século XIX, em que comprar ou vender o ser 
humano era uma prática protegida pelo Estado. Hoje não se faz diferença se branco, negro 
ou asiático.

Com a edição da Portaria MTB n. 1.129 de 13/10/2017, várias notícias referentes 
ao trabalho análogo ao do escravo vieram à tona. O jornal “O Estado de S. Paulo”, no dia 
20/10/2017, traz a história de Tiago Conceição Viana, de 30 anos. Diz ele: “fui escravo e 
continuo escravo dessa situação. Não tenho mais vida, nem sonhar estou conseguindo 
mais”. Na reportagem consta que Tiago foi “resgatado” em janeiro deste ano num templo 
da igreja Ministério Paz e Amor, na zona norte de Sorocaba, “onde era submetido a 
regime de trabalho exaustivo, em troca de casa e comida”. Foi ele encontrado por Fiscais 
da Superintendência Regional do Trabalho com apoio de agentes da Polícia Federal, 
“dormindo numa cama improvisada, no chão”. Ele trabalhava das 8 horas da manhã até as 
17 horas no restaurante mantido pela igreja, ajudando na cozinha e daí até as 22h30, em 
jornada contínua, em outros afazeres.

O pastor da igreja Eliseu Rodrigues, responsável pela igreja, foi autuado por submeter 
pessoa a regime semelhante à escravidão. Além das verbas e indenização trabalhista no 
valor de R$ 1,7 mil, ele pagou multa de R$ 21 mil e responde a processo na Justiça Federal.

Em 2016, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou o caso dos 
“Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde”.15 Entendeu a Corte que o Brasil violou o direito de 
liberdade (especificamente o direito de não ser submetido a qualquer forma de escravidão 
ou servidão), o direito de acesso à justiça e a garantias judiciais e o direito à razoável 
duração do processo em relação às 85 vítimas escravizadas no ano 2000 e, o direito de 43 
trabalhadores resgatados em 1997, e que tampouco receberam a proteção judicial adequada, 
o que vale dizer, negaram-lhes o acesso à Justiça, tudo ocorreu na Fazenda Brasil Verde. 
A sentença aqui referida foi proferida em 20 de outubro de 2016, mas somente divulgada 
em 15 de dezembro do mesmo ano, e resulta de petição apresentada em 1998 pelo Centro 
pela Justiça e o Direito Internacional e pela Comissão da Pastoral da Terra à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos em Washington, identificado como caso 12.066. Ao 

15  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso dos Trabalhadores 
da Fazenda Brasil Verde X Brasil. Sentença de 20 de outubro de 2016. Disponível em: <http://www.
itamaraty.gov.br/images/Banco_de_imagens/Sentenca_Fazenda_Brasil_Verde.pdf>. Acesso em: 02 
dez. 2017.
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encerrar suas investigações, a Comissão submeteu a questão à Corte Interamericana de 
Direitos Humanos em março de 2015.

Extrai-se do corpo dessa decisão, que o conceito de escravidão evoluiu e já não se 
limita à propriedade sobre a pessoa. A Corte considera que os dois elementos fundamentais 
para definir uma situação como escravidão são: i) o estado ou condição de um indivíduo, 
se referindo tanto à situação de direito como de fato, isto é, não é essencial a existência de 
um documento formal ou de uma norma jurídica para a caracterização desse fenômeno, 
como no caso da escravidão chattel ou tradicional; e ii) o exercício de algum dos atributos 
do direito de propriedade, isto é, que o escravizador exerça poder ou controle sobre a pessoa 
escravizada ao ponto de anular a personalidade da vítima. Com respeito ao elemento de 
“propriedade”, este deve ser entendido no fenômeno de escravidão como “posse”, isto 
é, a demonstração de controle de uma pessoa sobre outra. Portanto, “no momento de 
determinar o nível de controle requerido para considerar um ato como escravidão, […] 
poder-se-ia equipará-lo à perda da própria vontade ou a uma diminuição considerável da 
autonomia pessoal”.

Para determinar uma situação como escravidão nos dias atuais, deve-se avaliar, 
com base nos seguintes elementos, a manifestação dos chamados “atributos do direito de 
propriedade”:

a) restrição ou controle da autonomia individual; b) perda 
ou restrição da liberdade de movimento de uma pessoa; 
c) obtenção de um benefício por parte do perpetrador; d) 
ausência de consentimento ou de livre arbítrio da vítima, ou 
sua impossibilidade ou irrelevância devido à ameaça de uso da 
violência ou outras formas de coerção, o medo de violência, fraude 
ou falsas promessas; e) uso de violência física ou psicológica; f) 
posição de vulnerabilidade da vítima; g) detenção ou cativeiro, i) 
exploração16.

Ante essas considerações e de acordo com o entendimento da Corte Interamericana 
dos Direitos Humanos, fica evidente que a constatação de uma situação de escravidão 
representa uma restrição substantiva da personalidade jurídica do ser humano e poderia 
representar, ademais, violações aos direitos à integridade pessoal, à liberdade pessoal e à 
dignidade, entre outros, dependendo das circunstâncias específicas de cada caso.

No Direito interno, o Tribunal Superior do Trabalho17, assim tem decidido a respeito 
do tema:

16  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso dos Trabalhadores 
da Fazenda Brasil Verde X Brasil. Sentença de 20 de outubro de 2016. Disponível em: <http://www.
itamaraty.gov.br/images/Banco_de_imagens/Sentenca_Fazenda_Brasil_Verde.pdf>. Acesso em: 02 
dez. 2017.

17  https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/180426879/arr-488006720055010281(acesso 
03/12/2017)
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TST - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE 
REVISTA AIRR 7665420125040371 (TST)
Data de publicação: 14/11/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE 
REVISTA. SULGÁS. DONA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL. TRABALHO ANÁLOGO À CONDIÇÃO DE ESCRAVO. 
RESPONSABILIDADE TRABALHISTA FUNDADA EM TERMO 
DE AJUSTE DE CONDUTA. CIÊNCIA DA SITUAÇÃO DOS 
TRABALHADORES AINDA NO CURSO DO CONTRATO 
CIVIL FIRMADO COM A EMPREGADORA. 1 - Diferentemente 
de processos anteriores nos quais julgamos a matéria, nestes autos 
o TRT consignou que: ficou demonstrado o trabalho análogo à 
condição de escravo na obra de construção civil; a empregadora 
desapareceu e a dona da obra SULGÁS firmou TAC por meio do 
qual se responsabilizou pelo pagamento dos salários atrasados, das 
verbas rescisórias e das despesas dos trabalhadores com o retorno ao 
local de origem; o descumprimento dos direitos dos trabalhadores 
ocorreu desde o início do contrato civil firmado entre as reclamadas 
em 25/4/2012 e o reclamante foi admitido em 10/6/2012, -momento 
em que já era possível perceber os descumprimentos contratuais 
em relação aos empregados da empresa contratada- ; no curso da 
obra de construção civil, a empregadora foi -advertida e notificada 
por diversas vezes- pela SULGÁS, -tanto em relação à inexecução 
dos serviços contratados, quanto em relação à violação aos direitos 
dos empregados-, ou seja, a SULGÁS tinha prévia ciência da 
violação dos direitos trabalhistas; a rescisão do contrato civil entre 
as reclamadas decorreu justamente da situação de -os trabalhadores 
terem sido abandonados pela empregadora, que desapareceu, 
ocasionando a instauração de uma representação seguida de um 
TAC firmado pela recorrente perante o Ministério Público do 
Trabalho-. 2 - Nesse contexto, não se aplica a OJ nº 191 da SBDI-1 
do TST, a qual diz respeito aos casos nos quais a contratação e a 
execução da obra de construção civil transcorrem sem que a dona 
da obra fiscalize ou tenha ciência e culpa pelo descumprimento 
dos direitos trabalhistas. 3 - Agravo de instrumento a que se nega 
provimento....

TST - ARR 488006720055010281 (TST)
Data de publicação: 10/04/2015
Ementa: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE 
REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. 



97

LEGITIMAÇÃO ATIVA. Demonstrado no agravo de instrumento 
que o recurso de revista preenche os requisitos do art. 896 da 
CLT, ante a constatação de provável violação do art. 83, III, da 
Lei Complementar n° 75/93. Agravo de instrumento a que se 
dá provimento. II - RECURSO DE REVISTA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO 
INDIVIDUAL 
HOMOGÊNEO. TRABALHO ANÁLOGO À CONDIÇÃO DE 
ESCRAVO. LEGITIMAÇÃO ATIVA. O Ministério Público do 
Trabalho tem legitimidade para ajuizar ação civil pública com 
o fim de obter a imediata cessação da conduta atentatória a lei, 
no caso, para pleitear o pagamento das parcelas devidas pelo 
empregador ao empregado que prestava serviços em regime 
análogo à condição de escravo, como também para postular a 
reparação pelos danos ocasionados ao trabalhador. Nesses casos 
é inquestionável a relevância social dos direitos homogêneos 
postulados - direitos coletivos no sentido amplo -, bem como 
evidenciada a importância de sua defesa de forma coletiva, a 
fim de assegurar a máxima efetividade à prestação jurisdicional 
e atender os princípios do acesso à justiça e da celeridade e 
economia processuais, evitando múltiplas demandas individuais 
e a sobrecarga do Poder Judiciário. Recurso de revista de 
que se conhece e a que se dá provimento. III - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO DE PAULO SÉRGIO SILVA GUIMARÃES. 
Prejudicado em face do provimento do recurso de revista do 
Ministério Público do Trabalho com determinação do retorno 
dos autos ao TRT da 1ª Região.

6. MECANISMOS JURÍDICOS DE COMBATE AO TRABALHO ANÁ-
LOGO AO DE ESCRAVO.

A tudo o quanto aqui já se escreveu, é fato que medidas efetivas têm de ser tomadas 
para que o trabalhador não continue a trabalhar de forma indigna. O sistema jurídico nos 
oferece alguns meios jurídicos que contribuem para a erradicação desta prática desumana.

Como exemplo de meio judicial temos a Ação Civil Pública, e como consequência, o 
Dano Moral Coletivo, para combate ao trabalho análogo ao de escravo, uma vez que ambos 
são necessários para a garantia dos direitos metaindividuais.

O trabalho escravo hoje, constitui mazela social intolerável e deve ser duramente 
combatido. Apresenta-se como afronta à condição humana do trabalhador.

Conviver com essa situação representa falta de humanidade, de respeito ao próximo 
e de civilidade.
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Em verdade, toda a sociedade é agredida de modo absolutamente injustificável do 
ponto de vista jurídico.

Assim, como é possível detectar individualmente um patrimônio mínimo da pessoa 
humana, há um patrimônio mínimo de toda a coletividade a ser protegido representado por 
um conjunto de interesses metaindividuais.

Escravizar se traduz em violar direitos fundamentais e difusos da sociedade, 
consagrados na Constituição Federal de 1988, entre os quais se destacam: a proteção 
à dignidade humana (art. 1º, III); os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 
1º, IV), a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança (art. 5º, 
caput), a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I); o princípio da 
legalidade (art. 5º, II); não submissão à tortura ou a tratamento desumano ou degradante 
(art. 5º, III); a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (art. 
5º, X); a liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão (art. 5º, XIII); a liberdade de 
locomoção (art. 5º, XXIII); a proibição de imposição de pena de trabalhos forçados e cruéis 
(art. 5º, XLVI); a proibição de prisão civil por dívida (art. 5º, LXVII).

É um direito de toda a sociedade e, consequentemente, da humanidade, a proibição 
da escravidão, como expressam as declarações internacionais.

A prática da escravidão, especialmente a partir do século XX, tornou-se um problema 
mundial.

Em 1926, foi assinado, pelas Ligas das Nações Unidas, o primeiro tratado 
internacional proibindo a escravidão.

Já em 1948, foi firmada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o 
Brasil é signatário, preconizando em seu art. 4º que: “ninguém será mantido em escravidão 
ou servidão por dívida; a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas 
formas”.

Também em favor da erradicação do trabalho escravo no mundo, foram promulgadas 
as Convenções 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho.

A primeira, denominada “Convenção sobre o trabalho forçado”, de 1930, teve como 
objetivo suprimir todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório em nível global.

A Convenção 105, de 1957, por sua vez, refere-se ao compromisso de seus signatários 
em erradicar o trabalho forçado em seus territórios.

Portanto, submeter alguém a trabalho em condição análoga à de escravo é conduta 
vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro e internacional.

A conduta do explorador do trabalho análogo ao do escravo, causa repulsa 
e sem dúvida viola direitos difusos de toda a coletividade, na medida em que o 
empregador se olvidou de que estava lidando com pessoas e submeteu-as a condição 
degradante e, por isso, merece repressão severa, a fim de imprimir na sua consciência 
valores éticos e morais básicos, como o de que se deve tratar de forma digna as 
pessoas que lhe prestam serviços.

O dano moral coletivo pode ser definido como a injusta lesão a interesses socialmente 
relevantes para a coletividade, tutelados juridicamente, cuja ofensa atinge a esfera moral de 
determinado grupo, classe ou comunidade de pessoas ou até mesmo de toda a sociedade, 
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causando-lhes sentimento de repúdio, desagrado, insatisfação, vergonha, angústia ou 
impotência em face da lesão perpetrada.

Sua reparação é prevista na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, V e X) e também 
em sede infraconstitucional, notadamente na Lei da Ação Civil Pública (art. 1º, IV) e no 
Código de Defesa do Consumidor (art. 6ª, VII).

Podem ser citadas, ainda, a Lei 4.717/65, arts. 1º e 11 (Ação Popular), a Lei 6.938/81 
(define a Política Nacional do Meio Ambiente) e a Lei 8.884/94 (dispõe sobre a repressão ao 
abuso do poder econômico).

Para se definir o valor que se busque ou que se determine para reparação, em se tratando 
de dano moral coletivo, deve-se levar em conta, em primeiro lugar, a sua natureza pedagógica, 
a fim de evitar a reiteração do ilícito, uma vez que o trabalho escravo contemporâneo 
constituiu prática que a sociedade não tolera e, portanto, merece dura reprimenda.

Outros fatores também devem ser considerados no momento da fixação da 
indenização, tais como a extensão do dano (número de pessoas atingidas); permanência 
temporal (se o sofrimento é efêmero, pode ser atenuado ou tende a se prolongar no 
tempo por razão plausível); intensidade (se o ato ilícito foi grave, doloso ou culposo); os 
antecedentes do agente (a reincidência do infrator deve agravar a reparação a ser prestada 
ao ofendido); situação econômica do ofensor e razoabilidade do valor arbitrado, além do 
impacto social da decisão.

Tem-se entendido como razoável, também, a pretendida destinação do valor 
arbitrado a órgãos públicos ou entidades que tenham como finalidade institucional a 
prevenção e erradicação do trabalho escravo contemporâneo ou o auxílio na recuperação 
das pessoas diretamente lesadas, a serem indicadas na fase de execução pelo Parquet, que se 
incumbirá da fiscalização da devida aplicação destes recursos.

Nesse sentido, o Enunciado 12 da 1ª Jornada de Direito Material e Processual do 
Trabalho promovida pelo C. TST: 18

AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. TRABALHO ESCRAVO. REVERSÃO 
DA CONDENAÇÃO ÀS COMUNIDADES LESADAS. Ações 
civis públicas em que se discute o tema do trabalho escravo. 
Existência de espaço para que o magistrado reverta os montantes 
condenatórios às comunidades diretamente lesadas, por via de 
benfeitorias sociais tais como a construção de escolas, postos 
de saúde e áreas de lazer. Prática que não malfere o artigo 13 
da Lei 7.347/85, que deve ser interpretado à luz dos princípios 
constitucionais fundamentais, de modo a viabilizar a promoção 
de políticas públicas de inclusão dos que estão à margem, que 
sejam capazes de romper o círculo vicioso de alienação e opressão 
que conduz o trabalhador brasileiro a conviver com a mácula do 
labor degradante. Possibilidade de edificação de uma Justiça do 

18  https://angelotto.jusbrasil.com.br/noticias/147964524/enunciados-aprovados-na-1-
jornada-de-direito-material-e-processual-na-justica-do-trabalho (acesso 04/12/2017)
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Trabalho ainda mais democrática e despida de dogmas, na qual 
a responsabilidade para com a construção da sociedade livre, 
justa e solidária delineada na Constituição seja um compromisso 
palpável e inarredável (g. n.).

Além disso, em 05 de junho de 2014, foi promulgada a Emenda Constitucional 81 
que alterou o Art. 243 da Constituição Federal que, entre outras coisas, prevê a expropriação 
de propriedades rurais e urbanas, em que se realize a exploração de trabalho escravo, sem 
qualquer indenização ao proprietário.

A nova redação dada a esse artigo, estabelece ainda que qualquer bem de valor 
econômico obtido através da exploração de trabalho escravo, será confiscado e reverterá a 
fundo com destinação específica, na forma da lei.

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região 
do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas 
psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei 
serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas 
de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário 
e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no 
que couber, o disposto no art. 5º.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico 
apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado 
e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma 
da lei.” 19

A regulamentação pela lei, especialmente da definição do trabalho escravo, para que 
se possa aplicar efetivamente esse dispositivo, com todas as suas consequências é que tem 
gerado tanta controvérsia.

Sem dúvida, independentemente da sanção penal, a perda de bens que forem obtidos 
através de prática tão nefasta, contribuirá para o efetivo combate à exploração de trabalho 
escravo.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho em condições análogas à do escravo, ainda no século XXI, é praticada em 
diversos países, inclusive, no Brasil.

19  BRASIL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 81, de 5 de junho de 2014. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc81.htm>. Acesso em: 3 
dez. 2017.
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A atual escravidão mostra-se bem diferente daquela ocorrida do século XVI até 
o século XIX, em que comprar ou vender o ser humano era uma prática protegida pelo 
Estado. Hoje não faz diferença se branco, negro, asiático, crianças, homens e mulheres, sem 
distinção de idade e nem de força física. O trabalho exercido nas condições análogas às do 
escravo é desenvolvido tanto no meio rural como nas cidades.

A submissão de quem quer que seja à escravidão, constitui mazela social intolerável 
e deve ser duramente combatida, haja vista, representar o total desprezo à condição humana 
do trabalhador.

Conviver com essa situação representa falta de humanidade, de respeito ao próximo 
e de civilidade.

Os prejuízos para as vítimas, não apenas de ordem financeira, mas também 
psicológicos, que se traduzem em traumas que podem afetá-las por toda a vida.

Em verdade, toda a sociedade é agredida por essa prática, de modo absolutamente 
injustificável do ponto de vista jurídico.

A condenação dos praticantes de conduta tão reprovável, não só aos crimes que 
dela decorrem, mas também à indenização às vítimas diretas e à própria comunidade, são 
meios que ao longo do tempo terão grande impacto na erradicação dessa prática que ataca 
diretamente a dignidade da pessoa humana.

Aliado à perda de propriedades, ligadas à exploração, contribuirá para coibi-la. 
Constata-se que o Brasil evoluiu consideravelmente a fiscalização e o combate 

à exploração do trabalho escravo, mas muito há que se fazer, para que efetivamente se 
cumpram as leis e busque acabar com a impunidade.

Portanto, são necessárias ações conjuntas do Estado, através de seus poderes 
constituídos, órgãos governamentais e da sociedade, pois todos somos responsáveis pelo 
combate e erradicação dessa condição degradante que ainda assola muitos trabalhadores.
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IDOSOS: EXPOSIÇÃO À VULNERABILIDADE E MEDIDAS DE IN-
TERVENÇÃO PARA REDUÇÃO DE RISCOS

ELDER: VULNERABILITY’S ASPECTS AND INTERVENTIONS TO 
REDUCE RISKS

Ana Maria Viola de Sousa
Felipe Rotta Marquette

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Idosos vulneráveis. 3 Intervenções 
necessárias. 3.1 Efetiva política pública em saúde. 3.2 
Conscientização dos idosos de seus direitos. 4 Principais direitos 
de interesse dos idosos. 5 Considerações finais. 6 Referências.

RESUMO: À medida que aumenta o número de idosos aumentam 
também, na mesma proporção ou até mais, as necessidades e as 
dificuldades específicas para esta faixa etária. Os idosos, nesse 
sentido, constituem uma categoria populacional que estão mais 
suscetíveis a eventos danosos. Há um amplo rol de variáveis 
que interferem positiva ou negativamente para o bem-estar na 
velhice. Este artigo tem por objetivo analisar, especificamente em 
relação ao grupo de idosos, os principais fatores que promovem 
a vulnerabilidade e a consequente intervenção para redução dos 
riscos.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso, Vulnerabilidade, Direito

ABSTRACT: As the number of elders increases, the needs and 
the difficulties specific to this age range do also enlarge, in the 
same or even greater extent. The elders, in this sense, constitute 
a population category that are more susceptible to harmful 
events. There is an ample roll of variables that interfere positively 
or negatively for the well-being in seniors. This article aims to 
analyze, specifically in the elderly group, the main factors that 
promote vulnerability and the consequent intervention to reduce 
risks.
KEYWORDS: Elder, Vulnerability, law.
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1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento mundial da população é um fato incontestável. À medida que 
aumenta o número de idosos aumentam também, na mesma proporção ou até mais, as 
necessidades e as dificuldades específicas para esta faixa etária. É também de conhecimento 
notório que o envelhecimento é um processo, um avançar através do tempo; possuindo, 
portanto, implicações históricas, sociais, culturais e políticas. Nessa multiplicidade 
dimensional do envelhecimento registra-se um amplo rol de variáveis as quais interferem 
positiva ou negativamente para o bem-estar na velhice. Estudos comprovam a ocorrência 
de diversas mudanças e transformações na vida da pessoa em razão da idade. Rodrigues 
e Neri (2012, p. 2130) argumentam que o envelhecimento implica em aumento do risco 
sujeito à vulnerabilidade, não apenas sob o ponto de vista biológico, em virtude do declínio 
típico da senescência, mas também de fatores de natureza psicossociais e socioculturais, os 
quais, através dos processos de interação produzem efeitos cumulativos que impactam e 
afetam a vida das pessoas.

Vulnerabilidade e risco são dois vocábulos que ao longo do tempo foram associados 
a diversos significados. Cardona A. (2003) explica que com o desenvolvimento humano 
e os problemas ocasionados na relação entre o homem e o ambiente, a expressão 
“vulnerabilidade” surge como forma de interpretar a reduzida capacidade de alguns 
agrupamentos humanos em adaptar-se às novas circunstâncias. Quando ao risco, Saraiva 
(2013, p. 169) admite que modernamente é termo que remete a um certo modo de tratar 
eventos danosos ou prejudiciais. De forma geral, argumenta Cardona A. (2003), o risco 
corresponde ao potencial de perdas que podem ocorrer ao sujeito pela confluência da 
ameaça e da vulnerabilidade, já que, ambas são situações mutuamente condicionantes. 
Desse modo, conclui o autor, a intervenção sobre uma ou as duas situações pode alterar a 
sua capacidade de impacto (CARDONA A., 2003), de modo a minorar os seus efeitos.

Nas sociedades contemporâneas, afirma Saraiva (2013, p. 170) o risco torna-se cada 
vez mais presente, enquanto as redes coletivas de proteção estão cada vez mais reduzidos. 
Assim, os indivíduos são convocados a lidar com seus próprios riscos, o que requer novas 
habilidades; em especial requer que estejam muito bem informados, bem como das ações 
que devem empreender para minimizar tais riscos (SARAIVA, 2013, p. 168-169).

