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RESUMO 

 
As questões jurídicas peculiares às pessoas idosas ganham especial relevo num cenário nacional 
marcado por um vertiginoso processo de envelhecimento populacional. Dentre as inúmeras 
violações de que são vítimas essas pessoas, ganha destaque o aviltamento das suas liberdades 
individuais, mediante a supressão de suas vontades. A pesquisa desenvolvida ao longo deste 
trabalho tem por objetivo analisar a possibilidade de limitação do direito à liberdade individual de 
pessoa idosa lúcida, especialmente, quando a preservação dessa liberdade põe em risco direitos 
da mais elevada estatura pertencentes ao mesmo titular. Adota como metodologia de pesquisa o 
estudo de caso e a pesquisa bibliográfica, incluindo, nessa última, a exploração de doutrina, 
legislação e decisões judiciais. O estudo apresenta um traçado histórico do reconhecimento do 
direito à liberdade individual e destaca a sua positivação na Constituição Federal de 1988. 
Salienta o caráter não absoluto do direito à liberdade. Discute se o indivíduo é obrigado ao 
exercício de direito fundamental. Situa a autonomia como uma face do direito à liberdade. 
Enfatiza que a senectude não se desvela, por si só, como causa de incapacidade civil. Analisa as 
alterações legislativas ocorridas em 2015, quanto ao resguardo da autonomia do indivíduo. 
Evidencia a proteção à autonomia da pessoa idosa no direito brasileiro e no direito internacional. 
Examina a viabilidade de garantia da proteção à pessoa idosa, resguardando, ao mesmo tempo, a 
sua autonomia. Explicita os limites à atuação do Ministério Público, quando diante de pessoa 
idosa lúcida em situação de risco. Empreende estudo de caso, no qual o Judiciário reconhece que 
a liberdade do idoso lúcido deveria ser preservada, ainda que desse resguardo resultasse a morte 
do ancião. A partir da análise do elenco de bens primários de John Rawls e da investigação dos 
direitos integrantes do mínimo existencial, delineia novo conceito – o de mínimo essencial –, 
constituído pelas liberdades individuais. Distingue mínimo essencial de núcleo essencial dos 
direitos fundamentais e explicita o ambiente de aplicabilidade do novo conceito. Chega à 
conclusão da utilidade da adoção do mínimo essencial como parâmetro para solução de casos que 
envolvam direitos de apenas um titular, destacando a relevância de seu emprego no resguardo da 
autonomia da pessoa idosa. 
 
Palavras-chave: Idoso. Liberdade. Autonomia. Mínimo essencial. 
 
 



ABSTRACT 

The distinctive legal issues concerning the elderly take on special importance in a national 
scenario where a vertiginous aging process of the population is taking place. Among the 
numerous violations of rights the elderly are subject to is the debasement of their individual 
freedom through the suppression of their right to choice. The research developed throughout this 
work aims to examine the possibility of limiting the right to individual freedom of a mentally 
healthy elderly, especially when the preservation of that freedom endangers rights of a higher 
order belonging to that same individual. The research methodology adopted is that of case study 
and bibliography research including, in the latter, an investigation into the doctrine, the laws and 
judicial decisions. The study presents a historical tracing of the recognition of the right to 
individual freedom and underscores its assertiveness in the Federal Constitution of 1988. It 
stresses that the right to freedom is not a right of an absolute nature; argues whether the 
individual is required to exercise a fundamental right; places autonomy as the focus of the right to 
individual freedom; emphasizes that senescence alone does not suffice to cause civil disability; 
analyzes the legislative changes that took place in 2015 regarding the protection of individual 
autonomy; gives prominence to the protection of the autonomy of the elderly in Brazilian law and 
international law; examines the feasibility of ensuring protection for the elderly, while protecting 
their autonomy; expounds on the limits of the District Attorney’s authority, when dealing with a 
mentally healthy elderly who is at risk; and carries on a case study in which the judiciary system 
recognizes that the freedom of a mentally healthy elderly should be preserved, even if that 
protection resulted in the death of such elderly person. As a result of the analysis of John Rawls’ 
index of primary goods and an investigation of those rights that make up the existential 
minimum, a new concept is outlined – the essential minimum –, made up of individual freedoms. 
It makes a distinction between the essential minimum and the essential core of the fundamental 
rights and describes the environment for the applicability of the new concept. In conclusion, it 
asserts the usefulness of adopting the essential minimum as a parameter for the resolution of 
cases involving the rights of only one individual, highlighting the relevance of its use in the 
protection of the autonomy of the elderly.  
 
Keywords: Elderly. Freedom. Self-sufficiency. Essential minimum. 
 