Relacionando a vulnerabilidade à idade de uma pessoa, pode-se mesmo falar 
em vulnerabilidade intrínseca e extrínseca (ROGERS; BALLANTYNE, 2008, p. 32): a 
primeira refere-se a fatores característicos que têm a ver com os próprios indivíduos, tais 
como doença mental, deficiência intelectual ou os extremos etários (crianças e idosos); 
já a segunda corresponde a circunstâncias externas tais como o poder socioeconômico, a 
pobreza, a falta de instrução, a carência de recursos. Os elementos que compõem as duas 
categorias podem ter ocorrência isolada ou concomitante. Busso (2001, p. 8) argumenta 
que a noção de vulnerabilidade deve ser entendida como multidimensional, a qual surge 
da confluência de fatores internos e externos que convergem sobre um indivíduo ou grupo 
de indivíduos, expressando as condições de fragilidade e desamparo, possibilitando a 
ocorrência de eventos que promovem feridas, danos ou lesões.
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Cardona A. (2003) define que a vulnerabilidade é, assim, a predisposição ou 
suscetibilidade que a pessoa ou a comunidade tem, de sofrer danos quando exposto a algum 
fenômeno que ameaça sua condição física, econômica, social ou política. Aliás, Almeida 
(2010, p. 540) sugere a suscetibilidade como novo sentido para a vulnerabilidade. Contudo, 
as expressões não se confundem, explica essa autora, considera-se vulnerável a pessoa 
intacta, mas sob o risco de ser ferida; e suscetível aquela que já se encontra em situação de 
desvantagem e sofre dano suplementar.

Os idosos, nesse sentido, constituem uma categoria populacional que estão mais 
suscetíveis a eventos danosos. De um lado, as capacidades funcionais são afetadas pela 
idade biológica (ALMEIDA, 2010, p. 542). Rodrigues e Neri (2012, p. 2130) acrescenta 
ainda que na velhice, a prevalência da incapacidade funcional também é seguida de déficit 
cognitivo, de doenças crônicas e sintomas depressivos. Evidentemente, há variações dessas 
condições entre os idosos, considerando que no processo do envelhecimento, existem 
outras circunstâncias que influenciam no grau de saúde física. Rogers e Ballantyne (2008, p. 
34) argumentam que a precariedade da saúde combinada com a pobreza e a exclusão social, 
por exemplo, potencializam a situação de vulnerabilidade, na medida em que as pessoas se 
tornam incapazes de proteger seus interesses.

Por isso, estudos realizados por Rodrigues e Neri (2012, p. 2131) sugerem a 
interconexão entre a vulnerabilidade individual (condições físicas), a social (renda) e a 
programática (acesso aos serviços).

Na verdade, afirma Busso (2001, p. 8) todos os seres humanos e comunidades, em 
maior ou menor medida, são vulneráveis por uma infinidade de motivos que implicam 
riscos e inseguranças, seja de origem natural ou social, os quais, provocam, por sua vez, 
diferentes intensidades e níveis de exposição que culminam em situações de desvantagens. 
Porém, como bem analisa Almeida (2010, p. 540) a vulnerabilidade é inerente à própria 
condição humana marcada por extenso grau de fragilidade devido às características de 
temporalidade e finitude.

Este artigo tem por objetivo analisar, especificamente em relação ao grupo de idosos, 
os principais fatores que promovem a vulnerabilidade e a consequente intervenção para 
redução dos riscos.

2. IDOSOS VULNERÁVEIS

A qualidade de vida na velhice depende das condições de vivência ao longo da 
vida. Indivíduos expostos a carências graves na infância, adolescência e vida adulta têm 
prejudicada sua velhice por danos cumulativos que podem se refletir nas condições 
físicas, psíquicas e sociais (RODRIGUES; NERI, 2012, p. 2136). Bebês e crianças são mais 
vulneráveis por serem ainda incapazes de proteger seus interesses, cuja decisão cabe aos 
responsáveis; os idosos podem tornar-se vulneráveis se estiverem com sua capacidade 
comprometida (ROGERS; BALLANTYNE, 2008, p. 34), ou seja, a capacidade de dar 
resposta (BUSSO, 2001, p. 13) adequada no enfrentamento das adversidades.
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Estudos da gerontologia confirmam que o envelhecimento acarreta um declínio 
biológico como a perda da flexibilidade corporal, reduz a imunidade, aumenta a 
probabilidade de doenças (SOUSA, 2016, p. 86), causas que, por si só, constituem situações 
de vulnerabilidade. Estudos de Rodrigues e Neri (2012, p. 2136), por exemplo, constataram 
que houve uma boa percepção de saúde entre idosos octogenários, mesmo na presença 
de indicadores de vulnerabilidade e, ainda, idosos com menor renda apresentaram maior 
sinais e sintomas de doença, provavelmente devido à falta de acesso e de atenção à saúde 
durante a vida, explicam as autoras. A vulnerabilidade que acompanha a falta de recursos 
básicos, agrava-se quando as pessoas adoecem ou precisam de cuidados de saúde (ROGERS; 
BALLANTYNE, 2008, p. 34).

Almeida (2010, p. 544) afirma que os idosos formam um grupo especialmente 
vulnerável da população, exposto a doenças que muitas vezes se desenvolvem de forma 
assintomática durante um longo período, e quando se manifestam podem encurtar 
abruptamente a duração de sua vida.

Ainda, segundo Rodrigues e Neri (2012, p. 2136) a interrupção das atividades da 
vida diária foi observada nos idosos mais velhos, passando estes, a necessitar de ajuda para 
tais atividades.

O envelhecimento, acarreta, sim, uma certa limitação na atuação da pessoa, porém, 
uma interessante observação é feita por Rodrigues e Neri (2012, p. 2136): entre os idosos 
mais velhos, apesar da existência de maior frequência de comorbidades, a qualidade de vida 
tem muito mais a ver com a capacidade funcional para a realização de atividades do que 
com a autopercepção de saúde. Isto reforça a noção de que a vulnerabilidade resulta muito 
mais da sua inabilidade ou da inadaptabilidade em dar respostas adequadas a algum fator 
limitativo e não necessariamente por estar fragilizado pela idade. Na análise de Rodrigues e 
Neri (2012, p. 2136) esta situação leva a observar que em temas de saúde, existem questões 
relacionadas com o envolvimento social que possuem grande valor para os idosos. Assim, 
ainda que apresentem quadro de saúde comprometido, os idosos que possuem apoio social 
ficam fortalecidos.

Aliás, oportuno mencionar que a própria Organização Mundial da Saúde (OMS, 
2015, p. 5), já alertava que a saúde não deve ser interpretada apenas como ausência de 
doenças, mas como bem-estar. Nesse sentido, saúde é muito mais do que ausência de 
enfermidades; no envelhecimento o valor maior é conferido à manutenção da capacidade 
funcional, compreendendo-se a capacidade física e mental, e a capacidade de interagir com 
o meio externo.

A ausência e a redução da rede de apoio social podem se constituir em outro aspecto 
de vulnerabilização dos idosos: a chamada vulnerabilidade social (BUSSO, 2001, p. 17). São 
assim considerados os riscos sociais. Nos países como o Brasil, que sempre demonstrou 
incapaz de reduzir as taxas de desigualdade social, a vulnerabilização dos idosos parece ser 
maior que em outros países. As deficiências nos serviços básicos como acesso à saúde, à 
educação e ao trabalho provocam desigualdades sociais. E a desigualdade social constitui-
se numa determinante de maior peso nas vulnerabilidades em saúde física e psicológica 
do que propriamente a pobreza (RODRIGUES; NERI, 2012, p. 2137). É preciso esclarecer 
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que a pobreza, considerada em si mesma, não torna a pessoa vulnerável. Na realidade, a 
pobreza sempre vem acompanhada de exclusão social e neste caso, tem estreita relação com 
a vulnerabilidade. Segundo Busso (2001, p. 17-18) a pobreza se mede pelo reduzido ingresso 
de recursos financeiros; a exclusão pela falta de acessos a serviços públicos de diferentes 
naturezas. Desse modo é possível encontrar pessoas e comunidades pobres, mas que 
estão sendo atendidas em suas necessidades pelas medidas governamentais assistenciais, 
tornando menores os impactos das situações de vulnerabilidade, do que para aquelas que 
além de serem pobres também estão excluídas socialmente.

O gênero é outro fator dentro da vulnerabilidade social que possui peso relevante no 
envelhecimento. Nas questões educativas e laborativas, por exemplo, as mulheres sempre 
estiveram aquém da situação masculina. Essa desvantagem educacional e trabalhista reflete 
na capacidade de resposta às adversidades quando a pessoa está envelhecida, tornando-se 
as mulheres mais vulneráveis que os homens. Embora a feminização da velhice seja um fato 
largamente comprovado, traz consigo uma série de fatores negativos, seja para a própria 
mulher idosa, seja para sua família (ALMEIDA et al., 2015, p. 124). Seja a questão hormonal, 
o estilo de vida, a baixa escolaridade, as diferenças de oportunidades, são algumas das 
causas citadas por Almeida et al. (2015, p. 124) como fatores potenciais para desencadear 
a vulnerabilidade feminina. De acordo com esses autores (ALMEIDA et al., 2015, p. 126) 
as mulheres idosas relataram como a principal carência, a oportunidade de estudar, que 
atualmente, embora ainda desejem, não podem ativar-se em razão da idade. O empecilho 
na oportunidade de estudar trouxe uma série de consequências tais como: não ter tido um 
trabalho melhor, não dispor de melhor renda, não poder ter maiores experiências, não 
poder orientar melhor seus netos, não ter uma boa comunicação, não dominar o uso de 
tecnologias. Rodrigues e Neri (2012, p. 2133) concordam, constatando em sua pesquisa, 
que quanto menor a renda familiar mensal, maior a vulnerabilidade social.

Outro aspecto muito comum relacionado com a vulnerabilidade social é a falta de 
condições de segurança para os idosos nos ambientes que os rodeiam, como ruas, praças, 
parques e demais logradouros públicos. Aliás, a questão da insegurança, não afeta somente 
os idosos, senão toda a sociedade, mas, a sensação de desamparo é maior para aqueles. Isso 
porque os idosos ainda são vítimas dos mais diversos tipos de violência, motivada por uma 
série de fatores. Um desses fatores que se relaciona com a vulnerabilidade social é a que se 
pode chamar de violência institucional, ou seja, aquela causada pela ineficiência do Estado 
em gerir com responsabilidade e compromisso ético, as políticas públicas e as ações que 
deveriam melhorar as condições de vida dos idosos, contudo, acaba provocando a privação 
da igualdade e a violação dos direitos previstos nas legislações (SOUSA, 2015, p. 418).

3. INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS

Para modificar a realidade para os idosos exige-se esforço conjunto do próprio idoso, 
da família, da sociedade e dos órgãos públicos.
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Apesar dos avanços demonstrados em diversos segmentos sociais, principalmente 
das organizações não governamentais, de empresas privadas ou meios de comunicação, 
em desenvolver crescentes iniciativas para desmistificar estereótipos que acompanham 
o envelhecimento humano em nossa sociedade, os idosos ainda constituem uma massa 
populacional marginalizada, fragilizada e vulnerabilizada.

Com o objetivo de reduzir essa situação, propõe-se, nesta oportunidade, duas 
possíveis intervenções: (i) uma efetiva política pública em saúde; e (ii) conscientização do 
próprio idoso de seus direitos.

3.1. EFETIVA POLÍTICA PÚBLICA EM SAÚDE

Uma das maiores insatisfações dos idosos é a fragilidade no atendimento à rede 
pública de saúde: por ausência de médico, por falta de medicamentos, impossibilidade de 
internação por falta de leitos, entre outros. E é sabido que a saúde é um direito fundamental 
de destaque nos termos constitucionais e deve ser integralmente atendido. 

No que tange à legislação, os idosos brasileiros contam com um feixe bastante abrange 
de normas garantindo seus direitos: no direito internacional Convenções e Tratados, 
oriundos principalmente das Nações Unidas tornaram-se juridicamente vinculados ao 
sistema jurídico do Brasil com a ratificação; internamente, o país mostrou-se sensibilizado 
com o crescente índice de envelhecimento e avançou consideravelmente na defesa dos 
direitos dos idosos ao estabelecer normas a eles pertinentes na Constituição Federal, na 
fixação de diretrizes para a Política Nacional do Idoso, na elaboração do Estatuto do Idoso 
e outras normas.

Nos últimos tempos uma diversidade de projetos foram colocados em prática, 
podendo ser citados por exemplo, as Universidades Aberta à Terceira Idade (nas 
Instituições de Ensino Superior), os Centros de Convivência (nas diversas cidades sob 
modelos governamentais ou privados), os Centros-Dia (destinados às atividades durante o 
dia e retorno ao lar à noite), as Casas-lar (destinadas a idosos que não possuem renda nem 
local adequado para fixar residência), as Instituições de Longa Permanência (destinadas 
a pessoas com renda ou não, mas que necessitam de algum apoio), todos voltados para 
atender idosos nas suas mais diversas modalidades, abrangendo a educação, a saúde, o 
aspecto social, o esportivo, o lazer, entre outros.

Essas modalidades de políticas públicas tiveram como diretriz as orientações 
emanadas pelas Nações Unidas, notadamente na proposição do envelhecimento ativo 
(WHO, 2005), o qual valoriza a participação dos idosos em todos os segmentos, além da 
autonomia e independência objetivando melhor qualidade de vida.

Com tais objetivos, foi elaborada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, 
moldada pela Portaria 2.528, de 19 de outubro de 2006 (BRASIL, 2006), estabelecendo 
como diretriz: recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos 
idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância 
com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. De igual modo, para o quadriênio 
2016-2019, o Plano Nacional de Saúde propõe a promoção do cuidado integral às pessoas 
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nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as situações 
de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica (BRASIL, 2016).

Cuidado integral à saúde do idoso significa não apenas a recuperação quando 
acometido de doença, como também todas as ações relacionadas à prevenção, objetivando 
sempre a conquista do bem-estar e qualidade de vida (SOUSA, 2016, p. 48). Watanabe 
(2015, p. 162) comenta que o dispositivo legal previsto no art. 15 do Estatuto do Idoso, 
apesar de específico, é bastante abrangente, estendendo-se desde o ponto de vista preventivo 
até o curativo, incluindo todas as ações e serviços visando o idoso, razão pela qual se lê a 
expressão: “... prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção 
especial às doença que afetam preferencialmente os idosos”1.

As políticas públicas em saúde, no entanto, sempre foram associadas às ações terápicas 
com intervenções curativas. Ou seja, somente quanto os idosos já estavam acometidos pela 
doença é que as intervenções de saúde eram efetivadas, às vezes tardiamente e nem sempre 
obtendo reversão do quadro clínico apresentado.

Nova orientação da Organização Mundial da Saúde tem foco no envelhecimento 
saudável apostando no fomento e manutenção da capacidade (OMS, 2015). Nesse sentido, 
saúde é muito mais do que ausência de enfermidades; no envelhecimento o valor maior é 
conferido à manutenção da capacidade funcional, compreendendo-se a capacidade física e 
mental, e a capacidade de interagir com o meio externo.

As políticas públicas de saúde para os idosos que estavam associadas à ideia terápica, 
com intervenções curativas, devem, portanto, mudar o paradigma para adotar o modelo de 
manutenção de capacidades, com intervenções preventivas.

Segundo relata a Organização Mundial da Saúde, a capacidade intrínseca - 
relacionada com o físico e o mental - modifica-se conforme avança a idade, perdendo 
muito das habilidades funcionais (OMS, 2015, p. 28). Ainda de acordo com esse relatório, 
a capacidade intrínseca mantém-se com alto nível, em média, até aos 60 anos (OMS, 2015, 
p. 28). De outro lado a capacidade de interação com o meio externo representa o indivíduo 
social no contexto das realizações que busca sua integração na comunidade e o exercício de 
sua cidadania. Qualquer redução das capacidades afeta consideravelmente no bem-estar 
dos idosos, podendo ser entendida também como um fator de risco de vulnerabilidade.

Em termos de políticas públicas de saúde para os idosos houve uma transição 
importante de uma visão biomédica, proposta em 1999, para privilegiar uma visão mais 
integral de cuidados, na de 2006 (DUARTE; MOREIRA, 2016, p. 160). O conteúdo da 
integralidade da ação compreende o indivíduo como ser complexo, mas as estratégias eleitas 
para a execução das políticas ainda possuem o caráter biologicista (DUARTE; MOREIRA, 
2016, p. 160). As políticas não contemplam ações planejadas, contínuas e de longo prazo, 
muitos dos programas não observam as diretrizes traçadas pela Política Nacional de Saúde 
para Pessoas Idosas (VIEIRA; VIEIRA, 2016, p. 33), as quais devem considerar a pessoa 

1  Lei 10.741/2003. Art. 15 - É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio 
do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da 
saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
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no seu aspecto integral em seus direitos, necessidades, preferências, habilidades, além dos 
fatores psicológicos, físicos, sociais e ambientais que interferem no bem-estar.

A mudança de paradigmas na elaboração das políticas públicas, é uma necessidade, 
principalmente em relação a dois aspectos essenciais.

A primeira constitui-se na referência teórica do envelhecimento, a qual, apresentava 
dimensão negativa, traduzido como doenças, limitações e dependências, exigindo 
mudança para dimensões mais positivas, traduzidas por direito, atividade, contribuição e 
participação. Olhar as limitações é importante a fim de não as comprometer ainda mais, 
quando do desenvolvimento de atividades. Porém, o mais importante é compreender o 
envelhecimento como um processo contínuo ao longo da vida, cujas políticas públicas 
devem ser geridas como medida do equilíbrio entre ganhos e perdas (RIBEIRO; FERREIRA; 
LIMA, 2012, p. 34) com vistas à melhoria do bem-estar. É necessário compreender que o 
envelhecimento em si não é sinônimo de doença e nem de dependência. De acordo com 
a estimativa do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apenas um terço, ou 
aproximadamente 33,0 % (trinta e três por cento) dos idosos, possuem alguma dificuldade, 
necessitando da ajuda de outras pessoas, mesmo com o auxílio de aparelhos (IBGE, 2016, p. 
50). A contrário sensu pode-se afirmar que a maioria dos idosos, portanto, são autônomas 
e independentes.

A segunda constitui-se na abrangência da expressão capacidade funcional. Na nova 
forma de concebê-la não se limita à visão “intrínseca” (atributos pessoais e individuais 
específicos), devendo ampliá-la para englobar também todos os aspectos externos ao 
mundo do idoso e suas consequentes interações com o meio. A referência ao meio externo 
não se limita ao meio físico, tais como, ruas, praças, parques, jardins e outras edificações 
que dificultam o acesso dos idosos, mas também o aspecto social, ou seja, sua inclusão 
em atividades comunitárias, ampliação do círculo de relacionamentos, entre outros. Essa 
abordagem expressa o indivíduo em todas as suas dimensões e cada uma delas interferem 
na construção do ser que envelhece, devendo ser tratado com dignidade e respeito.

Do cotejo dessas duas situações, é possível inferir uma terceira posição: a intervenção 
com pessoas idosas deve privilegiar a prevenção, ou seja, antes que o fato ocorra. A prevenção 
tem por objetivo evitar a ocorrência do fato, de forma a eliminar os elementos que se 
transformem em risco à vivência dos idosos. Também é necessário pensar em termos de 
redução das sequelas aos indivíduos que foram cometidos por alguns problemas e impedir 
o avanço para as condições mais severas.

Oportunizar à população idosa todos os caminhos para envelhecer com saúde, 
mantendo as condições de suas capacidades e funcionamentos em níveis de bem-estar e 
qualidade de vida, constitui o objetivo central do planejamento e formulação das políticas 
públicas. Projetos, atividades e proposições, nesse sentido, antes de se constituírem 
em dispêndios financeiros, devem ser considerados como investimentos para o futuro, 
na medida em que as contribuições dos idosos mais ativos evidenciam menos custos 
governamentais. Quanto mais saudável for a velhice, menores serão os dispêndios públicos, 
principalmente, com serviços de saúde.



111

3.2. CONSCIENTIZAÇÃO DOS IDOSOS DE SEUS DIREITOS

A capacidade para conhecer e aprender não depende da idade; todos, em quaisquer 
fases da vida possuem-na, basta apenas exercitá-la. Difundir o conhecimento e promover a 
aprendizagem, certamente é tarefa da educação.

O art. 205 da Constituição Federal dispõe que a educação é considerada um direito 
social acessível a todos e tem por objetivo “... o pleno desenvolvimento da pessoa humana, 
seu preparo para o exercício da cidadania ...”. Sendo o envelhecimento um processo, a 
educação também deve acompanhá-lo, dando oportunidade de continuidade para o 
pleno desenvolvimento, já que o ser humano está em constante processo de construção 
de conhecimento, de desenvolvimento de habilidades, durante toda sua vida (ALVIM, 
2015, p. 187).

A referência ao direito à educação no âmbito dos idosos, não significa exatamente 
a educação que se destina a crianças, adolescentes e profissionais. Sua pedagogia não é 
especificamente de formação, mas muito mais de informação. Os idosos, quando buscam 
pela educação, não almejam uma formação propriamente dito, mas muito mais informação 
e conhecimento. Nesse sentido, a educação para os idosos não deve se constituir apenas em 
um direito no sentido formal, ou abstrato, mas uma efetivação que lhe permita exercer sua 
cidadania. É esse o sentido empreendido pela Organização Mundial da saúde, ao afirmar 
que os idosos que continuam a sua trajetória de aprendizagem possuem maior confiança em 
si mesmos alcançando sua autorrealização (OMS, 2015, p. 189); que o acesso à informação 
ajuda os idosos a controlar sua vida, pois tornam-se mais conscientes na tomada de decisão 
para o seu próprio bem-estar. 

Porém, pesquisa realizada com idosos em Porto Alegre por Crippa, Gomes e 
Schwanke (2015, p. 65) comprovou que 72,3% não conheciam o Estatuto do Idoso e apenas 
9,4% já haviam assistido a uma palestra sobre o tema. Essa é a realidade brasileira. Há uma 
longa distância entre os direitos estabelecidos na legislação e o efetivo conhecimento desses 
direitos entre os idosos.

Muitas instituições de ensino superior abriram suas portas para o projeto denominado 
Universidade Aberta à Terceira Idade, oportunizando educação aos idosos. Contudo, 
os conteúdos desenvolvidos nem sempre estão em consonância com as necessidades e 
interesses dos idosos.

Constituindo os idosos grupos humanos dos mais vulneráveis, o melhor caminho é 
o seu fortalecimento para que possam, com dignidade, enfrentar com sucesso os fatores que 
os vulneram. Esse fortalecimento será possibilitado pela educação. Se o idoso tiver pleno 
conhecimento de seus direitos, certamente terá condições de impor-se perante a sociedade 
que o oprime e defendê-los, aplicando-se aqui o dito popular: quem conhece, defende.

Para que o idoso conheça, é necessário a divulgação e a difusão; e o melhor caminho 
será através da educação. Nesse sentido, ainda que as instituições de ensino superior 
tenham sido pioneiras nesse aspecto, não significa que a atividade deva limitar-se a tais 
espaços. Será necessário que outras organizações e instituições, públicas ou privadas 
também tenham estruturas e programas que deem aos idosos essa oportunidade. Quando 
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os indivíduos adquirem informações e conhecimentos, levam-nos a ressignificar os valores 
internalizados, sob os quais, se posicionará socialmente, desenvolvendo uma postura 
protagonista (FONSECA, 2016, p. 90).

Assim, de um lado, é possível verificar que a instrução é um poderoso instrumento 
de desenvolvimento pessoal, na medida em que possibilita a emancipação individual, 
tornando o idoso suficientemente forte para obter sua inclusão, e, por conseguinte, 
participar e contribuir. O domínio do conhecimento faz com que os idosos adotem novas 
posturas, mobilizem outras pessoas, formem novos vínculos e transformem suas ações em 
vivências de novas realidades.

É pelo conhecimento e informação que se possibilita ao idoso o acesso ao direito. E 
o conhecimento de seus direitos é uma das condições iniciais para que o idoso envelheça 
com qualidade. Isso porque a educação é um agente de transformação: leva o idoso a 
pensar criticamente, a fortalecer sua capacidade de intervenção e controle de diferentes 
situações, a desenvolver suas habilidades e a enfrentar com maior resiliência as condições 
adversas que poderia fragilizá-lo. Todo conhecimento adquirido tem assim o poder de 
interferir e alterar as relações até então vivenciadas, modificando e reestruturando a 
situação de desequilíbrio.

Conhecer seus próprios direitos habilita os idosos a reclamar com sólida 
fundamentação melhores condições de sobrevivência e obter maior qualidade de vida 
(OLIVEIRA; OLIVEIRA; SCATEGAGNA, 2010, p. 11). Atuar em prol de seus direitos, 
muda o contexto social ampliando o acesso a serviços que antes não possuía.

Conscientizar-se de seus direitos, faz com que os idosos promovam planejamentos 
naquele momento específico de suas vidas, podendo entender, gerir e selecionar as opções 
com liberdade, investindo naquelas mais importantes. de forma que os resultados sejam os 
mais significativos.

4. PRINCIPAIS DIREITOS DE INTERESSE DOS IDOSOS

Dentre os diversos direitos especificados no Estatuto do Idoso, há alguns que 
despertam maior interesse para os idosos, porque têm relação direta na sua vida cotidiana. 
São assim, por exemplo, o direito à saúde, a medicamentos, à moradia, ao transporte público 
e ao atendimento preferencial.

A saúde, certamente é um dos bens mais preciosos para qualquer pessoa, mais 
destacadamente entre os idosos. Apesar de a lei assegurar atendimento integral à saúde 
do idoso, a grande dificuldade reside exatamente em identificar quais aspectos da saúde 
devem ser atendidos. Isso porque, a legislação brasileira não define o que é saúde, 
valendo-se para sua interpretação, do conceito estabelecido pela Organização Mundial 
da Saúde: estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência 
de doenças (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007, p. 80). Emprega-se a expressão bem-estar 
no seu mais amplo sentido, abarcando questões como a felicidade, a satisfação e a plena 
realização (OMS, 2015, p. 31)
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Nesse sentido, um dos aspectos que os idosos demonstram interesse refere-se à 
distribuição gratuita de medicamentos e outros recursos2. Embora a norma inclua no 
fornecimento gratuito próteses, órteses3 e ouros recursos, esta parte, é, em maior proporção 
desconhecida dos idosos. Ainda que se refira somente à medicamento, há casos em que 
o Poder Público não atende essa necessidade, obrigando o paciente a buscar sua tutela 
através do judiciário, tendo o Supremo Tribunal Federal pacificado seu entendimento que o 
fornecimento de medicamento é obrigação solidária entre os entes federados4.

Outro direito de grande interesse dos idosos diz respeito a direito à moradia, e o 
aspecto que se destaca é a prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Desse 
modo em todos os programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, 
devem ser reservados, pelo menos 3% (três por cento) das unidades para atendimento aos 
idosos. Exemplo citado por Siqueira (2015, p. 226) é a Vila Dignidade, criada pelo Decreto 
54.285/2009, pelo Estado de São Paulo.

Quanto ao transporte público, muitos idosos já usufruem deste benefício. O Estatuto 
do Idoso estabelece normas diferenciadas ao transporte público urbano e interestadual5. 
Há diferença na questão da idade: no urbano a lei estabelece 65 (sessenta e cinco) anos; 
enquanto no interestadual, a idade de 60 (sessenta) anos; há também diferença na reserva 
de assentos: sendo de 10% (dez por cento) nos urbanos e de 2 (dois) assentos unitários nos 
interestaduais, com possibilidade de desconto de 50% (cinquenta por cento) aos idosos que 
excedem a essas vagas.

No que se refere a transporte intermunicipal, ou seja, entre municípios de um mesmo 
Estado é necessário verificar a legislação proposta em cada Estado da Federação. Veja-se, 
por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, desde 8 de janeiro de 1990 existe a Lei 1.607, que 
dispõe sobre o assunto, enquanto no Estado de São Paulo, a Lei 15.179 foi promulgada em 
23 de outubro de 2013.

2  Estatuto do Idoso, Art. 15, § 2º: incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, 
medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos 
relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

3  Próteses são dispositivos utilizados como substitutos de membros, órgãos, ou articulações do corpo, 
por exemplo: válvulas cardíacas, prótese dentária, prótese mamária. Órteses são dispositivos que 
auxiliam ou regulam a funcionalidade do corpo, por exemplo: marca-passo, colar cervical, aparelho 
auditivo.

4  STF - Proc. RE. 773970-RJ. Fornecimento de medicamento. Dever do Estado. Solidariedade entre 
entes da Federação. Acórdão em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal. Min. Rel. Luiz 
Fux, 1ª Turma. Julgam. 18.mar.2014. Public. Dje 04.04.2014.

5  Estatuto do Idoso - art. 39 - Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade 
dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, 
quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

Art. 40 - No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação 
específica: I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo ara idosos com renda igual ou inferior 
a 2 (dois) salários mínimos; II - desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das 
passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a 2 (dois) 
salários mínimos.
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Referentemente aos idosos mais velhos, houve a introdução de normas para o 
atendimento preferencial especial aos octogenários. Assim, estabeleceu-se que “dentre os 
idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos, atendendo-se 
suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos”6. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, à medida que avança a idade, mudanças 
físicas, principalmente, vão ocorrendo, como, por exemplo a redução da massa muscular, 
que afeta a força de pressão, a velocidade da marcha e o funcionamento musculoesquelético, 
independentemente da existência de enfermidades (OMS, 2015, p. 55). Também são 
comuns a redução da densidade óssea e as mudanças estruturais, celulares e mecânicas das 
cartilagens, decorrente de desgastes, dificultando as articulações, sem contar a redução das 
funções sensoriais (OMS, 2015, p. 57).

Todos esses agravamentos podem ter grandes implicações na condução das 
atividades da vida cotidiana das pessoas mais idosas. Essa deterioração progressiva provoca 
redução de sua capacidade, conferindo-lhes maior fragilidade, aumentando o risco à 
vulnerabilidade (Idem, p. 66).

Estudos realizados por Rodrigues e Neri (2012, p. 2137) concluem que o grupo de 
idosos acima de 80 anos, assim como o grupo de idosos entre 65-69 anos fez menor uso de 
serviços de saúde do que o grupo de 75-79 anos. As autoras explicam que este resultado pode 
indicar que os mais jovens teriam ido menos por apresentarem melhor saúde, enquanto os 
mais velhos por causa da falta de ajuda instrumental.

Considerando que o índice de longevidade é cada vez maior, o estabelecimento da 
prioridade especial entre as prioridades é uma necessidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vulnerabilidade definida como ocorrências que podem provocar danos a uma 
pessoa ou um grupo de pessoas, pode ter fonte intrínseca e extrínseca. Por fontes intrínsecas 
são consideradas as particularidades pessoais de cada indivíduo, tais como a idade, doenças 
crônicas, deficiência intelectual; as extrínsecas são ocasionadas por circunstâncias externas 
como baixo poder econômico, pobreza, baixo nível escolaridade.

Os idosos são grupos de pessoas que estão mais suscetíveis à vulnerabilidade. De 
um lado à medida que avança a idade, as capacidades funcionais são também afetadas, 
limitando a funcionalidade, com prevalência e comorbidades.

Quando a precariedade da saúde se combina com a pobreza e a exclusão social, 
potenciam-se as situações de vulnerabilidade, tornando os idosos incapazes de proteger 
seus direitos.

6  Acrescentado pela Lei 13.466, de 12 de julho de 2017 inserindo o § 2º do art. 3º, da Lei 10.741/2003 - 
Estatuto do Idoso, que trata de prioridade de atendimento em estabelecimentos públicos ou privados. 
Em razão disso, também foi alterado o atendimento em saúde (art. 15) e a prioridade em processos 
judiciais (art. 71).
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Acentuam-se entre os idosos a vulnerabilidade social, a qual inclui a questão do 
gênero, estando as mulheres mais vulneráveis que os homens; a questão da exclusão social, 
sendo maior para aqueles que não têm melhores oportunidades; e a questão da segurança, 
causada pela ineficiência do Estado em gerir com responsabilidade e compromisso, as 
políticas públicas e as ações para melhorar a vida dos idosos.

Minimizar ou reduzir situações de vulnerabilidade, exige, na verdade apenas vontade 
política: uma efetiva política pública e ênfase na disseminação dos direitos dos idosos.

Uma política pública em saúde deve atender os idosos pelo cuidado integral, ou seja, 
não apenas intervenção curativa quando já acometido pela enfermidade, mas de forma 
preventiva, antes que o evento corra e de forma holística, isto é, não referir-se apenas aos 
sintomas e sinais físicos, mas também as aspectos psicológicos e sociais.

Tornar os idosos habilitados, conhecedores de seus direitos também os fortalecem 
capacitando-os a enfrentar com maior resiliência os choques causados pelas mudanças. 
A instrução é um poderoso instrumento de desenvolvimento pessoal, possibilita a 
emancipação individual, torna o idoso suficientemente forte para obter sua inclusão social, 
e, por conseguinte, participar e contribuir. O conhecimento de seus direitos é uma das 
condições iniciais para que o idoso envelheça com qualidade e bem-estar.
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O DIREITO À AMPLA DEFESA E O RESPEITO À DIGNIDADE DO 
INTERDITANDO

EL DERECHO A LA AMPLIA DEFENSA Y EL RESPETO A LA DIGNI-
DAD DEL INTERDISTO

César Augusto de Oliveira
Elisa Rosa Leme

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 O surgimento do direito e os 
primórdios da ampla defesa. 3 A observância da lei e a defesa 
do acusado. 4 O direito de defesa no brasil. 5 A ampla defesa no 
novo código de processo civil. 6 Breve histórico das legislações 
protetivas das pessoas com deficiência. 7 O direito à ampla defesa 
e o respeito à dignidade do interditando. 8 Considerações finais. 
9 Referências.

RESUMO: O artigo tem o objetivo de analisar a imprescindibilidade 
da aplicação do princípio da ampla defesa e as suas implicações nos 
casos em que é necessário iniciar um procedimento para verificar 
a imperatividade de nomear um curador ao interditando, quando 
não há possibilidade de expressar a sua vontade de escolha, mas 
toda esta intervenção judicial sempre deverá observar o devido 
processo legal, e disponibilizar um tratamento digno à pessoa 
com deficiência.
Palavras-chave: Interdição. Ampla defesa. Devido processo legal. 
Dignidade da pessoa humana. Pessoa com deficiência. 

RESUMEN: El artículo tiene el objetivo de analizar la 
imprescindibilidad de la aplicación del principio de la amplia 
defensa y sus implicaciones en los casos en que es necesario iniciar 
un procedimiento para verificar la imperatividad de nombrar un 
curador al prohibir, cuando no hay posibilidad de expresar su 
voluntad de pero toda esta intervención judicial siempre deberá 
observar el debido proceso legal y proporcionar un trato digno a 
la persona con discapacidad.
Palabras clave: Interdicción. Amplia defensa. Debido proceso 
legal. Dignidad de la persona humana. Persona con discapacidad.
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1. INTRODUÇÃO

O estudo tem o objetivo de analisar a imprescindibilidade da aplicação do princípio 
da ampla defesa e as suas implicações nos casos em que é necessário iniciar um procedimento 
para verificar a imperatividade de nomear um curador ao interditando, quando este não 
consegue expressar a sua vontade de escolha, mas toda esta intervenção judicial sempre 
deverá observar o devido processo legal, e disponibilizar um tratamento digno à pessoa 
com deficiência.

Para tanto, serão demonstrados alguns aspectos sobre o surgimento da ampla defesa, 
a sua utilização no ordenamento jurídico brasileiro juntamente com a legislação protetiva 
da pessoa com deficiência, bem como a análise da ampla defesa no novo Código de Processo 
Civil e a sua aplicação para concretizar o respeito da dignidade do interditando.

O tema é relevante e sem a pretensão de esgotar a matéria, apresentaremos os 
posicionamentos doutrinários, jurisprudenciais e os princípios constitucionais que 
embasam o direito da pessoa com deficiência de ser tratada com respeito e dignidade.

2. O SURGIMENTO DO DIREITO E OS PRIMÓRDIOS DA AMPLA 
DEFESA

Este estudo não pode prescindir de uma análise, ainda que de forma sucinta, sobre 
alguns acontecimentos históricos envolvendo o ser humano e o Direito, já que isto servirá 
para uma compreensão sobre as vicissitudes ocorridas durante muito tempo em vários 
povos na evolução da ampla defesa.

Partindo desta conjectura, tomaremos como apoio os relatos históricos sobre 
o homem situado em cada época1, sem apontar uma data exata2 do momento em que 

1  As épocas são divisões menos externas, que indicam como certos pontos de suspensão na marcha dos 
tempos, ligando-os a acontecimentos memoráveis, que por êste motivo se diz que fazem época. Estas 
também como é natural, variam, não somente segundo os povos, mas também segundo os autores. Os 
europeus adotam geralmente as divisões da História Universal em Tempos obscuros ou Fabulosos, 
anteriores a tôda história humana certa: Em Tempos Antigos, até à queda do Império do Ocidente; 
em Idade Média até a queda do Império do Oriente e ao Descobrimento da América; e em Tempos 
Modernos, até a Revolução Francesa, onde começa da História Contemporânea. CANTU, Césare. 
História universal. trad. Savério Fittipaldi. São Paulo: Edameris, 1963, vol. I, p. 137.

2  Eis um exemplo: Syncelle dá uma cronologia egípcia de 36.525 anos, desde o reinado do Sol até ao 
de Netanebo, 15 anos antes de Alexandre, o Magno. Ora, um tal período é exatamente o da volta 
do ponto equinocial ao primeiro grau da constelação de Áries. Instrumentos exatos no descobriram 
que esta volta tem lugar depois de 25.868 anos; porém, os egípcios dividiam o zodíaco em 365 graus, 
e supunham que o equinócio, retrogradando cada século um grau, completava a sua revolução em 
36.500 anos. Como o seu ano era além disso, um quarto de dia mais curto, do que o verdadeiro ano 
solar, acrescentaram a êste número a quarta parte de 36.500 dias, isto é, 25 anos, que completaram 
os 36.525 indicados, como idade do mundo. CANTU, Césare. História universal. trad. Savério 
Fittipaldi. São Paulo: Edameris. 1963, vol. I, p. 165. 
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o homem passou a conviver em grupos, mas formando uma sociedade ainda que 
rudimentar3.

Assim as pessoas inseridas num ambiente ausente de um poder estatal4, mas com 
a presença de conflitos entre os homens, estes careciam de uma forma de resolução dos 
problemas, e assim surge o Direito. Um Direito de fato arcaico, permeado pela figura do 
mais forte em todos os sentidos, e caracterizado pela aplicação da autotutela, a imposição 
da vontade de um em relação ao outro5.

Por outro lado, quando as forças se equivaliam e com a evolução daquela rudimentar 
sociedade, os membros perceberam que poderia ser implantada uma espécie de regras de 
comportamento, o que em determinadas ocasiões era mais razoável e menos custoso para 
todos os integrantes do grupo.

Com a caracterização de um poder de comando de um patriarca, um chefe, um líder, 
um sábio para decidir sobre os conflitos, têm-se que a agitação entre os membros de uma 
sociedade deveria ser equacionada com a observância de alguns regulamentos, ainda que 
não fossem escritos6.

Isto fica claro em várias sociedades ainda que domésticas7, as quais eram regidas 
pelos costumes, pelo temor divino, pela figura patriarcal, de modo que era prescindível 
3  A sociedade doméstica tornou-se a base das outras, de modo que estas prosperaram, ou decaíram, 

segundo aquela se firmava ou dissolvia. Uma autoridade estabelecida no meio destas associações é um 
fato natural, ainda mais do que uma necessidade. O pai governa a sua numerosa descendência, sem ma-
gistrados, nem algoz, mas segundo a sua consciência, e pela fôrça do respeito, da gratidão, da convicção. 
CANTU, Césare. História universal. trad. Savério Fittipaldi. São Paulo: Edameris. 1963, vol. I, p. 218.

4  É com o avanço da antropologia e seu exercício metodológico para livrar-se do etnocentrismo que se 
podem apreciar formas e estruturas de poder independentes do Estado. A virada antropológica contribui 
para o reconhecimento da existência em ‘sociedades primitivas’ de juridicidade independentemente 
da existência de Estados ou direito escrito, abrindo a possibilidade para que a Antropologia passasse 
a observar não apenas o exótico, mas sua própria cultura, também exótica à sua maneira. MACIEL, 
José Fábio Rodrigues; AGUIAR, Renan. História do direito. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 44.

5  Êste horrível abuso da fôrça só podia nascer da violência tirânica dos conquistadores, que fazendo 
da vitória um direito, se julgavam autorizados a exterminar os vencidos, ou a conservá-los (servare), 
para a sua própria utilidade. CANTU, Césare. História universal. trad. Savério Fittipaldi. São Paulo: 
Edameris. 1963, vol. I, p. 220.

6  Alguns autores defendem que nesse estágio não podemos falar em regras jurídicas, em direito 
propriamente dito. É o caso de Marx e Engels, por exemplo, que consideram o direito ligado ao 
Estado, e afirmam não existir direito nos grupos sociais que não atingiram o estádio de organização 
estatal. Atualmente, admite-se caráter jurídico dos povos sem escrita, levando-se em conta que 
existiam meios de constrangimento para assegurar o respeito às regras de comportamento. MACIEL, 
José Fábio Rodrigues; AGUIAR, Renan. História do direito. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 61.

7  Da família nasce a primeira sociedade; e, como os laços domésticos são tanto mais fortes num povo 
quanto êle, é mais simples nos seus costumes, muitas famílias vivem conjuntamente, compondo a 
tribo, a primeira forma de direito de cidadão que, do mesmo modo que nas tradições hebraicas, se 
encontra entre os selvagens da América e da Oceania, nos desertos da África e da Arábia. As tribos 
viajam reunidas, defendem-se mùtuamente, e cada uma toma por chefe o ancião, mais capaz, o pastor 
mais experiente, o mais hábil observador dos astros. Êste chefe, como o mais sábio, exerce a justiça; 
como o mais experimentado, possui a doutrina; como mais idoso, presta um culto solene à Divindade. 
É ao mesmo tempo rei, juiz, sábio e pontífice. CANTU, Césare. História universal. trad. Savério 
Fittipaldi. São Paulo: Edameris. 1963, vol. I, p. 243.
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um regulamento escrito para manter a ordem e a coesão do grupo, e assim os conflitos 
eram solucionados com a adesão de todos os integrantes, coibindo inclusive que o mais 
fraco pudesse a qualquer momento buscar a desforra culminando assim na substituição da 
vingança, pela lei de talião8, ou pela aplicação da ordália9.

Estas sociedades que não detinham um regulamento escrito possuíam a característica 
de serem formada por famílias e clãs, e neste contexto o integrante era considerado um 
elemento de um sistema maior, portanto, não havia a individualidade e todos estavam 
sob a égide de uma mesma proteção divina, todavia, como o decorrer do tempo e com 
o aparecimento das propriedades particulares, instaurou-se de maneira inevitável as 
desigualdades sociais.

Dessa maneira, com o crescimento das famílias e clãs, e com a fixação em um 
determinado local, deu-se origem às primeiras cidades agora compostas por um maior 
contingente de pessoas em relação aquele número restrito de integrantes das etnias.

Ademais, com a conquista de outros territórios, outras famílias e sociedades 
domésticas da região invadida foram sendo incorporadas a este novo formato de 
agrupamento social e, inevitavelmente o resultado foi no sentido de que aquela figura 
de um patriarca, um ancião, do pastor mais experiente, não era mais capaz de manter a 
observância dos costumes e das regras.

Aquilo que anteriormente era transmitido de forma oral, tornou-se impraticável 
diante da sua ineficácia de disseminação entre as pessoas, compelindo-os a utilizarem a 
escrita para minutarem as regras de comportamento.

Segundo relatos históricos, os primeiros documentos com conteúdo jurídico 
surgem no por volta do ano de 3100 a. C. no Egito, os quais são representados por 
partes de contratos, e referências indiretas às normas jurídicas em textos sagrados e 
narrativas literárias10.

Para não nos perdemos em questões zetéticas e imemoráveis, citamos como 
ponto de partida sobre a sociedade e a escrita do Direito, as inscrições oriundas de 
uma região com grande volume de comércio na Antiguidade, a qual necessitava de 

8  Considerando que vingança gera vingança, deixar que os próprios clãs resolvessem suas pendências 
podia levar grupos inteiros ao extermínio. Percebendo essa inconsequência, alguns grupos abdicavam de 
aplicar a própria vingança e colocavam essas decisões nas mãos de membros dos vários clãs que compu-
nham determinado grupo. Surge com isso uma comunidade com espectro mais amplo que o clã, que é 
comumente chamado de etnia – é o início da formação de um Estado. Uma justiça unificada limitada 
a solidariedade ativa e passiva das famílias e dos clãs. Gradualmente as vinganças privadas prejudiciais 
às etnias, que significam o seu enfraquecimento ou mesmo a sua destruição, são substituídas por novas 
regras, como a lei de talião, que visava reparar o dano impondo o mesmo prejuízo ao agressor. MACIEL, 
José Fábio Rodrigues; AGUIAR, Renan. História do direito. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 64.

9  Uma das formas espécies de prova que recorria ao sobrenatural era a ordália, ou seja, na falta de 
certeza sobre um delito, e sendo uma pessoa acusada de tê-lo cometido, atirava-se a pessoa na 
correnteza de um rio. Caso sobrevivesse, era intervenção divina e isso provava a inocência. Caso não, 
estava demonstrada a culpa. MACIEL, José Fábio Rodrigues; AGUIAR, Renan. História do direito. 
7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 64.

10  MACIEL, José Fábio Rodrigues; AGUIAR, Renan. História do direito. 7ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016, p, 71.
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uma ordenação das transações mercantis que eram realizadas na Mesopotâmia (atual 
Kuwait-Iraque), o Código de Hamurabi (2000 a. C.) com algumas divergências sobre 
a sua escrita11.

Podemos citar também a Legislação Mosaica que disciplinava a relação entre as 
pessoas que seguiam Moisés, mais especificamente as disposições do livro Deuteronômio, o 
que teria ocorrido por volta do ano de 1.400 a 1.300 a. C.

Por volta do ano 1.000 a. C. temos o Código de Manu, o qual disciplinava questões 
religiosas, morais e civis, e mais adiante, já no Direito Grego as disposições da Legislação 
de Drácon (700 a. C.) e Sólon (638-558 a. C.) as quais teriam influenciado os romanos na 
escrita da Lei das XII Tábuas (450 a. C.)12.

No período romano havia uma noção de defesa no processo que era composto pela 
primeira fase iniciada pelos particulares e posteriormente concretizada pelo Estado13, com 
a presença do autor, réu e juiz14.

Na ocasião havia a intimação e a notificação em que o autor realizava em face do réu, 
que poderia concordar ou não com as postulações que lhe eram apresentadas conforme as 
regras e os procedimentos para a defesa, ainda que de forma rudimentar15 para os nossos 
padrões atuais.

De qualquer modo, podemos afirmar que esta situação influenciou a nossa 
legislação atual, pois, temos a citação e a intimação as quais possibilitam a atuação 

11  Há grandes divergências entre os autores a respeito de sua data certa. Uns os situam em 2083 
a. C.; outros em 1728-1686, e daí por diante. PINHEIRO, Ralph Lopes. História resumida do 
direito. 5ª ed. Rio de Janeiro: Thex Editora. 1995, p. 41.

12  PINHEIRO, Ralph Lopes. História resumida do direito. 5. ed. Rio de Janeiro: Thex Editora. 
1995, p, 33 e ss.

13  No início, os primitivos romanos, como inúmeros outros povos, fazem justiça com as próprias 
mãos, defendendo o direito pela força. Dessa fase de vingança privada, que se dirige contra o autor do 
dano, passam os romanos por outras, até que, num alto estágio de progresso, o Estado toma a seu cargo 
a tarefa de resolver os litígios entre particulares. CRETELLA JUNIOR, J. Curso de direito romano: 
o direito romano e o direito civil brasileiro. rev. e aum. 20ª ed. 1ª tir. Rio de Janeiro: Editora Forense. 
1997, p. 407 e ss.

14  A denominação juiz, serve como parâmetro para entendermos as mais diversas denominações 
que receberam em cada período romano, juízes, árbitros, recuperadores, pretores. CRETELLA 
JUNIOR, J. Curso de direito romano: o direito romano e o direito civil brasileiro. rev. e aum. 20ª ed. 
1ª tir. Rio de Janeiro: Editora Forense. 1997, p. 413 e ss. 

15  O sistema das legis actiones com seu rigoroso e primitivo formalismo, acompanhado das 
respectivas penas correspondentes às infrações formais cometidas, era demasiado arcaico, refletindo 
aspectos de mentalidade rude, grosseira, incompatível com o subsequente desenvolvimento do direito 
romano. CRETELLA JUNIOR, J. Curso de direito romano: o direito romano e o direito civil 
brasileiro. rev. e aum. 20ª ed. 1ª tir. Rio de Janeiro: Editora Forense. 1997, p. 421 e ss.
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num processo, ou seja, a própria instituição do contraditório, ampla defesa e o recurso 
a ela inerente16.

Podemos observar que o direito romano era estritamente formal (ações da 
lei, processo formular e o processo extraordinário), por outro lado, havia a forma de 
julgamento realizada pelos povos germânicos caracterizado por um procedimento 
acusatório, oral, imediato e público, em que a defesa era concentrada na prova das 
ordálias/juízos de Deus, ou por intermédio de um duelo judiciário17.

Entre as formas de julgamento e defesa, podemos mencionar o direito canônico, 
em que o processo deveria ter uma acusação apresentada pelos membros religiosos 
que detinham a atribuição de julgar, isto até o século XII, mas que foi substituído pelo 
processo da Santa Inquisição e sem nenhuma garantia de defesa18.

Com o decorrer do tempo, houve uma grande alteração no sistema processual 
em relação ao fato da pessoa receber a acusação e se defender, e assim, as denúncias 
anônimas, as ordálias, a tortura, o processo secreto, vão dando espaço para uma forma 
de julgamento mais justo, sobretudo com publicação de alguns documentos que 
promoveram esta maneira de comportamento dos julgadores, e a observância da lei19.

16  No período republicano, em princípio, não se conhecem recursos, tendentes ao reexame das 
decisões proferidas, conhecendo-se, porém, certos meios excepcionais dirigidos contra a sentença. 
Entre eles, conheciam os romanos a intercessio (suspensão do ato), a revocatio in duplum (anular a 
sentença) e a restitutio in integrum (retorno ao estado anterior). (...) No período imperial, foi criado 
um recurso ordinário – a apelação”. CRETELLA JUNIOR, J. Curso de direito romano: o direito 
romano e o direito civil brasileiro. rev. e aum. 20ª ed. 1ª tir. Rio de Janeiro: Editora Forense. 1997, p. 
429 e ss.

17  A confissão tinha um valor extraordinário, vigorando, na questão das provas as ordálias ou 
juízes de Deus (prova de água fervente, do ferro em brasa, do fogo etc.), bem como os duelos judiciários, 
com os quais se decidiam os litígios, pessoalmente ou através de lutadores profissionais. Era absolvido 
o acusado que suportasse as ordálias ou vencesse ou duelo. MIRABETE, Julio Fabrini. Processo 
penal. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas. 1999, p. 35.

18  Assim, até o século XII, o processo somente podia ser iniciado com a acusação, apresentada 
aos Bispos, Arcebispos ou oficiais encarregados de exercerem a função jurisdicional. No século 
seguinte, entretanto, estabeleceu-se o procedimento inquisitivo, com denúncias anônimas e foram 
abolidas a acusação e a publicidade do processo. Tentava-se abolir as ordálias e os duelos judiciários, 
mas se estabelecia a tortura, a ausência de garantia aos acusados, o segredo. Instalou-se o temido Santo 
Ofício (Tribunal da Inquisição) para reprimir a heresia, o sortilégio, a bruxaria etc. MIRABETE, 
Julio Fabrini. Processo penal. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas. 1999, p. 35.

19  A tarefa da ordem jurídica ordem jurídica é exatamente a de harmonizar as relações sociais 
intersubjetivas, a fim de ensejar a máxima realização dos valores humanos com o mínimo de sacrifício 
e desgaste. O critério que deve orientar essa coordenação ou harmonização é o critério do justo e 
do equitativo, de acordo com a convicção prevalente em determinado momento e lugar. CINTRA, 
Antônio Carlos de Araújo. GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
geral do processo. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 25.
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3. A OBSERVÂNCIA DA LEI E A DEFESA DO ACUSADO

Ao explanarmos sobre as várias formas de processo e a maneira do julgamento, é 
possível observar que o sistema foi evoluindo, e conforme dito alhures, o processo secreto, 
a tortura, o testemunho obtido secretamente, encontraram um limite por intermédio da 
observância da lei.

Assim, um dos primórdios da observância da lei num processo está disposto no item 
48 da Carta Magna de 1215 que “ninguém poderá ser detido, preso ou despojado de seus 
bens, costumes e liberdades, senão em virtude de julgamento de seus pares segundo as leis 
do país”20.

Outro documento é a Declaração de Direitos da Virgínia (1776) dispondo no artigo 10º:

Em todos os processos por crimes capitais ou outros, todo 
indivíduo tem direito de indagar da causa e da natureza da 
acusação que lhe é intentada; de ser acareado com os seus 
acusadores e com as testemunhas; de apresentar ou requerer 
a apresentação de testemunhas e de tudo que seja a seu 
favor, de exigir processo rápido por um júri imparcial de sua 
circunvizinhança, sem o consentimento unânime do qual ele não 
poderá ser declarado culpado. Não pode ser forçado a produzir 
provas contra si próprio; e nenhum indivíduo pode ser privado 
de sua liberdade, a não ser por julgamento de seus pares, em 
virtude da lei do país21. (grifamos)

Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) admitidos pela 
Convenção Nacional em 1793, ficou estabelecido que

ninguém deve ser acusado, preso, nem detido senão em casos 
determinados pela lei e segundo as formas que ela prescreveu. 
Qualquer cidadão chamado ou preso pela autoridade da lei deve 
obedecer ao instante22.

Consta na Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) no artigo XI, que

toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume–se inocente 
até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso 

20  PINHEIRO, Ralph Lopes. História resumida do direito. 5ª ed. Rio de Janeiro: Thex 
Editora. 1995, p. 142.

21  PINHEIRO, Ralph Lopes. História resumida do direito. 5ª ed. Rio de Janeiro: Thex 
Editora. 1995, p. 151.

22  PINHEIRO, Ralph Lopes. História resumida do direito. 5ª ed. Rio de Janeiro: Thex 
Editora. 1995, p. 159.
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de um processo público em que todas as garantias necessárias de 
defesa lhe sejam asseguradas. (grifamos)

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1968) no art. 8º estabelece que

toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e 
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, 
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para 
que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza23.

É notório que havia um direito de defesa ainda que de forma bem precária no 
direito romano, já no direito germânico o julgamento se resumia aos juízos de Deus, e 
no direito canônico estava instaurado ausência de qualquer garantia ao acusado, mas 
igualmente é possível confirmar que isto foi se alterando para um processo em que o 
acusado passou a ter oportunidade de exercer a sua defesa, conforme as supracitadas 
declarações.

4. O DIREITO DE DEFESA NO BRASIL

No Brasil, o sistema processual era regrado pelas Ordenações Afonsinas (1456) mas 
de pouca aplicação, as Ordenações Manoelinas (1521) e as Ordenações Filipinas (1603) 
que regulava o processo criminal e que admitia várias práticas desumanas24 as quais foram 
utilizadas nas regiões dominadas pelos holandeses25.

23  BRASIL. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and678-92.pdf>. 
Acesso em: 30 out. 2017.

24  O processo criminal, juntamente com o direito penal, era regulado pelo tenebroso L. V das 
Ordenações, que admitia o tormento, a tortura, as mutilações, as marcas de fogo, os açoites, o degredo 
e outras práticas desumanas e irracionais, manifestamente incompatíveis com o grau de civilização já 
então atingido no Brasil, várias décadas depois da publicação da humanitária obra mestre de Beccaria. 
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Teoria geral do processo. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 111.

25  Na região dominada pelos holandeses instalou-se o direito dos usos, ordenações e costumes 
imperiais da Holanda, Zelândia e Frísia Oriental, contemplada por lei promulgadas no país pelo Alto 
Conselho e pelos demais podres da colônia. No processo inexistia distinção entre a fase policial e fase 
judicial e a acusação contra criminosos partia de funcionários do Estado ou dos particulares. O Escolteto 
era ao mesmo tempo, chefe de polícia e promotor público, mas a acusação não era apenas pública pois 
os particulares também podiam pedir aos tribunais a condenação dos delinquentes. Buscava-se a 
confissão dos réus com insistência, inclusive por meio de fraude e torturas. A prova testemunhal tinha 
grande valor, ainda que conseguida por meio de tortura ou promessas de recompensa. MIRABETE, 
Julio Fabrini. Processo penal. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 1999, p. 36.
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Após este período da colonização, adveio a Constituição Federal de 1824 regulando 
a matéria, e muito embora, não estivesse expresso o direito à ampla defesa, já havia uma 
preocupação em traçar os parâmetros para um processo com a observância dos direitos 
individuais

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos 
Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança 
individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do 
Imperio, pela maneira seguinte.
VIII. Ninguem poderá ser preso sem culpa formada, excepto 
nos casos declarados na Lei; e nestes dentro de vinte e quatro 
horas contadas da entrada na prisão, sendo em Cidades, Villas, 
ou outras Povoações proximas aos logares da residencia do Juiz; 
e nos logares remotos dentro de um prazo razoavel, que a Lei 
marcará, attenta a extensão do territorio, o Juiz por uma Nota, por 
elle assignada, fará constar ao Réo o motivo da prisão, os nomes 
do seu accusador, e os das testemunhas, havendo-as. 
IX. Ainda com culpa formada, ninguem será conduzido á prisão, 
ou nella conservado estando já preso, se prestar fiança idonea, 
nos casos, que a Lei a admitte: e em geral nos crimes, que não 
tiverem maior pena, do que a de seis mezes de prisão, ou desterro 
para fóra da Comarca, poderá o Réo livrar-se solto26. (grifamos)

Já na Constituição de 1891 foi expresso o direito à defesa, conforme exposto

Artigo 72 – CF 1891- § 16 - Aos acusados se assegurará na lei a 
mais plena defesa, com todos os recursos e meios essenciais a ela, 
desde a nota de culpa, entregue em 24 horas ao preso e assinada 
pela autoridade competente com os nomes do acusador e das 
testemunhas27. (grifamos)

E assim, seguiu-se nas demais constituições, de acordo com as disposições:

26  BRASIL. CONSTITUIÇÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL (DE 25 
DE MARÇO DE 1824). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao24.htm>. Acesso em 30 out. 2017.

27  BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO 
BRASIL (DE 24 DE FEVEREIRO DE 1891). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 30 out. 2017.
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CF 1934 - Artigo 113 - 24) A lei assegurará aos acusados ampla 
defesa, com os meios e recursos essenciais a esta28. (grifamos)
CF 1937 - Artigo 122 - 11) à exceção do flagrante delito, a prisão 
não poderá efetuar-se senão depois de pronúncia do indiciado, 
salvo os casos determinados em lei e mediante ordem escrita 
da autoridade competente. Ninguém poderá ser conservado em 
prisão sem culpa formada, senão pela autoridade competente, em 
virtude de lei e na forma por ela regulada; a instrução criminal 
será contraditória, asseguradas antes e depois da formação da 
culpa as necessárias garantias de defesa. Esta disposição foi 
suspensa pelo Decreto nº 10.358, de 1942 – 2ª Guerra Mundial29. 
(grifamos)
CF 1946 - Artigo 141 - § 25 - É assegurada aos acusados plena 
defesa, com todos os meios e recursos essenciais a ela, desde a 
nota de culpa, que, assinada pela autoridade competente, com 
os nomes do acusador e das testemunhas, será entregue ao 
preso dentro em vinte e quatro horas. A instrução criminal será 
contraditória30. (grifamos)
CF 1967 - Artigo 150 CF - § 15 - A lei assegurará aos acusados 
ampla defesa, com os recursos a ela inerentes. Não haverá foro 
privilegiado nem Tribunais de exceção31. (grifamos)
EC/69 - Artigo 153 – § 15. A lei assegurará ao acusado ampla 
defesa, com os recursos a ela inerentes. Não haverá fôro 
privilegiado nem tribunais de exceção32. (grifamos)

28  BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO 
BRASIL (DE 16 DE JULHO DE 1934). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 30 out. 2017.

29  BRASIL. CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 10 DE 
NOVEMBRO DE 1937). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao37.htm>. Acesso em: 30 out. 2017.

30  BRASIL. CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 18 DE 
SETEMBRO DE 1946). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao46.htm>. Acesso em: 30 out. 2017.

31  BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 
1967. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. 
Acesso em: 30 out. 2017.

32  BRASIL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1, DE 17 DE OUTUBRO DE 1969. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/
emc01-69.htm>. Acesso em: 30 out. 2017.
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Podemos observar que todas as Constituições brasileiras fazem menção ao acusado, 
o que poderia dar a interpretação de que este direito estava assegurado somente ao processo 
criminal, todavia, a doutrina já informava que o direito de defesa também era aplicado ao 
processo civil33.

O direito de defesa sempre esteve presente nas Constituições, mas foi em 1988 que 
isto ficou expresso no artigo 5º, inciso LV de forma conjunta com o contraditório e a ampla 
defesa, inclusive em processos administrativos, sedimentando e encerrando a discussão 
sobre o campo de atuação deste direito fundamental, conforme está expresso na disposição 
constitucional

Artigo 5º CF 1988 - LV - aos litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes34.

Desta maneira, aos litigantes sempre deverá ser observado o princípio do contraditório 
(ação e reação) e o direito à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, de modo 
que com o direito de ação nasce o contraditório, ou seja, a oportunidade de ter o direito de 
ser cientificado do teor das alegações e poder reagir.

Todavia, a doutrina não determina e não conceitua de modo expresso o que seria 
a ampla defesa, pois, frequentemente encontramos uma definição tomando como base a 
explicação conjunta com o princípio do contraditório.

A respeito deste debate citamos a lição de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira35 ao 
ensinar

A doutrina tende a vislumbrar o princípio da ampla defesa, com 
os meios e recursos a ela inerente (CF, art. 5º, LV) com vistas não 
muitas largas. De tal modo, por meio dela seria assegurado aos 
interessados a possibilidade de efetuar ao largo de todo processo 
suas alegações e provas e contraditar as contrárias, com a certeza 
de sua valorização pelo pronunciamento judicial. Como se vê, 
esse último aspecto, a valorização das alegações das partes no 

33  CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 61.

34  BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 
1988. Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.
htm>. Acesso em: 30 out. 2017.

35  ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Comentário ao artigo 5º, inciso LV. In: 
CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SALERT, Ingo W.; STRECK, Lênio L. 
(Coords.). Comentários à constituição do Brasil. 1ª ed. 4ª tir. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 436.
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pronunciamento judicial, é que distinguiria a ampla defesa do 
contraditório. Todavia, o asserto, como antes ressaltado, não é 
exato porque a consideração das alegações das partes também se 
encontra presente no contraditório.

Assim, para que o conceito de ampla defesa seja entendido de maneira clara, 
transcrevemos o entendimento de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero36, ao 
informarem

O direito de defesa – com os meios e recursos a ela inerente – grava 
todo e qualquer processo. Jurisdicional ou não, estatal ou não, o 
direito de defesa se impõe como núcleo duro que contribui para 
a legitimação da imposição da tutela jurisdicional ao demandado. 
O direito à ampla determina: (i) a declinação pormenorizada 
pelo autor da demanda das razões pelas quais pretende impor 
consequências jurídicas ao demandado; (ii) a adoção de 
procedimento de cognição plena e exauriente como procedimento 
padrão para tutela dos direitos e para persecução penal; (iii) o 
direito à defesa pessoal e defesa técnica no processo penal; (iv) o 
direito à dupla cientificação da sentença penal condenatória.

Estas imposições mencionadas pelos autores supracitados são muito claras quando 
estamos tratando do processo penal, sobretudo quando o réu pode realizar a sua autodefesa 
(art. 186 do CPP) e na aplicação da Súmula 523 do STF “no processo penal, a falta de defesa 
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo 
para o réu”.

Outra disposição é trazida na Súmula 708 do STF “é nulo o julgamento da apelação 
se, após manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente 
intimado para constituir outro”37.

Também é possível mencionar a Súmula Vinculante nº 14, a qual dispõe sobre o 
acesso e ciência dos autos, informando que

é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo 
aos elementos de prova que, já documentados em procedimento 
investigatório realizado por órgão com competência de polícia 

36  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de 
direito constitucional. 5ª ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 772.

37  BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Súmula 708. Disponível em: <http://
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2639>. Acesso em: 30 out. 
2017.
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judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa38. 
(grifamos)

Desse modo fica claro que o contraditório pressupõe a participação com poder de 
informação e reação, já o direito de defesa39 é a real possibilidade de reagir em face das 
postulações que lhe são apresentadas, seja no processo judicial ou administrativo exercido 
por intermédio da ampla defesa40.

5. A AMPLA DEFESA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Conforme mencionamos o direito de defesa será exercido por intermédio do 
princípio da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, demandando neste ponto 
uma análise sob o aspecto de que o contraditório deve ser compreendido como sendo o ato 
em receber a informação para então reagir, sendo que isto pode ser aplicado tanto ao autor 
quanto ao réu.

Certamente, a parte ao iniciar a reação passa-se para a etapa da ampla defesa, e 
temos que a ordem das palavras dá o significado ao enunciado normativo, de modo que ao 
realizar uma interpretação sistemática, a parte tem o direito de se fazer ouvir, ou seja, ter a 

38  BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Súmula Vinculante 14. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1230>. Acesso em: 30 out. 
2017.

39  A ação é exercida contra o Estado – que tem o dever de prestar a tutela jurisdicional efetiva – 
e diante do réu – que pode ser atingido pelos efeitos jurídicos da eventual tutela do direito solicitada 
pelo autor. Apenas por isso é intuitivo o direito de o réu se defender diante do exercício da ação, 
objetivando a não concessão da tutela do direito.

 É fácil perceber que o direito de defesa constitui um contraponto ao direito de ação – bem por isso, são 
posições simétricas. A jurisdição, para responder ao direito de ação, deve necessariamente atender ao direito 
de defesa. Isso pela simples razão de que o poder, para ser exercido de forma legítima, depende da participação 
dos sujeitos que podem ser atingidos pelos efeitos da decisão. É a participação das partes interessadas na 
formação da decisão e a fidelidade da jurisdição ao Direito que conferem legitimidade ao exercício da 
jurisdição. Sem a efetividade do direito de defesa, portanto, estaria comprometida a própria legitimidade do 
exercício do poder jurisdicional. Ação (art. 5.º, XXXV, da CF/1988) e defesa (art. 5.º, LV, da CF/1988) são 
posições inelimináveis do direito ao processo justo (art. 5.º, LIV, da CF/1988). Note-se que a necessidade de 
defesa está relacionada aos efeitos da decisão sobre esfera jurídica do réu – isto é, sobre a sua liberdade ou 
sobre o seu patrimônio. Não há sentido em se impor uma decisão definitiva ao réu sem dar a ele o direito de 
se defender”. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil: teoria do processo civil. Vol. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 347.

40  Convêm lembrar, ainda, que a ampla defesa é ‘direito fundamental de ambas as partes’, 
consistindo no conjunto de meios adequados para o exercício do adequado contraditório. Trata-se do 
aspecto substancial do contraditório”. DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: teoria 
geral do processo e processo de conhecimento. Vol. 1. 11ª ed. Salvador. Bahia: Editora JusPodivm, 
2009, p. 62.
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real condição de reagir e realizar as suas postulações para a valoração judicial, a expressão 
“com os meios e recursos a ela inerentes” estão intimamente ligados à ampla defesa, muito 
embora haja posicionamento diverso41.

Assim, numa interpretação sistemática, lógica e coerente42, temos que o contraditório 
é o direito à informação e reação, o qual será concretizado e materializado pela ampla defesa, 
isto é, real possibilidade de alegar e postular com a apreciação do órgão julgador, e que terá 
a proteção de uma garantia fundamental “os meios e recursos a ela inerentes”, podendo 
utilizar-se dos remédios constitucionais ou incidentes processuais ou por intermédio dos 
recursos processuais específicos para cada caso concreto.

Ultrapassadas estas considerações, podemos notar que o princípio da ampla defesa 
além de estar expresso no artigo 5º inciso LV da Constituição Federal, também está 
presente em diversas passagens no novo Código de Processo Civil, podendo ser delineados: 
(informação e reação - arts. 7º, 9º, 10, 11, 162 I e II, 250, 298, 306, 317); (nomeação de 
curador especial - art. 72, II); (gratuidade da justiça - art. 98, § 1º VIII); (instrução da 
audiência - arts. 363, 365); (produção das provas – arts. 369, 370 § único, 373 § 1º); e ainda 
alguns meios (arts. 293, 335, 337, 343, 525, 674) e recursos (art. 994) inerentes à ampla 
defesa e à disposição das partes43.

Insta esclarecer, que dependendo do caso o direito à ampla defesa seja postergado 
quando estamos diante de algumas situações emergenciais (arts. 294, 300, 311 parágrafo 
único, e 536 do CPC), mas isto não quer dizer que houve desrespeito ao princípio da 
ampla defesa, pois, será garantida à parte os meios e os recursos inerentes para postular a 
modificação da decisão atacada.

De qualquer modo, muito embora o novo Código de Processo Civil disponha de 
maneira minuciosa sobre a observância da ampla defesa, não devemos ter a compreensão 
de que o Poder Judiciário fomenta o belicismo jurídico-processual entre as partes, mas sim 

41  Em sentido contrário: Nessa perspectiva fica fácil corrigir outro equívoco da norma 
constitucional, pois é óbvio que “os recursos” não dizem respeito apenas à defesa, mas também à ação. 
A ação, porque em sua dinâmica também depende do contraditório, não dispensa a possibilidade de 
alegar, de provar, de controlar a racionalidade da decisão e de recorrer. MARINONI, Luiz Guilherme; 
ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: teoria do processo 
civil. Vol. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 355.

42  Toda lei tem um significado e um alcance que não são dados pelo arbítrio imaginoso do 
intérprete, mas são, ao contrário, revelados pelo exame imparcial do texto. Após essa perquirição 
filológica, impõe-se um trabalho lógico, pois nenhum dispositivo está separado dos demais. Cada 
artigo de lei situa-se num capítulo ou num título e seu valor depende de sua colocação sistemática. É 
preciso, pois, interpretar as leis segundo seus valores lingüísticos, mas sempre situando-as no conjunto 
do sistema. REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 275.

43  BRASIL. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 30 out. 2017.
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de que este ente estatal deve ser considerado como um instrumento de pacificação social44 
e de efetiva realização dos direitos45.

Desta maneira, o novo Código de Processo Civil além de dar primazia ao 
contraditório e ampla defesa (arts. 7º, 9º e 10), também observa a prevalência de outros 
princípios dispostos na nova legislação, ou seja, buscar a solução amigável (art. 3º, 334) com 
uma duração razoável do processo (art. 4º) e com a cooperação entre as partes46 entregar 
a efetiva prestação jurisdicional47, circunstâncias que se realizadas irão concretizar o 
objetivo mencionado no artigo 1º do novo CPC e em consonância com os direitos e deveres 
fundamentais protegidos pela Constituição Federal.

44  Neste sentido: CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. GRINOVER, Ada Pellegrini. 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 
43.

45  Uma das vertentes mais significativas das preocupações dos processualistas contemporâneos é 
a efetividade do processo como instrumento da tutela de direitos. Do conceptualismo e das abstrações 
dogmáticas que caracterizam a ciência processual e que lhe deram foros de ciência autônoma, partem 
hoje os processualistas para a busca de um instrumentalismo mais efetivo do processo, dentro de 
uma ótica mais abrangente e mais penetrante de toda a problemática sócio-jurídica. Não se trata 
de negar os resultados alcançados pela ciência processual até esta data. O que se pretende é fazer 
dessas conquistas doutrinárias e de seus melhores resultados um sólido patamar para, com uma visão 
crítica e mais ampla da utilidade do processo, proceder ao melhor estudo dos institutos processuais 
– prestigiando ou adaptando ou reformulando os institutos tradicionais, ou concebendo institutos 
novos -, sempre com a preocupação de fazer com que o processo tenha plena e total aderência à 
realidade sócio-jurídica a que se destina, cumprindo sua primordial vocação que é a de servir de 
instrumento à efetiva realização dos direitos. É a tendência ao instrumentalismo que se denominaria 
substancial em contraposição ao instrumentalismo meramente nominal ou formal”. WATANABE, 
Kazuo. Da cognição no processo civil. 2ª ed. Campinas: Bookseller, 2000, p. 20.

46  Atualmente, prestigia-se no direito estrangeiro – mais precisamente na Alemanha, França e em 
Portugal -, e já com alguma repercussão na doutrina brasileira, o chamado principio da cooperação, que 
orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante atido do 
contraditório e não mais a de um mero fiscal de regras. Essa participação não se resumiria á implantação 
dos seus poderes instrutórios ou de efetivação das decisões judiciais (arts. 131 e 461, § 5º, CPC). O 
magistrado deveria adotar uma postura de diálogo com as partes e com os demais sujeitos do processo: 
esclarecendo suas duvidas, pedindo esclarecimentos quando estiver com dúvidas e, ainda dando as 
orientações necessárias, quando for o caso. Encara-se o processo como produto de atividade cooperativa: 
cada qual com suas funções, mas todos com o seu objetivo comum, que é a prolação do ato final (decisão 
do magistrado sobre o objeto litigioso). Traz-se o magistrado ao debate processual; prestigiam-se o 
diálogo e o equilíbrio”. DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo 
e processo de conhecimento. Vol. 1. 11ª ed. Salvador. Bahia: Editora JusPodivm, 2009, p. 50. 

47  Esta é a tendência do posicionamento jurisdicional no atual Estado Democrático de Direito, sobre a 
ótica do direito constitucional, pois, “a concepção de que o juiz deve manter-se inerte, impenetrável, jamais 
manifestando sua inclinação em todo o processo (numa impassível solenidade), já está superada. O processo 
civil hodierno exige a colaboração entre o juiz e as partes na discussão. É preciso que o juiz tome parte ativa 
e participativa no debate: “o principio da imparcialidade do juiz não é obstáculo para a participação ativa do 
julgador a instrução. Ao contrário, supõe-se que parcial é o juiz que, sabendo que uma prova é fundamental 
para elucidação da matéria fática, se queda inerte”. LAMY, Marcelo. Fundamentos constitucionais do 
processo – Curso de extensão pela Escola Superior de Direito Constitucional. São Paulo, 17 de janeiro de 
2008 até 18 de março de 2008. parte 2. Motivação das decisões judiciais. p. 20.
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É claro que o Poder Judiciário está assentado em novas premissas, e ainda 
considerando que o ordenamento jurídico deve ser coeso e coerente, não podemos afirmar 
que somente o direito ao contraditório e à ampla defesa devem ser aplicados, pois, senão 
estaremos nos apegando somente a simples formalidade do processo48 e contrariando os 
princípios e as disposições do novo Código de Processo Civil49, o qual fomenta outras 
maneiras de solução de conflito, por intermédio da arbitragem e da solução amigável.

6. BREVE HISTÓRICO DAS LEGISLAÇÕES PROTETIVAS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Para uma compreensão fundamentada a respeito da defesa dos direitos da pessoa 
com deficiência, citamos que um dos primeiros documentos em que houve a menção 
sobre a proteção, foi a Declaração dos Direitos do Deficiente Mental (1971)50 contendo 
disposições sobre tratamento isonômico, direito à educação, à reabilitação, a viver em 
família. Posteriormente houve a publicação da OIT 159/83 fixando políticas de reabilitação 
e oportunidades de emprego entre os trabalhadores51.

48  Constitui tendência moderna o abandono do fetichismo da jurisdição estatal, que por muito 
tempo fechou a mente dos processualistas e os impediu de conhecer e buscar e aperfeiçoamento de 
outros meios de tutela às pessoas envolvidas em conflitos. Os meios alternativos para a solução destes 
ocupam hoje lugar de muito destaque na preocupação dos processualistas, dos quais vêm recebendo 
especial ênfase a conciliação, a arbitragem e, em tempos mais recentes, a mediação. [...] Afinal, tudo 
que interessa ao processualista moderno é o aclaramento e agilização dos meios de acesso à ordem 
jurídica justa, mediante um sistema em que figure como estrela de primeira grandeza a preocupação 
pelos resultados. DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 
Tomo I. 6ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 391.

49  Diante disso, o novo CPC, ao invés de estimular uma cultura do litígio e da sua 
heterocomposição, procura fomentar a cultura do diálogo e da sua autocomposição. Isso porque, em 
vez de desenhar um procedimento em que a primeira participação do réu é uma participação litigiosa 
(oferecimento de defesa mediante contestação), engendrou um procedimento em que a sua primeira 
participação no processo é uma participação voltada para o diálogo, na medida em que o réu é citado 
para comparecer a uma audiência voltada para a conciliação (art. 334), que poderá inclusive desembocar 
em uma tentativa de mediação do litígio por conciliadores e mediadores especializados (arts. 165 a 
175). Apenas quando todas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na autocomposição 
ou for impossível a autocomposição pela natureza do direito debatido é que se assinalará prazo ao réu 
para, querendo, contestar o pedido (art. 334, § 4º). MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 
Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: teoria do processo civil. Vol. I. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 359.

50  ONU. Declaração de Direitos do Deficiente Mental - 1971. Disponível em: <http://www.
direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-dos-Portadores-de-Defici%C3%AAncia/declaracao-de-
direitos-do-deficiente-mental.html>. Acesso em: 30 out. 2017.

51  PIOVESAN, Flávia; SILVA, Beatriz Pereira da; Campoli, Heloisa Borges Pedrosa. A 
proteção dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. In: PIOVESAN, Flávia. Temas de 
direitos humanos. 9ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p. 488.
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Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, vários dispositivos foram 
elencados no sentido de proteger a pessoa com deficiência, dentre eles, arts. 7º, XXXI; 23, 
II; 24, XIV; 37 VIII; 203, IV e V; 227, § 1º, II e § 2º; e 244. 

Após, em 08 de junho de 1999 durante a Assembleia Geral da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) realizada na Guatemala, o Brasil assinou a Convenção 
Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 
Portadoras de Deficiência, sendo inserida em nosso ordenamento jurídico em 8 de outubro 
de 2001, por intermédio do Decreto 3.95652.

Na esteira de melhorar e evoluir no sentido de proteger as pessoas com deficiência, 
houve a promulgação da Lei nº 10.216 de 06 de abril de 2001, a qual dispôs sobre os direitos 
das pessoas com deficiência mental53.

Já durante o ano de 2007 na Convenção da ONU sobre os direitos das Pessoas 
com Deficiência, o Brasil ratificou os termos com efeito no ordenamento jurídico em 25 
de agosto de 2009 com a publicação do Decreto nº 6.949, recebendo os status de emenda 
constitucional nos moldes do § 3º do art. 5º da Constituição Federal.

Signatário da referida convenção, o Brasil engendrou esforços no sentido de elaborar 
uma legislação em consonância com os objetivos e princípios estabelecidos na ordem 
internacional, tudo isto com desígnio de inclusão da pessoa com deficiência.

Neste ponto cabe uma elucidação sobre a denominação pessoa com deficiência, e 
assim deixamos consignado a lição de André de Carvalho Ramos ao afirmar

A expressão ‘pessoa portadora de deficiência’ corresponde àquela 
usada pela Constituição brasileira (art. 7º, XXXI; art. 23, II, art. 
24, XIV; art. 37 VIII; art. 203, IV; art. 203, V; art. 208, III; art. 227, 
§ 1º, II; e 227, § 2º; art. 224). Porém, o termo ‘portadora’ realça 
o ‘portador’, como se fosse possível deixar de ter a deficiência. 
Assim, a expressão utilizada pela Organização das Nações 
Unidas é ‘pessoas com deficiência’ – persons with disabilities, 
conforme consta da Standard Rules e da Convenção da ONU de 
2006. Cabe salientar, ademais, que tendo a Convenção em tela 
status normativo equivalente ao de emenda constitucional, houve 
atualização constitucional da denominação para ‘pessoa com 
deficiência’, que deve, a partir de 2009, ser o termo utilizado.

Assim, destinada a assegurar e promover em condições de igualdade, o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, houve a promulgação 

52  RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, 
p. 322.

53  BRASIL. LEI Nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/cciVil_03/LEIS/LEIS_2001/L10216.htm>. Acesso em: 30 out. 2017.
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da Lei nº 13.146 de 06 de julho de 201554, a qual é o objeto do nosso estudo, no tocante ao 
tratamento médico das pessoas com deficiência mental.

7. O DIREITO À AMPLA DEFESA E O RESPEITO À DIGNIDADE 
DO INTERDITANDO

A par do que já foi exposto, iremos abordar neste espaço a questão da ampla defesa 
do interditando, já que isto é um dos direitos fundamentais de quem está sofrendo um 
processo de interdição, pois fica claro que a decisão judicial irá afetar diretamente vários 
aspectos da vida da pessoa com deficiência.

Deixamos assentado que a interdição está localizada sob o Capítulo de Procedimentos 
de Jurisdição Voluntária, entre os arts. 747 e 758 do Código de Processo Civil, e que muito 
embora tecnicamente na jurisdição voluntária não haja partes55, como ocorre na jurisdição 
contenciosa, isto não quer dizer que não ocorram decisões revestidas de autoridade 
institucional típicas da jurisdição contenciosa56.

Durante o ano de 2015 em virtude de duas alterações legislativas, travou-se uma 
discussão sobre a aplicabilidade, e o que teria sido revogado pelo Novo Código de Processo 
(Lei nº 13.105/2015) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº13.146/2015), pois, 
estávamos tratando da vacatio legis, de qualquer modo atualmente devemos aplicar as 

54  BRASIL. LEI Nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 3 out. 2017.

55  A chamada jurisdição voluntária abrange todos os procedimentos judiciais que se caracterizam 
pela ausência de litigiosidade e pela inexistência de partes com interesses inicialmente antagônicos. 
Doutrina tradicional proclamava a natureza administrativa desses procedimentos, mas tem sido 
crescente o entendimento em favor da sua natureza jurisdicional, não só pela sua atribuição aos juízes, 
mas especialmente porque, diferentemente do que ocorre no exercício da função administrativa, o 
Estado, na jurisdição voluntária, apesar da inexistência de litígio, não atua na tutela de um interesse geral 
da coletividade ou no interesse dele próprio, mas especificamente na proteção assistencial dos interesses 
dos particulares, que são os indivíduos sobre os quais incidem os seus provimentos, o que é típico do 
exercício da função jurisdicional. GRECO, Leonardo. Comentários aos artigos 719 a 725 do CPC. 
In: ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno; TALAMINI, Eduardo; DIDIER JR., Fredie. Breves 
comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1662.

56  Na esteira da tradição, o novo Código de Processo Civil prestigia a divisão entre a jurisdição 
contenciosa e a jurisdição voluntária, notadamente quando distingue entre procedimentos especiais de 
jurisdição contenciosa e procedimentos especiais de jurisdição voluntária (arts. 719 e ss.). No passado, 
semelhante separação visava a distinguir atividades efetivamente jurisdicionais desenvolvidas pelo 
Poder Judiciário de atividades meramente administrativas atribuídas à jurisdição. A distinção nos 
termos em que posta na doutrina clássica não tem qualquer razão de ser atualmente. Na jurisdição 
voluntária há interpretação e aplicação do direito e há oferta de decisões revestidas de autoridade 
institucional, isto é, dotadas de definitividade e irrevisibilidade, tanto quanto na jurisdição contenciosa. 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil: teoria do processo civil. Vol.1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, vol. I, p. 155.
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regras contidas no Código de Processo Civil à luz das orientações da Lei nº 13.146/201557, 
em relação à curatela.

Assim, com a vigência da Lei nº 13.146/2015 altera-se o modelo de incapacidade da 
pessoa com deficiência conforme o artigo 114 da aludida lei, e das disposições do art. 4º 
do Código Civil, já que a questão está centrada na impossibilidade da pessoa expressar a 
vontade58, e não fato da pessoa ter uma deficiência.

Portanto, iremos analisar a questão das pessoas com deficiência mental, sempre 
com a observância do artigo 10 a 13, e § 3º do art. 84, e § 2º do art. 85, todos da Lei nº 
13.146/2015, os quais traçam os parâmetros na situação em que é necessário nomear um 
curador, em circunstâncias negociais ou patrimoniais (caput do art. 85), e se a pessoa não 
tiver condições de compreender e expressar a sua vontade (arts. 11 e 13).

O procedimento para a curatela59, seguirá o rito da Interdição disposta nos arts. 747 
a 758 do CPC, e com a observância da Lei nº 13.146/2015, todavia, neste estudo iremos nos 
ater especificamente ao direito de ampla defesa e o respeito da dignidade do interditando, 
portanto, questões sobre a legitimidade ativa, despesas processuais, competência para 
propositura da ação, não serão objeto desta análise.

Assim, com a propositura da ação com os fatos sobre a eventual incapacidade 
e o respectivo laudo médico (arts. 747 e 750 do CPC), o interditando deverá ser citado 
nos termos do art. 751 do CPC), e neste ponto, inicia-se toda uma análise que deve ser 
minuciosa em relação aos fatos alegados.

57  [...] A LBI foi promulgada em 6 de julho de 2015, publicada no dia 7 de julho de 2015, tendo 
entrado em vigor no dia 2 de janeiro de 2016. Já o novo Código de Processo Civil foi promulgado no 
dia 16 de março de 2015, publicado no dia 17 de março de 2015, tendo entrado em vigor no dia 18 
de março de 2016. Assim, o artigo 1.072 do CPC revogou o conteúdo do Código Civil revogado, pois 
não poderia o legislador processual revogar conteúdo ainda sequer havia sido editado (LBI é posterior 
ao novo CPC). Assim, ao entrar em vigor, o novo CPC revogou a redação original do Código Civil já 
revogada pela LBI. Com isso, os comandos da LBI em relação à curatela e prevalência da capacidade 
das pessoas com deficiência (com as ressalvas acima) devem ser seguidas. Por sua vez, os dispositivos 
do CPC referentes à interdição devem ser interpretados à luz dos comandos da LBI e da Convenção 
da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. RAMOS, André de Carvalho. Curso de 
direitos humanos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 774.

58  O que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz. É possível que, por exemplo, o 
transtorno que possui faça com que transitória ou permanentemente não possua exprimir sua vontade, 
o faria com que viesse a figurar com incapaz por força do art. 4º, III. Mas a incapacidade decorreria 
não do status de portador de transtorno mental com antes, e sim a impossibilidade em exprimir a 
vontade, que pode decorrer de causas outras como, por exemplo, o estado de coma. REQUIÃO, 
Maurício. Estatuto da pessoa com deficiência, incapacidades e interdição. Salvador: Juspodivm, 
2016, p. 162.

59  É o encargo público, cometido, excepcionalmente, por lei, a alguém para resguardar, 
se necessário, interesses de natureza negocial e patrimonial (Lei 13.146/2015, art. 85§ 1º) e para 
administrar os bens de maiores que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo. DINIZ, Maria 
Helena. Curso de direito civil brasileiro. vol. 5. 31ª ed. Saraiva: São Paulo, 2017, p. 740.
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O interditando tem o direito constitucional à ampla defesa (art. 5º LV da CF), já que 
terá a condição real de se fazer ouvir perante o juiz, por intermédio de uma entrevista60, a 
qual deve ser realizada.

Com efeito, o contato direito do interditando com o juiz possibilita a este formar 
a sua convicção a respeito da incapacidade alegada pelos parentes, não se descartando a 
hipótese, não incomum, de o pedido de interdição mascarar interesses escusos destes, com 
vistas ao apossamento dos bens de pessoa que, apesar muitas vezes da idade avançada ou de 
problemas de saúde, apresenta perfeita lucidez, demonstrando consciência até da conduta 
dos aludidos parentes visando prejudicá-lo com o processo. Há que se exigir, portanto, 
cuidados do magistrado, especialmente nos casos considerados limítrofes.

Note-se que reforçamos esta necessidade da entrevista expressa no caput do art. 751 
do CPC, pois, foi possível encontrar um julgado em sentido contrário, ao afirmar que a 
realização deste ato processual seria dispensável

Ação de interdição. Pretensão à realização de entrevista 
multidisciplinar com fundamento no art. 1.771 do Código Civil, 
reformado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Dispositivo 
expressamente revogado pelo inciso II do art. 1.072 do CPC/2015 
(Lei posterior). Inexistência de determinação legal à realização 
de entrevista multidisciplinar. Recurso desprovido. TJSP, Agravo 
de Instrumento 2087238-67.2016.8.26.000, Acórdão 9667462, 
Limeira, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alcides Leopoldo 
e Silva Júnior, j. 07.08.2016, DJESP 12.08.2016.

Logicamente, neste julgamento houve uma interpretação equivocada das legislações 
aplicáveis ao caso concreto, pois, como dito alhures, as disposições do CPC devem ser 
aplicadas com a observâncias elencadas na Lei nº 13.146/2015.

A posição predominante é no sentido de que a entrevista deve ser realizada, já que 
pode haver uma intervenção na capacidade escolha da pessoa, e desse modo é necessária a 
aplicação da ampla defesa, e assim o Superior Tribunal de Justiça decidiu

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. 
AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR À LIDE. 
INVIABILIDADE. NULIDADE. A ação de interdição é o meio 
através do qual é declarada a incapacidade civil de uma pessoa e 
nomeado curador, desde que fique demonstrada a incapacidade 

60  Requerimento formulado pelo Ministério Público. Dispensa de interrogatório da interditanda 
com nomeação de curadora provisória e de médico perito. Inadmissibilidade. Necessidade do 
cumprimento do disposto nos arts. 1.179, 1.181 e 1.183 do CPC. Recurso provido. JTJ, Lex, 258/283.
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para praticar os atos da vida civil do interditando. A questão 
que exsurge nesse recurso é julgar se a ausência de nomeação de 
curador à lide e de interrogatório do interditando dão ensejo à 
nulidade do processo de interdição. A participação do Ministério 
Público como custos legis em ação de interdição não supre a 
ausência de nomeação de curador à lide, devido à antinomia 
existente entre as funções de fiscal da lei e representante dos 
interesses do interditando. O interrogatório do interditando é 
medida que garante o contraditório e a ampla defesa de pessoa 
que se encontra em presumido estado de vulnerabilidade. São 
intangíveis as regras processuais que cuidam do direito de defesa 
do interditando, especialmente quando se trata de reconhecer a 
incapacidade e restringir direitos. Recurso especial provido para 
nulificar o processo. (REsp 1686161/SP, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 
15/09/2017). (grifamos)

Realizada a entrevista, que poderá ser acompanhada por especialista (§ 2º do art. 751 
do CPC)61 para verificar a capacidade para os atos da vida civil, o interditando terá um prazo 
de 15 (quinze) dias para elaborar a impugnação, sempre tendo a atuação do Ministério 
Público como fiscal da ordem jurídica (§ 1º do art. 752 do CPC).

Insta esclarecer que o interditando também tem o direito à ampla defesa no tocante 
a elaboração do laudo pericial, (§ 2º do art. 753 do CPC), pois este documento será 
imprescindível para se fixar na sentença a delimitação do alcance da curatela ou afastá-la, 
de modo que a sua dignidade deve ser respeitada, conforme decidiu o Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul62, ao afirmar 

Com o advento da Lei 13.146/2015, a teoria das incapacidades do Código Civil foi 
alterada. Agora, a deficiência mental, emocional ou sensorial não acarreta, inexoravelmente, 
a incapacidade ampla e completa para prática de atos da vida civil. Com efeito, a partir de 
uma abordagem iluminada pelo princípio da dignidade humana e das complexidades que 
cada pessoa, individualmente, traz consigo, o Estado deve identificar, caso a caso, o nível de 
limitação da capacidade do réu em processo de interdição. Neste contexto, a perícia médica 
é imprescindível. Consequentemente, de rigor da desconstituição da sentença.

Por outro lado, ultrapassadas todas as etapas do procedimento de interdição, e 
observado o princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, haverá a 

61  Até porque via de regra não é o juiz profissional habilitado para ajuizar o estado mental 
de ninguém. O NCPC conserta tal falha técnica, afirmando que o interrogatório serve para 
conhecimento do juiz em relação ao interditando quanto à ‘sua capacidade para prática de atos da 
vida civil. REQUIÃO, Maurício. Estatuto da pessoa com deficiência, incapacidades e interdição. 
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 175.

62  TJRS. Ap, 70069546117, 8ª Câm. Cív., rel. Des. Rui Portanova, j. 7-7-2016. Neste sentido: 
TJSP. Ap, 14.864-4/4 – São Carlos. rel. Des. Antônio Rodriguez, j. 18-12-1996, e ainda, TJRS, Ap, 
70068532464, 8ª Câm. Cív., rel. Des. Luis Felipe Brasil Santos, j. 19-5-2016.



139

nomeação de um curador, o qual terá a incumbência de proteger os interesses da pessoa, 
mas isto em casos extraordinários e durante o menor tempo possível, tudo em conformidade 
com § 3º do art. 84 e § 2º do art. 85 ambos da Lei nº 13.146/2015, combinado com os arts. 
2º, 4º e 9º da Lei 10.261/2001, pois, a pessoa deficiente mental que deve ser tratada com 
humanidade e respeito.

É claro que a curatela reflete diretamente na autonomia existencial da pessoa com 
deficiência, mas isto somente ocorre em casos excepcionalíssimos, e a relação entre curador 
e interditando seguirá necessariamente as disposições do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, isto 
é, haverá a delimitação e alcance da curatela, e o juiz dará preferência a pessoa que tenha 
vínculo de natureza familiar ou afetiva, pois, a intenção é tratar a pessoa com respeito, sem 
discriminação e sem exclusão da sociedade.

É neste ponto que o direito à ampla defesa63, isto é, a real possibilidade do 
interditando alegar e postular perante o órgão julgador, se manifesta como mecanismo 
de proteção à pessoa com deficiência, deixando claro que mesmo sem poder expressar a 
sua vontade, isto não quer dizer que a pessoa com deficiência não deve ser tratada como 
um ser humano digno.

Trouxemos alguns julgados em que sequer o direito à ampla defesa foi observado, 
mas também apresentamos alguns posicionamentos que aplicaram este princípio como 
forma restauradora do devido processo legal, concretizando assim o direito à dignidade 
e o respeito ao ser humano, sobretudo com o julgamento do Superior Tribunal de Justiça 
ao decidir

Processo civil. Recurso especial. Interdição. Supressão do prazo 
de impugnação previsto no art. 1.182 do CPC com fundamento 
no art. 1.109 do mesmo diploma legal. Inviabilidade. - O art. 
1.109 do CPC abre a possibilidade de não se obrigar o juiz, 
nos procedimentos de jurisdição voluntária, à observância do 
critério de legalidade estrita, abertura essa, contudo, limitada 

63  O direito de defesa, assim como o direito de ação, é assegurado constitucionalmente. O 
art. 5.º, LV, da CF, afirma que ‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’. 
Na primeira parte, a norma constitucional demonstra que a garantia incide em todo e qualquer 
processo judicial, inclusive no administrativo. Na segunda parte a norma afirma que são assegurados 
‘o contraditório e ampla defesa’, juntando os dois direitos, e após acrescenta que a ‘ampla defesa’ 
é assegurada ‘com os meios e recursos a ela inerentes’. É preciso, antes de tudo, analisar o que se 
pretende dizer com a palavra ‘ampla’, que qualifica a defesa garantida pela norma constitucional. 
Ter ampla defesa não é, evidentemente, possuir uma possibilidade de defesa que supere o limite 
da dimensão de participação que se deve dar ao réu para que ele possa efetivamente influir sobre o 
juízo e evitar que a sua esfera jurídica seja invadida de forma não adequada ou necessária. Por ampla 
defesa deve-se entender o conteúdo de defesa necessário para que o réu possa se opor ao pedido de 
tutela jurisdicional do direito (ao pedido de sentença de procedência) e à utilização de meio executivo 
inadequado ou excessivamente gravoso. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; 
MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: teoria do processo civil. Vol. 1. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015, p. 353.
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ao ato de decidir, por exemplo, com base na equidade e na 
adoção da solução mais conveniente e oportuna à situação 
concreta. - Isso não quer dizer que a liberdade ofertada pela lei 
processual se aplique à prática de atos procedimentais, máxime 
quando se tratar daquele que representa o direito de defesa do 
interditando. Recurso especial provido. (REsp 623.047/RJ, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
14/12/2004, DJ 07/03/2005, p. 250) (grifamos)

Com efeito, a Constituição Federal tem como um dos seus pilares o respeito à 
dignidade da pessoa humana, e logicamente com a vigência da Lei nº 13.416/2015 isto 
se solidificou, já que a pessoa com deficiência deve ser inserida na sociedade, e claro, 
dependendo do caso haverá situações que a interdição será imprescindível, mas o direito 
à ampla defesa da pessoa com deficiência servirá como garantia da ordem constitucional, 
um delimitador, uma proteção para que os princípios e regras estabelecidos nas legislações 
infraconstitucionais sejam observadas, concretizando-se assim o direito de autonomia e de 
escolha de que é titular a pessoa com deficiência.

Sobre a necessidade de uma mudança de paradigma no tratamento com respeito 
Eugène Enriquez64 pondera

Os sujeitos se dão cada vez mais conta da identidade dos 
problemas com os quais se defrontam. São capazes de começar 
a se interrogar. É necessário que haja pessoas que possam ajudá-
los a analisar o que estão fazendo, a fim de que possam pensar 
novos projetos, construir novas instituições, transgredir as regras 
que não valem nada e guardar aquelas que valem algo, retomar o 
que haviam esquecido, fazer experimentação social e, talvez, um 
dia formar um novo paradigma social e humano. Esse paradigma 
implicaria ter-se maior consideração pelos outros. Atualmente 
nos perguntamos: ‘Em que consiste a dignidade do ser humano? 
O que é o respeitar o ser humano?

Assim a sociedade deve evoluir no sentido de promover condições de sempre 
respeitar a pessoa com deficiência, mas, também cabe ao juiz no atual estágio do Estado 
Constitucional, proferir uma decisão que atinja a efetiva satisfação do direito violado, e com 
a estrita observância dos direitos fundamentais, pois, de outro modo, estaríamos relegando 
direitos e garantias fundamentais somente à mera ilustração legislativa, sem nenhuma 
eficácia no campo concreto das relações jurídicas.

64  ENRIQUEZ, Eugène. O homem do século XXI: sujeito autônomo ou indivíduo descartável. 
RAE-eletrônica. v. 5, n. 1, art. 10. jan/jun. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/raeel/
v5n1/29568.pdf>. Acesso em: 30 out. 2017, p. 11.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme exposto neste trabalho, pudemos observar a evolução do direito de defesa, 
que num primeiro momento era aplicado ao acusado com repercussões na seara criminal, 
mas que ficou expresso na Constituição de 1988 com aplicações em todos os processos sem 
nenhuma distinção, muito embora, a doutrina já tivesse se posicionado neste sentido.

Corolário ao princípio do contraditório, temos a ampla defesa a qual na maioria 
das vezes a doutrina dá um significado conjunto com o princípio do contraditório, mas, 
todavia, entendemos que isto deve ser explanado de forma separada, já que o contraditório 
é o direito da informação e reação, então, após ter contato com as alegações a outra parte 
pode se fazer ouvir, e isto será realizado por intermédio da ampla defesa.

Desse modo, a parte tem o direito de se fazer ouvir, ou seja, ter a real condição de 
reagir, realizando as suas postulações, pronunciamentos para a valoração judicial, e por 
consequência lógica, o termo “os meios e recursos a ela inerente” será o mecanismo de 
garantia do princípio da ampla defesa.

Notadamente, o princípio disposto no artigo 5º, LV da Constituição Federal de 1988, 
enquanto direitos expostos na norma constitucional e também em sendo mandamento de 
otimização devem ser interpretados de maneira sistemática, lógica e coerente, da seguinte 
forma: Contraditório (direito à informação e reação), o qual será concretizado pela Ampla 
Defesa (real possibilidade de alegar e postular com a apreciação do órgão julgador), e que 
terá a proteção de uma garantia fundamental “os meios e recursos a ela inerente”, podendo 
utilizar-se dos remédios constitucionais ou por intermédio dos recursos processuais 
específicos para cada caso concreto. 

Por outro lado, toda medida judicial capaz de reduzir ou afastar os direitos de pessoa 
com deficiência mental ocorre com a interdição, mas isto de ser aplicado de maneira 
excepcional, jamais como regra.

Mediante este panorama, o qual cada vez mais as pessoas com deficiência, se veem 
exigindo do Estado, mostra-se cada vez mais necessária a aplicação do artigo 747 do 
NCPC, para que o interditado seja ouvido pelo Juiz e, faça prova de que tem condições 
de administrar sua vida bem como seus bens, garantindo assim os direitos da pessoa com 
deficiência, e se for caso de não ter condições de expressar a sua vontade, sempre haverá 
a aplicação do direito à ampla defesa, sobretudo como um instrumento garantidor de um 
tratamento com respeito e dignidade.
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ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

STATUTE OF THE DISABLED PERSON

Giselda Alves Bomfim
Elaine Amancio

SUMÁRIO: 1 introdução. 2 Da assunção de compromissos 
internacionais pela república federativa do Brasil. 3 Os pilares 
da convenção de Nova Iorque sobre os direitos das pessoas com 
deficiência. 4 As alterações legislativas internas promovidas 
pelo estado brasileiro: o estatuto da pessoa com deficiência (Lei 
13.146/15). 5 Considerações finais. 6 Referências.

RESUMO: o presente artigo busca demonstrar os problemas da 
transposição de compromissos internacionais e os entraves para 
as suas realizações, tendo por base o estatuto da pessoa com 
deficiência.

Palavras-chave: Documentos internacionais de direitos humanos. 
Estatuto da pessoa com deficiência. Convenção de Nova Iorque.

ABSTRACT: this article aims to demonstrate the problems of 
transposing international commitments and the obstacles to their 
achievement, based on the statute of disabled persons.

Keywords: International human rights documents. Statute of the 
disabled person. New York Convention.

1. INTRODUÇÃO

Fruto de intensos debates acerca do estado jurídico das pessoas com deficiência, a Lei 
13.146/15, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência consubstancia a resposta 
do Estado Brasileiro aos reclamos e obrigações por ele assumidas na Convenção de Nova 
Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo.

Promulgada no Brasil em 2009, a Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo passaram por todo o processo de 
incorporação de normas e compromissos internacionais previsto no direito brasileiro.
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O objetivo deste artigo é analisar as alterações promovidas pela Lei 13.146/15 
cotejando-as aos compromissos previstos na Convenção, de modo a esclarecer se o diploma 
legal doméstico ficou aquém ou além do quanto acordado no plano internacional.

Impinge analisar o modo com que o legislador, no plano normativo, traduziu 
obrigações internacionais em direito doméstico. Assim, há uma análise dos mecanismos de 
vinculação do Brasil a compromissos internacionais em um primeiro momento.

Em seguida, analisa-se o texto da Convenção, percorrendo em sobrevoo suas 
principais inovações, tanto no campo do direito civil quanto no campo das políticas 
públicas. Demonstra-se que o texto convencional não é autoaplicável, requerendo que o 
Estado Convenente densifique a norma externa.

Passa-se, então, à análise do Estatuto das Pessoas com Deficiência, abordando-se 
as alterações à capacidade civil, ao direito de família (sobretudo curatela e a recém-criada 
tomada de decisão apoiada), para se demonstrar que tal diploma é um espelho do texto 
convencional.

Pretende-se demonstrar que a transposição dos compromissos internacionais 
em norma de direito interno é uma atividade complexa e que exige do Estado Brasileiro 
conhecimento de sua própria realidade e dos meandros de seu ordenamento jurídico.

2. DA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS INTERNACIONAIS PELA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Tema afeto aos estudos do Direito Internacional Público, a incorporação de tratados 
ao Direito Brasileiro constitui etapa fundamental da análise pretendida neste artigo. 
Convenções Internacionais estipulam deveres e mandamentos dirigidos aos Estados 
convenentes. São estes que, em ulterior etapa, haverão de traduzir os mandamentos a eles 
dirigidos em normas para seus súditos.

Assim, mister se faz ressaltar que a assunção de compromissos internacionais é um 
processo complexo e multifacetado que envolve os três poderes da República. O art. 84, 
VIII da Constituição Federal determina que compete ao Presidente da República celebrar 
tratados e convenções internacionais. Cumulando as funções de chefe de governo da União 
e de chefe de Estado, indubitável que a celebração de tratados internacionais constitui uma 
das suas competências precípuas no exercício da segunda função.

A vinculação da República no plano internacional, contudo, não se esgota na 
assinatura do compromisso pelo chefe do Poder Executivo. Tal seria uma competência 
exorbitante e claramente violadora do equilíbrio entre os Poderes.

O art. 49, I do Texto Constitucional atribui ao Congresso Nacional a incumbência de 
resolver em caráter definitivo acerca dos compromissos internacionais que acarretem ônus 
ou despesas à República. Nos tempos hodiernos, diminuta a gama de compromissos que 
não acarretariam tais encargos, escapando ao escrutínio do Poder Legislativo.

O caminho a ser percorrido até que a norma internacional seja definitivamente 
incorporada passa pela (i) assinatura, (ii) aprovação pelo Congresso por meio de Decreto 
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Legislativo, (iii) ratificação, (iv) promulgação pelo chefe do Executivo. Por fim, os 
compromissos internacionais não refogem ao controle de constitucionalidade exercido 
pelo Poder Judiciário. Daí a afirmação de que os três poderes da República concorrem 
para o processo de adesão a compromissos internacionais. Os dois primeiros (Executivo e 
Legislativo, de maneira ativa) e o Judiciário com seu controle negativo-obstativo.

A assinatura do Tratado é ato de política externa. Submete-se à discricionariedade do 
Presidente da República, assessorado pelo Ministério das Relações Exteriores e seu corpo 
de diplomatas. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados estipula em seu art. 11 
que constitui a assinatura o meio ordinário de manifestação de vontade estatal. Ensina-nos 
Francisco Rezek que assinatura é

[a] firma que põe termo a uma negociação – quase sempre bilateral 
-, fixando e autenticando, sem dúvida, o texto do compromisso, 
mas, acima disso, exteriorizando em definitivo o consentimento 
das pessoas jurídicas de direito das gentes que os signatários 
representam. (2011, p. 70).

A assinatura, contudo, é ato de direito internacional e, por isso, produz efeitos de 
política externa não estando apta a vincular a República em termos jurídicos. No Brasil, tal 
vinculação só se dá com o concurso da Casa de Leis. Segundo Alberto do Amaral Júnior:

Afora os casos de acordos executivos, para que um tratado 
vincule o Brasil internacionalmente, não basta a assinatura aposta 
pelo representante brasileiro no documento convencional. (...) 
A aprovação do Poder Legislativo é (...) condição indispensável 
para que o governo brasileiro expresse no plano externo o seu 
consentimento acerca do tratado. (2012, p. 58).

Cumpridos os requisitos de seu direito interno (no caso do Brasil, a aprovação pelo 
Congresso Nacional), o chefe do Poder Executivo poderá no plano externo ratificar o 
instrumento perfectibilizando, assim, a manifestação de vontade inicialmente demonstrada 
quando da assinatura.

Por fim, exige a praxe brasileira, desde o advento da República, a promulgação 
do referido tratado pelo Presidente da República, como requisito de sua publicização. 
Há, destarte, dois decretos de natureza distinta no iter percorrido pelos compromissos 
internacionais da República Federativa do Brasil: o Decreto Legislativo, que é o modo de 
manifestação de assentimento do Congresso Nacional e o Decreto Presidencial que é mera 
formalidade destinada a dar a todos o conhecimento da Convenção assumida.

No que pertine mais proximamente a este trabalho, a Convenção de Nova Iorque 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo foram assinados 
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em 30 de março de 2007 pelo Sr. Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores, na 
condição de plenipotenciário. Seguiu-se, em 9 de julho de 2008 a promulgação do Decreto 
Legislativo nº 186, por meio do qual o Congresso Nacional manifestou seu assentimento 
aos deveres e obrigações previstos no texto convencional.

Por fim, encerrando o processo, em 25 de agosto de 2009 o Presidente da República 
promulgou o Decreto 6.949 determinando o fiel cumprimento do Tratado e de tudo quanto 
nele se contém.

Oportuno ressaltar que a Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência foi a primeira a ser submetida ao rito de aprovação das Emendas 
Constitucionais (votação em dois turnos, exigindo-se em cada qual três quintas partes 
de cada uma das casas do Congresso Nacional). Por corolário, este tratado terá status de 
Emenda Constitucional, alçado a bloco de constitucionalidade para fins de controle de 
constitucionalidade.

Assim, inafastável a conclusão de que o Brasil tornou-se Estado Signatário da 
Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, sendo que para 
isso foi percorrido o caminho ordinário previsto em seu Direito Interno.

Faz-se necessário tecer considerações acerca do conteúdo da mencionada 
convenção e, posteriormente, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para que se possa 
analisar a maneira com que os mandamentos convencionais foram traduzidos em norma 
jurídica interna.

3. OS PILARES DA CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE SOBRE OS DI-
REITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
produzida no bojo do sistema das Nações Unidas, teve seu texto aprovado pela Assembleia 
Geral em 2006.

O texto da Convenção não estatui normas jurídicas diretamente. Não há por parte da 
Convenção a pretensão de inovar ela própria o direito interno dos Estados Contratantes. A 
Convenção, como é normal nesse gênero normativo, cria obrigações aos Contratantes para 
que estes em etapa ulterior promovam as devidas alterações em seu direito nacional.

O que se busca, em verdade, é oferecer diretivas, orientações, direcionamentos 
a partir dos quais os Estados que se obrigaram deverão adequar suas legislações. Cabe, 
no entanto, aos Estados exclusivamente levar a cabo tais alterações, em homenagem à 
soberania.

A análise de seu texto nos revela que a Convenção possui dois grandes eixos 
normativos: um voltado aos direitos fundamentais propriamente ditos e outro dirigido à 
consecução de políticas públicas. Evidente que as políticas públicas também se relacionam 
aos direitos fundamentais e sua problemática.
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Há, no entanto, uma clara divisão no texto convencional entre disposições de 
cunho eminentemente legislativo, dirigidas ao Poder Legislativo dos Estados Convenentes 
e disposições voltadas às políticas públicas e, por tanto, dirigidas ao Poder Executivo. 
Passaremos à análise de tais disposições.

A Convenção de Nova Iorque exige no art. 4º, no item 1b, que os Estados Partes 
modifiquem leis e práticas que sejam discriminatórias às pessoas com deficiência. Trata-se 
de um mandamento geral embasado no princípio da igualdade e não-discriminação, pedras 
angulares do edifício convencional. 

Em seu art. 12, itens 1 a 41 a Convenção reforça e densifica o mandamento igualitário, 
desdobrando-o em uma série de deveres específicos, visando proteger a manifestação de 
vontade da pessoa com deficiência.

Como se verá no próximo tópico deste artigo, tais mandamentos redundaram no 
Brasil em profundas alterações na Parte Geral do Código Civil relativas à capacidade civil 
(alterações trazidas pela Lei 13.146/15) e, no Livro do Direito de Família em alterações no 
instituto da curatela e outrossim na criação do instituto da tomada de decisão apoiada.

O texto Convencional tem por ratio essendi a preservação da autonomia da vontade 
da pessoa com deficiência. Busca-se aproveitar ao máximo seu poder decisório e não 
mutilá-lo ou submetê-lo a outras pessoas ou instâncias. Ensina-nos Cortiano Junior que:

A personalidade jurídica, a capacidade e o status são os momentos 
exponenciais do sujeito de direito pessoa física. A capacidade (de 
agir, de fato ou de exercício), ao mesmo tempo instituto e categoria 
do direito privado, está ligada à atuação existencial e econômica 
da pessoa física portadora, fruidora e gestora de interesses de 
relevância jurídica. (2016; p.135)

Ponto nodal da Convenção e, por corolário das inovações trazidas pelo Estatuto 
da Pessoa com Deficiência é o aumento da capacidade civil das pessoas com deficiência. 
Aqui reside talvez o ponto mais polêmico dos mencionados diplomas. Afinal, ao elevar as 

1  1.Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer 
lugar como pessoas perante a lei.
2.Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de 
condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. 
3.Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio 
que necessitarem no exercício de sua capacidade legal.  

 4.Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade legal 
incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade com o direito 
internacional dos direitos humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao 
exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, sejam isentas 
de conflito de interesses e de influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias 
da pessoa, se apliquem pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular por 
uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. As salvaguardas serão 
proporcionais ao grau em que tais medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa.
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pessoas com deficiência da condição de incapazes absolutos para incapazes relativos, está-
se a protegê-los ou a retirar-lhes parte da proteção outrora conferida pela Lei?

Longe de ser uma discussão bizantina, a questão não oferece uma resposta fácil. 
Com efeito, a incapacidade não é uma punição imposta pelo Código Civil. Não se trata de 
uma capitis deminutio tendente a degradar a condição jurídica de tais cidadãos. O objetivo 
da legislação ao fazê-lo sempre foi proteger os incapazes. 

A Convenção, no entanto, parte de outro pressuposto filosófico. A experiência 
demonstra que a pecha de “incapaz” acaba, no mais das vezes, por perfazer odioso 
instrumento de discriminação e fator limitativo da vida de tais indivíduos. A proteção, por 
outro lado, poderia ser alcançada por meio de outros institutos e políticas públicas previstas 
no bojo da própria Convenção.

A incapacidade é vista pela Convenção como fator deformador da vontade da pessoa 
com deficiência (Bevervanço, 2001) e, por isso, é medida a ser evitada. Além disso, mesmo 
a incapacidade relativa perde sua automaticidade, devendo ser aferida através de avaliação 
biopsicossocial, apta a constatar no caso concreto se as limitações do indivíduo, conjugadas 
a seu ambiente de fato a reduzem.

Em seu art. 6º2, a Convenção de Nova Iorque protege os direitos reprodutivos da 
pessoa com deficiência e impõem aos Convenentes a obrigação de garantir o direito de 
constituir família, especificamente mencionando a união estável e o casamento.

Esta norma possui elevada carga axiológica e histórica. Visa repelir os tempos em 
que pessoas com deficiência eram submetidas a tratamento degradante e esterilizações 
forçadas (estas especificamente mencionadas e vedadas). Neste ínterim, o texto se mostra 
profundamente compatível com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os Pactos 
que lhe seguiram.

Ao lado da tutela da capacidade civil e dos direitos biológicos e reprodutivos, a 
Convenção protege ainda outros direitos fundamentais da pessoa com deficiência, tais 
como sua liberdade de expressão (art. 21) e a protege de abusos, violência e exploração 
(art. 16).

Como mencionado anteriormente, ao lado de mandamentos dirigidos ao legislador 
dos Estados Convenentes, ora ordenando alterações legislativas, ora vedando disposições, 
a Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência possui alguns 
dispositivos voltados à área de políticas públicas. 

Tais dispositivos constituem provavelmente um dos pontos mais inovadores 
e relevantes da Convenção. Ordena-se a promoção de políticas públicas voltadas ao 

2  Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:
 I - casar-se e constituir união estável;
 II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
 III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas 

sobre reprodução e planejamento familiar;
 IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;
 V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e
 VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
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trabalho e emprego da pessoa com deficiência (art. 27), seu lazer e esporte (art. 30) e 
criam-se os conceitos de desenho universal e adaptação razoável, ambos abordados mais 
minudentemente em razão de seu ineditismo e importância.

O conceito de desenho universal representa uma das mais significativas inovações 
trazidas pela Convenção, tendo sido inclusive reproduzido no texto da Lei 13.146/15. Em 
verdade, é um ponto de inflexão na maneira com que a questão da adaptabilidade é tratada.

Se no passado buscava-se adaptar as instalações, produtos e serviços às pessoas com 
deficiência e suas necessidades, a prática e o tempo mostraram que a ideia de adaptação 
contribuía para o estigma e discriminação das pessoas com deficiência. De fato, adaptar 
significa assumir custos em razão de um grupo de pessoas, dando a ideia de que a deficiência 
é um custo, um problema um ônus com o qual a sociedade deveria arcar.

O conceito de desenho universal parte de premissa diametralmente oposta. Está 
assentado na ideia de que produtos, serviços e instalações devam ser desenvolvidos de modo 
a atender as necessidades de todos os seres humanos (inclusive os deficientes). Assim, não 
se deve conceber utilidades para a maioria das pessoas para, em um segundo momento, 
adaptá-las. Há neste aspecto um giro copernicano e uma nova lógica é introduzida. 
Abandona-se a lógica da adaptação e se adota a lógica da universalidade (Cambiaghi, 2007).

Em sua essência, o desenho universal é a concepção segundo a qual os ambientes 
e produtos devam ser passíveis de utilização e manipulação por todas as pessoas, 
independentemente de fatores como idade, habilidades, sexo e obviamente deficiências. 
Plasmado no texto da Convenção, constitui um importante avanço no sentido de se orientar 
políticas públicas e normas técnicas que possibilitem a criação de ambientes e produtos 
universalmente acessíveis. Não há assim estigma. Combate-se a ideia de que pessoas com 
deficiência são um custo à coletividade.

Em que pesem o avanço e o ineditismo do conceito de desenho universal, no texto 
convencional este convive com o conceito de adaptações razoáveis. Estas são, à título de 
exemplo, as rampas e vagas de estacionamento para deficientes. Assim, ambos os conceitos 
convivem no texto convencional (e no Estatuto também). 

Por fim, ainda no âmbito de políticas públicas reclamadas pela Convenção de Nova 
Iorque está a criação de uma base de dados. No seu artigo 313, a Convenção exige dos Estados 
Convenentes a manutenção de serviços estatísticos tendentes a orientar a formulação de 
políticas públicas especificamente voltadas para pessoas com deficiência. Por evidente, este 
é um pressuposto fundamental do Estado Moderno e da Administração Pública racional e 
eficiente.

Analisadas todas as disposições no plano convencional, convém elucidar a forma 
com que o Estado Brasileiro traduziu as obrigações por ele assumidas em normas de direito 
interno. Tal se deu com a edição da Lei 13.146/15, Estatuto da Pessoa com Deficiência cujo 
exame passa a ser objeto de nosso artigo.

3  1. Os Estados Partes coletarão dados apropriados, inclusive estatísticos e de pesquisas, para que 
possam formular e implementar políticas destinadas a por em prática a presente Convenção. 
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4. AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTERNAS PROMOVIDAS 
PELO ESTADO BRASILEIRO: O ESTATUTO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA (LEI 13.146/15)

Abordados os mecanismos de manifestação de consentimento no plano internacional 
dispostos na Constituição Federal e, em linhas gerais, o conteúdo da Convenção de Nova 
Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, passamos à análise do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146/15.

Como dito em passagem anterior deste artigo, o compromisso assumido pelos 
Estados Convenentes no plano internacional não trazem em seu bojo normas jurídica1s 
autoaplicáveis. Tratados trazem obrigações e mandamentos impostos aos Estados e estes é 
que deverão, através de modificações legislativas, traduzir a norma convencional em norma 
jurídica dirigida a seus cidadãos.

Tal mediação se faz corolário da soberania estatal. Cabe aos Estados, na medida de 
suas realidades, adequar seu ordenamento aos ditames dos textos convencionais. Fossem 
as Convenções normas prontas, dificilmente conseguiriam ampla adesão, uma vez que as 
realidades estatais são multifárias e extremamente distintas. Um mesmo texto dificilmente 
responderia às dificuldades e desafios de um país europeu de alta renda e de um país latino-
americano de renda média, por exemplo.

Nesta senda, a promulgação da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) 
representa a tradução em direito interno (doméstico) dos compromissos assumidos pelo 
Brasil com a assinatura da Convenção.

Como é natural e lógico, ao espelhar a Convenção, o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência também possui duas grandes ordens de modificações legislativas: por um lado 
aquelas relativas precipuamente ao Direito Civil, destacando-se (i) as alterações referentes 
à capacidade civil, (ii) alterações ao instituto da curatela e (iii) a criação do instituto da 
tomada de decisão apoiada. Por outro lado, convivem neste diploma legal normas dirigidas 
ao Poder Executivo, referentes à consecução de políticas públicas.

Em relação à questão da capacidade civil foram alterados os artigos do Código Civil 
referentes à incapacidade absoluta. Com o Estatuto são absolutamente incapazes no Direito 
Brasileiro hodierno apenas os menores impúberes. Todas as demais causas que outrora 
também redundavam na capacidade absoluta tornaram-se causa de incapacidade relativa. 
No dizer de José Fernando Simão:

A alteração tem por consequência que, com a vigência do Estatuto, 
aquele que não puder exprimir sua vontade passa a ser assistido, 
ou seja, participa do ato juntamente com seu representante legal. 
(Simão, 2015)

Neste ponto, reside um dos aspectos mais criticáveis do novel diploma legal. Ao erigir 
“os que, mesmo que por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade” à condição 
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de relativamente incapazes, em que pese o nobre desiderato da Lei, colocou-se a pessoa em 
coma, por exemplo, na condição de relativamente incapaz. 

Ora, como poderia um doente acamado e em coma (absolutamente privado de 
suas funções sensoriais, portanto) ser considerado relativamente incapaz, reclamando tão 
somente assistência e não integral representação legal? Trata-se de um ponto causador 
de perplexidade e a nosso ver não apenas incompatível com os fins de proteção legal do 
Estatuto, mas absolutamente impraticável.

Ainda na seara da Parte Geral do Código Civil, foram alterados os dispositivos 
referentes à prescrição e decadência. Como é consabido, não correm prazos prescricionais 
nem decadenciais contra os absolutamente incapazes (art. 198, I do CC). Como foi alterado 
(esvaziado) o rol dos absolutamente incapazes, por via reflexa as pessoas com deficiência 
deixam de dispor desta prerrogativa legal.

Mais uma vez, parece-nos que neste item houve um denodado retrocesso. Com 
efeito, tal dispositivo constituía um importante mecanismo de preservação dos direitos 
daqueles que, por incapacidade, não seriam aptos a defendê-los em juízo.

Ao equiparar-se a pessoa com deficiência ao relativamente incapaz, deixaram estas 
de contar com esta proteção legal. Mais uma vez, em que pese a melhor das intenções do 
legislador, é forçoso concluir que a pessoa com deficiência aqui nada ganhou. Pelo contrário, 
perdeu significativa proteção da Lei.

Outra alteração de grande envergadura promovida pelo Estatuto de Pessoa com 
Deficiência foi a referente ao instituto da curatela. Antes prevista como regra para os casos 
de incapacidade relativa, a curatela passou a revestir-se de caráter excepcional. 

Deve-se preservar ao máximo a autonomia e capacidade do deficiente, de modo a 
restringir-se o instituto da curatela aos atos de cunho patrimonial. Assim, fundamental 
preservar-se a autonomia do deficiente no que diz respeito ao seu corpo, constituição de 
vínculos familiares, direito ao sufrágio, educação e saúde.

Além de restringir-se a atos patrimoniais, a curatela sofreu também modificações no 
que diz respeito à interdição. A interdição, procedimento de jurisdição voluntária é o meio 
processual de se submeter um indivíduo à curatela de outrem. Com as inovações trazidas 
pela Lei 13.146/15, o juiz passa a contar com uma equipe multidisciplinar a fim de averiguar 
a capacidade do interditando.

Ademais, o texto do novo Código de Processo Civil – harmonizado com a nova 
sistemática do Estatuto – prevê o respeito à vontade do interditando. Não se fala em decisão 
absoluta por parte deste, mas que sua vontade deve necessariamente ser ouvida e levada em 
consideração no momento de se decretar a interdição.

Não se trata do fim do instituto da interdição, como em um primeiro momento 
parte da doutrina defendeu. Trata-se, isso sim, de sua personalização (ABREU, 2015). Vale 
dizer, a interdição deverá especificar de maneira detalhada quais direitos do deficiente serão 
restringidos. A presunção, no silêncio da sentença, será pela capacidade plena e irrestrita 
em reverência aos ditames dignificantes da Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência. 
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Além de promover profundas modificações no instituto da interdição, o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, trouxe ao direito brasileiro uma nova figura: a tomada de decisão 
apoiada. Oriunda da experiência estrangeira, a tomada de decisão apoiada, ou apoio, 
representa um meio termo entre a capacidade plena e irrestrita e a curatela. 

Há sistemas jurídicos estrangeiros em que a tomada de decisão apoiada substituiu 
por completo a curatela, como é o caso do instituto alemão da Betreuung. (VÍTOR, 2008). 
Outros ordenamentos há, em que ambos os institutos convivem, como há de ser o caso 
brasileiro. Exemplo desta convivência é o instituto da sauvegarde de justice do direito 
francês, voltado para a prática assistida de atos em juízo.

Através deste instituto, não há absolutamente nenhuma privação do pleno exercício 
da capacidade civil. Esta remanesce íntegra e intocada. Há a designação de apoiadores (a 
serem indicadas pelo próprio apoiado), a fim de que este seja assistido para a prática de um 
determinado ato ou negócio jurídico.

O apoio deve se constituir mediante procedimento judicial com prévia avaliação e 
oitiva do Ministério Público. A grande inovação reside no fato de que o apoio será episódico, 
isso é, não se retira a presunção de capacidade, apenas se lhe levanta pontualmente o véu a 
fim de que o apoiada seja assistido para a prática daquele único e específico ato. Segundo 
Maurício Requião:

Trata-se de regime que, à semelhança da curatela, se constituirá 
também pela via judicial. O juiz, antes de decidir, deverá ouvir não 
apenas o requerente, como também os apoiadores, o Ministério 
Público e equipe multidisciplinar (artigo 1783-A, §3°). Note-se 
que a tomada de decisão apoiada é medida cuja legitimidade ativa 
cabe somente ao sujeito que dela fará uso (artigo 1783-A, §2°), 
o que reforça o papel da autonomia do portador de transtorno 
mental. Possuirá apoiadores não porque lhe foram designados, 
mas porque assim o quis. (REQUIÃO, 2015).

Vê-se que este instituto, em nossa opinião progressista, dá fiel cumprimento aos 
mandamentos de respeito à vontade do deficiente derivados dos compromissos assumidos 
pelo Brasil por meio da Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. Como dito, a iniciativa e legitimidade para se requerer a tomada de decisão 
apoiada parte exclusivamente da pessoa com deficiência.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência conjuga, assim como a Convenção de Nova 
Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, disposições normativas no âmbito 
do Direito Civil com mandamentos de consecução de políticas públicas em diversas áreas.

Assim, a Lei 13.146/15 introduz no ordenamento jurídico brasileiro os já mencionados 
conceitos de desenho universal e adaptação razoável. Sendo o desenho universal  esforço em 
nome da plena acessibilidade de bens, serviços e espaços, este dispensa novas modificações, 
uma vez que qualquer pessoa, independentemente das limitações de que seja acometido, 
poderia desfrutar daquilo que está sendo amplamente ofertado.
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Assim, em seu art. 45,4 o Estatuto da Pessoa com Deficiência ordena a observância 
dos princípios do desenho universal em hotéis e pousadas (pense-se principalmente em 
rampas e elevadores ao invés de escadas).

Evidente que situações há em que o desenho universal não será possível, de modo 
que nestes casos deverá ser aplicado o conceito de adaptação razoável. É o exemplo que 
nos oferece o art. 525 do Estatuto ao prescrever que as locadoras de automóveis devam 
disponibilizar pelo menos um veículo adaptado a cada vinte carros.

Vê-se, portanto, que ao lado das disposições que inovaram nosso Direito Civil, o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência traz importantes mandamentos na seara de políticas 
públicas voltadas para o atendimento das necessidades das pessoas com deficiência, 
refletindo deste modo a estrutura fundamental do texto convencional e concretizando, 
através de alterações ao direito interno, os compromissos dos quais o Brasil se tornou 
signatário no plano internacional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tratados internacionais são compromissos regidos pelo Direito Internacional 
Público, negociados e assumidos por Estados Soberanos, através de seu consentimento. 
Malgrado todo tratado tenha por desiderato indireto promover modificações na vida 
de pessoas (hominum causa omne jus constitutum est), os textos convencionais criam 
obrigações e vinculam apenas os Estados Convenentes em si.

Este fenômeno decorre do fato de que, para fins de Direito Internacional Público, 
apenas os entes estatais e assemelhados revestem-se de personalidade jurídica. O fenômeno 
da elevação do indivíduo a sujeito de direito no plano internacional é fenômeno recente e 
ainda tomado de ares de certa excepcionalidade.

Destarte, cabe aos Estados Convenentes densificar e concretizar os compromissos 
assumidos no plano internacional, transformando-os em normas de direito interno 
diretamente dirigidas a seus súditos. Apenas, assim, pode-se dar fiel cumprimento aos 
ditames e diretivas dos textos convencionais. O Brasil, ao tornar-se signatário da Convenção 
de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assumiu uma série de 
obrigações no plano internacional.

Como analisado neste artigo, o texto da Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência estipula regras de capacidade conjugadas com mandamentos 
de consecução de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. 

O texto convencional prestigia a preservação da capacidade, autonomia, 
independência e respeito à vontade e às decisões das pessoas com deficiência no que respeita 
à sua própria vida. Trata-se de uma escolha normativa com elevado caráter axiológico e em 

4  Art. 45. Os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se os princípios do 
desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade, conforme legislação em vigor.

5  Art. 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 (um) veículo adaptado para uso de pessoa 
com deficiência, a cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota.
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consonância com uma moderna visão da pessoa com deficiência como sujeito dotado de 
dignidade e capaz de gerir o próprio destino.

Afasta-se uma visão apequenadora da pessoa com deficiência, em nome de uma 
abordagem que protege sua liberdade de escolha, autodirecionamento da própria existência, 
fazendo da capacidade a regra. Há ainda a salvaguarda expressa dos direitos reprodutivos e 
de constituição familiar de tais indivíduos.

No que concerne às políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, a Convenção 
adota o conceito de desenho universal, ao lado das adaptações razoáveis. As segundas já 
existem há algumas décadas e dizem respeito às alterações a instalações, produtos e serviços 
tendentes a acomodar as necessidades especiais das pessoas com deficiência.

O desenho universal, por seu turno, representa um verdadeiro aggiornamento na 
maneira com que a questão vem sendo tratada. As adaptações devem ser a exceção e a 
regra o desenvolvimento de produtos universalmente alcançáveis. Em outras palavras, 
em vez de tratar a pessoa com deficiência como um fardo social, reclamando constantes e 
dispendiosas adequações de produtos desenhados para poucos, mais vale desenvolver ab 
initio produtos, instalações e serviços passíveis de utilização por todas (ou o maior número 
possível) as pessoas. Mais uma vez um mandamento dignificante do texto convencional.

No plano interno, a edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15) 
importa o esforço do Estado Brasileiro em cumprir a Convenção de Nova Iorque sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, transformando suas obrigações em normas de direito 
interno aptas a cumpri-las.

Assim como o texto convencional, a cuja imagem e semelhança se fez o novel 
Estatuto, convivem em seu bojo disposições de Direito Civil com disposições voltadas às 
políticas públicas. 

No âmbito do Direito Civil, a Lei 13.146/15 promoveu a elevação das pessoas com 
deficiência à condição de relativamente incapazes, sendo que hoje apenas os menores de 
dezesseis anos são absolutamente incapazes pela Lei Brasileira. 

Em que pesem os nobres objetivos por detrás desta alteração, houve retrocessos na 
proteção da pessoa com deficiência. Em primeiro lugar, há a esdrúxula elevação da pessoa 
em coma ou acometida de gravíssima limitação intelectual (pense-se em alguém em estado 
vegetativo) à condição relativamente incapaz. Não se requer dons de clarividência para 
perceber que esta norma será, em alguns casos, totalmente inaplicável porque impossível.

Além disso, outro corolário da elevação do deficiente à condição de relativamente 
incapaz é que contra ele passarão a correr prazos prescricionais e decadenciais. Outrora, 
desfrutava a pessoa com deficiência que se enquadrasse como absolutamente incapaz deste 
favor legal, retirado pelo Estatuto. Perdeu-se um direito.

No livro do Direito de Família modificou-se o instituto da curatela e criou-se a 
figura da tomada de decisão apoiada. Ambas passarão a conviver lado a lado em nosso 
ordenamento em simbiótica relação de complementação. 

A curatela torna-se excepcional. A vontade do deficiente ganha relevo e centralidade 
no procedimento de interdição, que passa a ser entendido como medida de ultima ratio. Os 
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atos a reclamarem a assistência do curador deverão ser especificamente enumerados, sendo 
que no silêncio da sentença, presume-se a capacidade da pessoa com deficiência.

Em relação à tomada de decisão apoiada, inspirada na Betreuung alemã e na 
sauvegarde de justice do direito gaulês (VÍTOR, 2008) cabe ao deficiente exclusivamente 
a iniciativa de levar a juízo a pretensão do apoio. Este se entende como a prática assistida 
por apoiadores de um ato ou negócio jurídico individual e específico. Não se mutila a 
capacidade da pessoa com deficiência, apenas se afasta episódica e pontualmente sua plena 
independência. 

Se a tomada de decisão apoiada substituirá em parte a curatela ou se será um instituto 
condenado ao abandono e esquecimento é uma questão que apenas o tempo e a praxe 
poderão responder. Parece, a bem da verdade, tratar-se de um instituto excessivamente 
formal para os fins colimados.

O Estatuto da Pessoa com deficiência, espelho que é do texto da Convenção de Nova 
Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, traz para o direito brasileiro diretivas 
de políticas públicas também. Reproduz os conceitos de desenho universal e de adaptação 
razoável e vai um passo além, exigindo-os em contextos específicos como hotéis e pousadas 
(no caso do desenho universal) e locadoras de carros (no caso da adaptação razoável).

Percebe-se, assim, que entre a assunção de um compromisso no plano internacional 
e as modificações legislativas domésticas no intuito de cumpri-lo, existe um espectro de 
política legislativa ampla e bastante discricionária. O mister de adaptar a realidade nacional 
à Convenção cabe com exclusividade aos Poderes Constituídos da República, em respeito e 
reverência à soberania estatal.

Longe de ser uma tarefa automática, uma mera tradução de texto é um labor 
interpretativo. Requer que o Estado Convenente olhe para seu ordenamento jurídico 
e produza aqui e acolá as alterações aptas a concretizar o Tratado, sempre à luz de sua 
realidade nacional e particular.

No caso da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é inegável 
que o Brasil cumpriu seu papel. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é um espelho fiel 
da Convenção. Talvez tão fiel que em alguns pontos tenha produzido consequências 
inesperadas e na direção contrária dos fins almejados, em decorrência de disposições do 
próprio ordenamento brasileiro, provando que o labor jurídico de transmudar compromissos 
internacionais em norma nacional não é tarefa simples.
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RESUMO: O presente artigo aborda questões relacionadas ao 
Direitos Humanos, Principio da Dignidade da Pessoa Humana e 
Feminicídio. Tem o objetivo de promover uma reflexão sobre a 
violência de gênero, em atendimento aos preceitos internacionais 
de proteção dos direitos humanos das mulheres.

Palavras-chave: Feminicídio. Dignidade da Pessoa Humana. 
Direitos Humanos.

ABSTRACT: This article addresses issues related to Human 
Rights, Principle of Human Dignity and Feminicide. It aims to 
promote a reflection on gender violence, in compliance with 
the international precepts of protection of the human rights of 
women.

Keywords: Feminicide. Dignity of human person. Human rights.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é o marco jurídico da instituição dos 
direitos humanos e representou para as mulheres brasileiras a ampliação de seus direitos 
de cidadania.
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A Constituição Federal teve de maneira inédita uma mobilização social em busca 
dos direitos femininos, com início na criação do Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher, em 1985.

O Feminicídio é o assassinato de mulheres em contextos marcados pela desigualdade 
de gênero. Passou a ser incorporado a legislação brasileira, com a sanção da Lei nº 
13.104/2015, que visa tirar as raízes discriminatórias da invisibilidade e coibir a impunidade. 
A lei também se propõe a ressaltar a responsabilidade do Estado que, por ação ou omissão, é 
conivente com a persistência da violência contra as mulheres.

2. DIREITOS HUMANOS E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PES-
SOA HUMANA

Em qualquer reunião de homens enquanto a competitividade imperar sobre a 
cooperação haverá sempre uma tendência continua e abusiva de concentração de privilégios 
a uma minoria, restando aos demais miséria e debilidade.

Os Direitos Humanos são importantes na medida em que viabilizam uma 
convivência harmônica, pacífica e produtiva entre os indivíduos de uma coletividade. Ou 
seja, são essenciais à formação de um Estado Democrático.

Na Constituição Federal brasileira de 1988 foi criado um Título específico reunindo 
as três primeiras gerações direitos humanos, cada uma em capítulo próprio (Título II – 
Capítulos I a III, art. 5º e seguintes), topograficamente já logo no inicio do texto constitucional. 
Nas Constituições anteriores tais direitos inerentes às pessoas constavam topograficamente 
ao final das disposições. O objetivo deste deslocamento feito na Constituição de 1988 foi 
o de transmitir uma mensagem, o ideal de que os direitos das pessoas precedem aos do 
Estado, prestigiando o jusnaturalismo e a referida premissa de “contrato social”.

Porém, um destes direitos humanos, foi constitucionalizado com maior destaque 
objetivando exatamente fomentar sua incidência sobre todos os demais direitos, inclusive 
os fundamentais.

No art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 consta como um postulado 
central do ordenamento pátrio, um fundamento axiológico sobre o qual está construído 
o Estado Democrático de Direito: dignidade da pessoa humana, um dos princípios 
fundamentais da República. Este é parâmetro orientador de aplicação e interpretação 
(exegese). É um valor constitucional que irradia luzes sobre todo o ordenamento, em 
todos os âmbitos (civil, penal, administrativo, eleitoral, trabalhista etc), orientando todas 
as atividades estatais, inclusive dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário (eficácia 
vertical dos direitos fundamentais), bem como de todas as atividades privadas (eficácia 
horizontal dos direitos fundamentais), atuando como piso protetivo mínimo.

O art. 6º da própria Constituição Federal traz um rol de direitos sociais que formam 
um parâmetro de aplicação do princípio da dignidade, de forma se cumpridos, presente se 
encontra a dignidade.
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No âmbito internacional dentre os instrumentos incorporados ao ordenamento 
brasileiro, com base no art. 5º, §2º da Constituição Federal de 1988, dois merecem destaque. 
A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 da OEA, que traz previsões sobre 
a dignidade em três dispositivos (arts. 5º, 6º e 11) e a Declaração Universal de Direitos 
Humanos de 1948, da ONU.

A definição até então utilizado pela doutrina brasileira está baseado nas ideias de 
Immanuel Kant1, apontando-se situações nas quais o referido princípio não é observado. 
Entretanto, a análise casuística não forma uma definição científica adequada.

3. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Segundo o conceito de Kant: 

ages de tal maneira que usas a humanidade tanto na sua pessoa 
como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente 
como um fim e nunca como um meio.2

Para Kant, significa respeitar a dignidade: que não devemos tratar o outro como um 
meio para atingir uma finalidade, mas como um fim em si mesmo. Ao tratar o outro como 
um meio ele deixa de ser sujeito e passa a ser objeto, perdendo assim a sua dignidade.

Podemos resumimos a tese kantiana da seguinte forma: Nunca instrumentalizes 
ninguém, quando mentimos ou matamos alguém por ex. Estamos tratando este alguém 
como meio e não como um fim em si mesmo, assim estamos desrespeitando a sua dignidade. 
O criminoso não pode ter a sua dignidade desrespeitada, não podemos tirar a sua liberdade.

Ronald Dworkin associa o conceito de dignidade da pessoa humana ao conceito 
de liberdade. Na sua obra Domínio da vida também aborda o conceito do princípio da 
dignidade da pessoa humana.

a dignidade humana individual é o traço mais importante 
da cultura política ocidental as pessoas tem os direitos a 
responsabilidade moral de enfrentarem-se por si mesmas as 
questões fundamentais acerca do significado e valor de suas 
próprias vidas, respondendo as suas próprias consciências e 
convicções. O direito de autodeterminação é o que há de mais 
sagrado na liberdade humana. Ele é o direito mais fundamental 
na efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana.3

1  KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Tradução de 
Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 56-77.

2  KANT, Immanuel. Doutrina do direito. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Ícone, 1993, p. 54.
3   DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Trad. Jefferson 

Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 339.
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A distinção, ainda que tênue, entre as dimensões moral e jurídica na obra de Kant 
vem bem delineada nas palavras de Jean-Louis Bergel:

Kant, negando o fundamento metafísico de todas as morais 
transcendentes, tira a regra moral da vontade autônoma dos 
homens. Assim, segundo ele, a moral procede apenas da ‘voz 
interior’ de cada qual e não de um mandamento exterior, enquanto 
o direito é uma regra de vida traçada e aplicada sob a coerção social. 
Do mesmo modo, para Kant, o direito se interessaria apenas pelas 
ações, pelo ‘foro exterior’, e não pelos móbeis que as inspiram, ao 
passo que a moral só se concentraria nas intenções e nos motivos 
do homem, em seu ‘foro interior’ e não em suas ações4.

Há, no entanto, no universo kantiano, separação de caráter meramente formal entre 
moral e direito, já que essencialmente idênticos os seus fundamentos, que se resumem na 
autonomia racional. Eis, a respeito, a lição de Maria Helena Diniz:

Na teoria kantiana, processa-se a separação entre direito e moral, 
sob o prisma formal e não material, isto é, a distinção depende 
do motivo pelo qual se cumpre a norma jurídica ou moral. No 
ato moral, o ato só pode ser a própria ideia do dever, mesmo que 
seja diretamente dever jurídico e só indiretamente dever moral. 
Porém, no mesmo ato jurídico, o motivo de agir pode ser, além 
do motivo moral de cumprir o dever, o da aversão à sanção, seja 
ela pena corporal ou pecuniária. Kant identifica o direito com o 
poder de constranger.
Para o jusnaturalismo de Kant, sendo racional e livre, o homem 
é capaz de impor a si mesmo normas de conduta, designadas 
por normas éticas, válidas para todos os seres racionais que, 
por sua racionalidade, são fins em si e não meios a serviço de 
outros. Logo, a norma básica de conduta moral que o homem 
se pode prescrever é que em tudo o que faz deve sempre tratar 
a si mesmo e a seus semelhantes como fim e nunca como meio. 
Aplicada à conveniência jurídico-social, essa norma moral 
básica transmuda-se em norma de direito natural. A obediência 
do homem à sua própria vontade livre e autônoma constitui, 
para Kant, a essência da moral e do direito natural. As normas 
jurídicas, para tal concepção, serão de direito natural, se sua 
obrigatoriedade for cognoscível pela razão pura, independente de 
lei externa ou de direito positivo, se dependerem, para obrigarem, 

4  BERGEL, Jean-Louis. Teoria geral do direito. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001, p. 48.
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de lei externa. Mas, nesta hipótese, deve-se pressupor uma lei 
natural, de ordem ética, que justifique a autoridade do legislador, 
ou seja, o seu direito de obrigar outrem por simples decisão de sua 
vontade. Tal lei natural, que é o princípio de todo direito, deriva 
da liberdade humana, reconhecida por intermédio do imperativo 
moral categórico5.

Mas ainda que essencialmente idênticos os pilares do universo moral e do universo 
jurídico para Kant, a constatação de que, em matéria de dignidade da pessoa humana, nem 
sempre se mostram afinadas a “Fundamentação da metafísica dos costumes” e a “Doutrina 
do direito”, se mostra instigante.

Serve a sua análise, pois, à revisão das bases teóricas do princípio da dignidade da 
pessoa humana, tendo por premissa o sempre oportuno reconhecimento da primazia do ser 
humano para o universo jurídico, como acentua Miguel Reale:

Partimos dessa ideia, a nosso ver básica, de que a pessoa humana 
é o valor-fonte de todos os valores. O homem, como ser natural 
biopsíquico, é apenas um indivíduo entre outros indivíduos, 
um animal entre os demais da mesma espécie. O homem, 
considerando na sua objetividade espiritual, enquanto ser que só 
se realiza no sentido de seu dever ser, é o que chamamos de pessoa. 
Só o homem possui a dignidade originária de ser enquanto deve 
ser, pondo-se como razão determinante do processo histórico.
A ideia de valor, para nós, encontra na pessoa humana, na 
subjetividade entendida em sua essencial intersubjetividade, 
a sua origem primeira, como valor-fonte de todo o mundo das 
estimativas, ou mundo histórico-cultural.
Quando Kant dizia: “Sê uma pessoa e respeita os demais como 
pessoas” – dando ao mandamento a força de um imperativo 
categórico, de máxima fundamental de sua Ética, estava 
reconhecendo na pessoa o valor por excelência6.

Por sua vez, Fábio Konder Comparato, também realça a relevância das noções 
kantianas de que a pessoa humana é dotada de razão e de liberdade, bem como de que 
jamais deve ser tratada como meio, para a compreensão da ideia de dignidade:

Ora, a dignidade da pessoa não consiste apenas no fato de ser 
ela, diferentemente das coisas, um ser considerado e tratado, em 
si mesmo, como um fim em si e nunca como um meio para a 

5  DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 39/40.

6  REALE, Miguel. Introdução à filosofia. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 168.
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consecução de determinado resultado. Ela resulta também do fato 
de que, pela sua vontade racional, só a pessoa vive em condições 
de autonomia, isto é, como ser capaz de guiar-se pelas leis que ele 
próprio edita.
Daí decorre, como assinalou o filósofo, que todo homem tem 
dignidade e não um preço, como as coisas. A humanidade 
como espécie, e cada ser humano em sua individualidade, é 
propriamente insubstituível; não tem equivalente, não pode ser 
trocado por coisa alguma.
Pela sua vontade racional, a pessoa, ao mesmo tempo que se 
submete às leis da razão prática, é a fonte dessas mesmas leis, 
de âmbito universal, segundo o imperativo categórico ‘age 
unicamente segundo a máxima, pela qual tu possas querer, ao 
mesmo tempo, que ela se transforme em lei geral’.
(...)
A escravidão acabou sendo universalmente abolida, como 
instituto jurídico, somente no século XX. Mas a concepção 
kantiana da dignidade da pessoa como um fim em si leva à 
condenação de muitas outras práticas de aviltamento da pessoa à 
condição de coisa, além da clássica escravidão, tais como o engano 
de outrem mediante falsas promessas, ou os atentados cometidos 
contra os bens alheios. Ademais, disse o filósofo, se o fim natural 
de todos os homens é a realização de sua própria felicidade, não 
basta agir de modo a não prejudicar ninguém. Isto seria uma 
máxima meramente negativa. Tratar a humanidade como um fim 
em si implica o dever de favorecer, tanto quanto possível, o fim 
de outrem. Pois, sendo o sujeito um fim em si mesmo, é preciso 
que os fins de outrem sejam por mim considerados também como 
meus7.

Não há, portanto, quem discorra sobre as raízes históricas do princípio da dignidade 
humana sem vinculá-lo as ideias de Kant, notadamente a partir das noções de que o ser 
humano é um ente dotado de autonomia racional e que nunca deve ser encarado como um 
instrumento para a satisfação dos interesses de outrem.

Segundo Alexandre de Moraes8:

a dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que 
se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida.

7  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003., p. 291.

8  MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2007, p. 46-47.
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E ainda, 

o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, pois o 
seu asseguramento impõe-se, já que se constitui em pré-requisito 
à existência e exercício de todos os demais direitos.” 

Nesta concepção Alexandre de Moraes defende que a Constituição Federal da 
República do Brasil, assegura que o direito à vida, consiste não só do direito de continuar 
vivo, como também de se ter uma vida digna. Percebe-se, desta forma, no art. 1º, inciso III, 
da Constituição de 1988, uma relação indissociável entre o direito à vida e o da dignidade 
da pessoa humana, sendo esta uma referência constitucional que unifica todos os direitos 
fundamentais.

Para Ronald Dworkin9 a dignidade significa liberdade. Com relação a eutanásia, 
trabalhada na obra por ele, é o sujeito que deve decidir sobre a eutanásia, não um terceiro, 
não a religião, porque se dignidade é liberdade e liberdade é algo individual, da própria 
consciência do indivíduo é ele que deve resolver sobre a sua vida e suas convicções.

Conceito filosófico: dignidade é um valor intrínseco a condição da pessoa humana. 
A base dos direitos humanos é a democracia e não há democracia sem direitos humano e 
não há direitos humanos sem democracia.

Ingo Wolfgang Sarlet10, concluiu que a dignidade: 

é inerente aos homens, inata a sua natureza de ser humano, é 
direito constitucional, sua aplicação e eficácia são imediatas, não 
pode ser alienada, não sofre prescrição, é bem fora do comércio, 
e a partir da Constituição Federal de 88 torna-se cláusula pétrea. 
Observa-se que ela é irrenunciável, inalienável, e deve ser 
reconhecida, promovida e protegida, não podendo, contudo, ser 
criada, concedida ou retirada, já que existe em cada ser humano 
como algo que lhe é inerente11.

Ao positivar o direito à vida, valor este que não é absoluto, mas é fundamental, a 
Constituição está enfatizando o respeito à dignidade humana. A dignidade, neste caso, 
segundo Ingo Wolfgang Sarlet12: “é simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais”. 
Ronald Dworkin13 elucida que a dignidade, na concepção Kantiana, deve ser compreendida 
como o direito das pessoas nunca “serem tratadas de maneira que se negue a evidente 
importância de suas próprias vidas”. A vida, neste ponto de vista, além de ser um direito, é 

9  DWORKIN, Ronald. Idem, p. 339.
10  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 

constituição de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 26.
11  SARLET, Ingo Wolfgang. Idem, p. 26.
12  SARLET, Ingo Wolfgang. Idem, p. 26.
13  DWORKIN, Ronald. Idem, p. 339.
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também um pressuposto para qualquer outro direito, uma vez que é necessário estar vivo 
para que sejam exercidos tais direitos.

Alexandre de Moraes afirma que: 

o Estado deverá garantir esse direito à vida a um nível adequado 
com a condição humana respeitando os princípios fundamentais 
da cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa14.

Dignidade é uma palavra que possui diversos significados, mas normalmente 
correlata a “merecimento ético”, em razão de um status social ou de condutas baseadas na 
honestidade e honradez. É uma atribuição outorgada a quem seja “merecedor”.

Pessoa humana é uma identificação jurídica baseada em critérios biológicos e 
filosóficos, diferenciando os HOMENS dos demais seres vivos, de máquinas e objetos 
inanimados. Taxonomicamente “HUMANO” é o “homo sapiens”, ou seja, o HOMEM SÁBIO.

A dignidade é essencialmente um atributo da pessoa humana pelo simples fato de 
alguém “ser humano”, se tornando automaticamente merecedor de respeito e proteção, não 
importando sua origem, raça, sexo, idade, estado civil ou condição socioeconômica.

É um princípio fundamental incidente a todos os humanos desde a concepção 
no útero materno, não se vinculando e não dependendo da atribuição de personalidade 
jurídica ao titular, a qual normalmente ocorre em razão do nascimento com vida.

É um critério unificador de todos os direitos fundamentais ao qual todos os 
direitos humanos e do homem se reportam, em maior ou menor grau, apesar de poder ser 
relativizado, na medida em que nenhum direito ou princípio se apresenta de forma absoluta.

Na verdade, o referido princípio da dignidade da pessoa humana, trata-se de uma 
cláusula aberta, uma fórmula lógica abstrata cujo conteúdo será preenchido concretamente 
a partir de certas circunstâncias de tempo, lugar e desenvolvimento histórico-cultural em 
cada coletividade. 

A dignidade da pessoa humana possui uma identificação externa, como um direito 
natural, um direito humano, um direito fundamental e um princípio de hermenêutica. É 
um valor que orienta todos os demais princípios, direitos, deveres e atos, tornando-se assim 
a pedra angular de todos os direitos naturais, do Homem, humanos, fundamentais.

A dignidade da pessoa humana se correlaciona diretamente ao conceito de mínimo 
existencial abordado por diversos autores, ou seja, a certos bens, oportunidades ou 
direitos cuja privação é considerada intolerável na medida em que se aviltaria a existência 
do ser. Cite-se, por exemplo, o mais básico direito de acesso a água potável, a alimento 
ou a higiene básica.

A tolerabilidade não se refere ao que cada indivíduo por si só consegue suportar. 
Não é este um critério subjetivo e variável conforme as circunstâncias individuais de cada 
membro da coletividade. Trata-se em realidade de um juízo objetivo, uma fórmula que 
deve ser aplicada com base nos parâmetros gerais da coletividade na qual o indivíduo se 

14  MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 26.
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insere em razão da necessária segurança jurídica, esta que é um dos elementos basilares 
necessários a justificar a existência e constituição dos Estados sobre os indivíduos.

É notório que as coletividades humanas se modificam constantemente ao longo do 
tempo. Assim, um fato antes tolerável, futuramente pode tornar-se intolerável por uma 
coletividade e vice-versa.

4. CONCEITO DE FEMINICÍDIO

Segundo a socióloga Eleonora Menicucci, professora titular de Saúde Coletiva da 
Universidade Federal de São Paulo e ministra das Políticas para as Mulheres entre 2012 
e 2015, feminicídio é um crime de ódio e seu conceito surgiu na década de 1970 para 
reconhecer e dar visibilidade à morte violenta de mulheres resultante da discriminação, 
opressão, desigualdade e violência sistemáticas.

Essa forma de assassinato não constitui um evento isolado e nem 
repentino ou inesperado. Ao contrário: faz parte de um processo 
contínuo de violências, cujas raízes misóginas caracterizam-se 
pelo uso de violência extrema. Inclui uma vasta gama de abusos, 
desde verbais, físicos e sexuais, como o estupro, e diversas formas 
de mutilação e de barbárie15.

Muitas vezes, o feminicídio é o desfecho de um histórico de violências, sendo 
considerado uma morte evitável, ou seja, que não aconteceria sem a conivência institucional 
e social às discriminações e violências contra as mulheres que se perpetuam até o extremo 
da letalidade. O Estado, por ação ou omissão, compactua com a perpetuação destas mortes.

O Feminicídio é o assassinato de mulheres em contextos marcados pela desigualdade 
de gênero. Passou a ser incorporado às legislações de diversos países da América Latina, 
inclusive do Brasil, com a sanção da Lei nº 13.104/2015, que visa tirar essas raízes 
discriminatórias da invisibilidade e coibir a impunidade. A lei também se propõe a ressaltar 
a responsabilidade do Estado que, por ação ou omissão, é conivente com a persistência da 
violência contra as mulheres.

E é por isso que os feminicídios são considerados ‘mortes evitáveis’. São crimes 
que não aconteceriam sem a conivência institucional e social perante as discriminações e 
violências praticadas contra as mulheres.

No Brasil, o feminicídio é também um crime hediondo desde 2015. Nomear e definir 
o problema é um passo importante, mas para coibir os assassinatos femininos é fundamental 
conhecer suas características e, assim, implementar ações efetivas de prevenção.

15  MENICUCCI, Eleonora. Entrevista. Disponível em: <http://www.spm.gov.br/conteudo-
externo-para-capa/eleonora-menicucci-fala-sobre-os-avancos-das-politicas-para-as-mulheres>. 
Acesso em: 19 nov. 2017.
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Como explica Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, juíza de Direito do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais:

a subjugação máxima da mulher por meio de seu extermínio 
tem raízes históricas na desigualdade de gênero e sempre foi 
invisibilizada e, por consequência, tolerada pela sociedade. A 
mulher sempre foi tratada como uma coisa que o homem podia 
usar, gozar e dispor16.

Essas desigualdades e discriminações manifestam-se de diversas formas, que vão 
do acesso desigual a oportunidades e direitos até violências mais graves. É esse círculo 
que alimenta a perpetuação dos casos de assassinatos de mulheres por parentes, parceiros 
ou ex-parceiros que, motivados por um sentimento de posse, não aceitam o término do 
relacionamento ou a autonomia da mulher. Ou ainda as mortes associadas a crimes sexuais 
e aqueles em que a crueldade revela o ódio ao feminino, entre outros casos.

Dentro desse contexto, o feminicídio pode ser entendido como um novo tipo penal, 
ou seja, aquilo que está registrado na lei brasileira como uma qualificadora do crime de 
homicídio, conforme explica Debora Diniz, antropóloga, professora da Faculdade de 
Direito da Universidade de Brasília (UnB) e pesquisadora da Anis – Instituto de Bioética. 
Para Debora, o feminicídio pode ser compreendido também em sentido mais amplo, em 
seus aspectos sociológico e histórico. 

Nesse sentido, feminicídio é uma palavra nova, criada para falar 
de algo que é persistente e, ao mesmo tempo, terrível: que as 
mulheres sofrem violência ao ponto de morrerem17.

5. FEMINICÍDIO NO BRASIL

Com a pressão crescente da sociedade civil, que vinha denunciando a omissão 
e a responsabilidade do Estado na perpetuação do feminicídio, e com as organizações 
internacionais reiterando recomendações para que os países adotassem ações contra os 
homicídios de mulheres associados a razões de gênero, a partir dos anos 2000 diversos 
países latino-americanos incluíram o feminicídio em suas legislações.

16  RODRIGUES, Marixa Fabiane Lopes. Juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais. Disponível em: <http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/feminicidio/capitulos/o-
que-e-feminicidio>. Acesso em: 21 nov. 2017.

17  DINIZ, Debora. Antropóloga, professora da Faculdade de Direito da Universidade de 
Brasília (UnB) e pesquisadora da Anis – Instituto de Bioética. Disponível em: <http://www.
compromissoeatitude.org.br/violencia-contra-as-mulheres-um-comentario-por-debora-diniz-e-
sinara-gumieri>. Acesso em: 15 nov. 2017.



169

No Brasil, o crime de feminicídio foi definido legalmente desde que a Lei nº 13.104 
entrou em vigor, em 2015, e alterou o artigo 121 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) 
para incluir o tipo penal como circunstância qualificadora do crime de homicídio. A Lei foi 
criada a partir de uma recomendação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre 
Violência contra a Mulher (CPMI-VCM), que investigou a violência contra as mulheres nos 
Estados brasileiros entre março de 2012 e julho de 2013 (Senado Federal, 2013).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o número de assassinatos chega 
a 4,8 para cada 100 mil mulheres. O Mapa da Violência de 2015 aponta que, entre 1980 e 
2013, 106.093 pessoas morreram por sua condição de ser mulher. As mulheres negras são 
ainda mais violentadas. Apenas entre 2003 e 2013, houve aumento de 54% no registro de 
mortes, passando de 1.864 para 2.875 nesse período. Muitas vezes, são os próprios familiares 
(50,3%) ou parceiros/ex-parceiros (33,2%) os que cometem os assassinatos.

Assim, segundo o Código Penal, feminicídio é “o assassinato de uma mulher 
cometido por razões da condição de sexo feminino”, isto é, quando o crime envolve: 
“violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher”. 
A pena prevista para o homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos. Ao incluir o 
feminicídio como circunstância qualificadora do homicídio, o crime foi adicionado ao 
rol dos crimes hediondos (Lei nº 8.072/1990), como o estupro, o genocídio e o latrocínio, 
entre outros.

Foram reconhecidos ainda como causas de aumento da pena em 1/3 o cometimento 
do crime durante a gestação ou nos três primeiros meses posteriores ao parto, contra menor 
de 14 anos ou maior de 60 anos de idade, ou de mulher com deficiência, ou, ainda, na 
presença ascendentes os descendentes da vítima (Lei nº 13.104/2015).

Para além do agravo da pena, o aspecto mais importante da tipificação, segundo 
especialistas, é chamar atenção para o fenômeno e promover uma compreensão mais 
acurada sobre sua dimensão e características nas diferentes realidades vividas pelas 
mulheres no Brasil, permitindo assim o aprimoramento das políticas públicas para coibi-lo.

A preocupação em criar uma legislação específica no Brasil para punir e coibir o 
feminicídio segue as recomendações de organizações internacionais, como a Comissão 
sobre a Situação da Mulher (CSW) e o Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher (CEDAW), ambos da ONU. A tipificação do feminicídio 
tem sido reivindicada por movimentos de mulheres, ativistas e pesquisadoras como um 
instrumento essencial para tirar o problema da invisibilidade e apontar a responsabilidade 
do Estado na permanência destas mortes.

6. CONCEITO DE GÊNEROS

A necessidade de apontar o que são gêneros é fundamental para a compreensão 
das duas circunstâncias incluídas no Código Penal para qualificar o feminicídio – ou seja, 
violência doméstica e familiar, como define a Lei Maria da Penha, ou em outras situações 
que revelam menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
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Conforme explica Ela Wiecko Volkmer de Castilho, subprocuradora geral da 
República, a palavra gênero é importante porque é uma categoria relacional.

No caso da ‘condição do sexo feminino’, acaba ficando muito forte 
a ideia de que sexo é um conceito biológico, natural, ocultando 
que há relações desiguais de poder que são construídas cultural 
e socialmente e que resultam repetidamente em violências. 
Entender isso é fundamental para o enfrentamento dessas 
violências18.

Segundo as Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de 
Gênero as Mortes Violentas de Mulheres, gênero se refere a construções sociais dos atributos 
femininos e masculinos definidos como papéis percebidos como inerentes à “feminilidade” 
ou à “masculinidade”. Os papéis de gênero podem ser descritos como comportamentos 
aprendidos em uma sociedade, comunidade ou grupo social nos quais seus membros 
são condicionados a considerar certas atividades, tarefas e responsabilidades como sendo 
masculinas ou femininas.

Cada um desses papéis é reproduzido por atitudes, comportamentos, valores e 
hábitos que variam segundo a idade, raça, etnia, classe social, situação econômica, religião 
ou outras ideologias, assim como pelo meio geográfico e os sistemas econômico, cultural e 
político de cada sociedade.

E, portanto, vão se materializar de diferentes maneiras históricas e culturais, variando 
no tempo e no espaço, entre países e dentro de um mesmo país.

São esses papeis que alimentam discriminações e violências por terem características 
relacionais hierárquicas, ou seja, as atribuições dos papéis masculinos e femininos se 
complementam, convertendo diferenças em desigualdades.

A violência de gênero representa uma relação de poder de dominação do homem 
e de submissão da mulher. 

7. CONCLUSÃO

Após a Segunda Guerra Mundial surgiu o Direito Internacional dos Direitos 
Humanos com intuito de proteger a pessoa humana, sua vida e dignidade.

No Brasil, com a Constituição Federal de 1988 consolidou-se a igualdade formal entre 
homens e mulheres. Estabelece o Art. 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 e 
que, nos termos da Constituição, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. 

18  CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. Subprocuradora Geral da República e professora da 
Universidade de Brasileira (UNB). Disponível em: <http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/
violencias/violencia-domestica-e-familiar-contra-as-mulheres>. Acesso em: 17 nov. 2017.
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O princípio da igualdade foi essencial para que a própria CF/88 garantisse ao longo do seu 
texto, direitos específicos das mulheres. A partir daí outras leis, inclusive o Código Civil, 
foram sendo modificadas e criadas para contemplar questões envolvendo gênero. 

Verifica-se que a noção de pessoa humana se modificou no decorrer da história, 
sendo que atualmente todos os seres humanos são considerados iguais e livres, portanto 
merecedores do respeito a sua dignidade.

Nessa evolução apresenta-se de suma importância o pensamento kantiano, que 
fundamenta na vontade racional da pessoa sua característica de conduzir o próprio destino, 
ou seja, possuir autonomia. Portanto, o ser humano existe como fim e não como meio.

Assim, a pessoa começou a ser entendida como ser único, insubstituível e portador 
de valores próprios, merecendo respeito à vida e à dignidade, sem qualquer distinção.

Este valor da dignidade representa uma qualidade intrínseca, irrenunciável e 
inalienável do ser humano, que resulta em direitos fundamentais, como a liberdade, a 
igualdade, a integridade física e moral e a solidariedade, a serem protegidos pelas pessoas 
e pelos Estados.

Os Estados assumiram a obrigação de proteger os direitos humanos e o incluíram 
em suas cartas políticas, no elenco dos direitos fundamentais, o princípio da dignidade da 
pessoa, revelando a primazia do ser humano. Tal fato serviu de base para a consolidação 
do Estado democrático de direito e a consequente democratização da maioria dos Estados, 
inclusive o Brasil.

É importante ressaltar que o direito à vida, garantido pela nossa Constituição 
Brasileira de 1988, desde a concepção da vida até a morte, é inerente à dignidade humana 
e, por isso, estão embutidas em seu contexto condições mínimas, garantia de uma 
existência digna, a vida digna, as quais não são permitidas profundas desigualdades sociais, 
econômicas e culturais.

Com a Lei 13.140, aprovada em 2015, o feminicídio que é o homicídio de mulheres 
associados a razões de gênero, ou seja, é a morte da mulher pelo fato de ser mulher, passou a 
constar no Código Penal como circunstancia qualificadora do crime de homicídio. A regra 
também incluiu os assassinatos motivados pela condição de gênero da vítima no rol dos 
crimes hediondos, o que aumenta a pena de um terço (1/3) até a metade da imputada ao 
autor do crime. Para definir a motivação considera-se que o crime deve envolver violência 
doméstica e familiar e menospreza ou discriminação à condição de mulher.

O Estado tem a responsabilidade de formular medidas de responsabilização, 
proteção, reparação e prevenção aos direitos humanos.

Somente a reverência e a proteção aos direitos do homem, historicamente 
conquistados, possibilitarão a convivência pacífica dos povos, a consolidação da democracia 
e a redução das desigualdades, com base no espírito da justiça e do bem social.

O papel dos Direitos Humanos é a busca da harmonia entre os humanos.
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