RESUMEN  

 
Las cuestiones jurídicas peculiares a las personas ancianas ganan especial relevo en un escenario 
nacional marcado por un vertiginoso proceso de envejecimiento poblacional. Entre las innúmeras 
violaciones de las que son víctimas estas personas, gana destaque la disminución de sus libertades 
individuales, mediante la supresión de sus voluntades. La búsqueda desarrollada a lo largo de este 
trabajo tiene por objetivo analizar la posibilidad de limitación del derecho a la libertad individual 
de persona mayor lúcida, especialmente, en cuando la preservación de esta libertad pone en 
riesgo derechos de la más elevada estatura pertenecientes al mismo titular. Adopta como 
metodología de pesquisa el estudio de caso y la pesquisa bibliográfica, incluyendo, en esta 
última, la explotación de doctrina, legislación y decisiones judiciales. El estudio presenta un 
trazado histórico del reconocimiento del derecho a la libertad individual y destaca su 
confirmación en la Constitución Federal de 1988. Destaca el carácter en lo absoluto del derecho a 
la libertad. Discute si el individuo es obligado al ejercicio de derecho fundamental. Sitúa la 
autonomía como una faz del derecho a la libertad. Enfatiza que la senectud no se desvela, por si 
sola, como causa de incapacidad civil. Analiza las alteraciones legislativas ocurridas en 2015, en 
relación al resguardo de la autonomía del individuo. Evidencia la protección a la autonomía de la 
persona mayor en el derecho brasileño y en el derecho internacional. Examina la viabilidad de 
garantía de la protección a la persona mayor, resguardando, al mismo tiempo, su autonomía. 
Explicita los límites a la actuación del Ministerio Público, cuando frente a persona mayor lúcida 
en Situación de riesgo. Emprende estudio de caso, en el cual el Judiciario reconoce que la libertad 
del anciano lúcido debería ser preservada, aunque de este resguardo resultase la muerte del 
anciano. A partir del análisis del elenco de bienes primarios de John Rawls y de la investigación 
de los derechos integrantes del mínimo existencial, delinea nuevo concepto – el de mínimo 
esencial –, constituido por las libertades individuales. Distingue mínimo esencial de núcleo 
esencial de los derechos fundamentales y explicita el ambiente de aplicabilidad del nuevo 
concepto. Llega a la conclusión de la utilidad de la adopción del mínimo esencial como 
parámetro para solución de casos que envuelvan derechos de apenas un titular, destacando la 
relevancia de su empleo en el resguardo de la autonomía de la persona mayor. 
 
Palabras-clave: Anciano. Libertad. Autonomía. Mínimo esencial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A expectativa de vida do brasileiro, num cenário nacional marcado pela gradativa 

melhoria das condições sanitárias e pela evolução da medicina, deu um salto quantitativo, 

passando de apenas 33 (trinta e três) anos de idade, no início do século XX, para 74 

(setenta e quatro) anos, em 2012. Como corolário desse aumento da perspectiva de vida, 

aliado à queda da taxa de fecundidade, observa-se uma transformação do perfil etário do 

povo brasileiro.  

O Brasil, cuja população já foi composta, eminentemente, por jovens, hoje se 

depara com um vertiginoso processo de envelhecimento, decorrendo daí uma maior 

visibilidade das pessoas idosas e das questões jurídicas que lhes são peculiares. 

Nesse panorama, receberam os idosos a atenção do Legislador Constituinte de 1988 

que lhes conferiu dispositivo prevendo que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de 

amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade e seu bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

Não obstante o teor desse dispositivo constitucional e de diversos outros descritos 

no Estatuto do Idoso, revela-se recorrente a constatação de inúmeras violações aos direitos 

das pessoas idosas, valendo destacar, dentre elas, o aviltamento da sua liberdade individual, 

mediante a supressão de sua vontade. 

Obviamente, há de se registrar, que os idosos totalmente dependentes ou sem 

discernimento necessitam de assistência, seja por seus familiares, pela comunidade ou pelo 

Estado.  Entretanto, observa-se que essa ingerência tem ocorrido, inclusive, em relação a 

idosos independentes e mentalmente capazes. 

Sob o pretexto ou em face do real desejo de proteger o longevo, as famílias têm se 

assenhoreado das decisões que a ele competem, retirando do idoso o poder de decidir sobre 

os mais variados aspectos da sua vida. Apropriam-se, assim, da sua autonomia, 

obstaculizando o exercício da liberdade individual da pessoa idosa.  

Não obstante, importa registrar que o sacrifício do direito à autonomia da pessoa 

idosa opera-se, não raramente, com o propósito de se resguardar outro direito fundamental 

do longevo, a exemplo do direito à vida, à integridade física ou à saúde. Não é incomum, 

nessa perspectiva, a situação do idoso lúcido, portador de uma doença crônica, que não 

deseja se submeter ao tratamento indicado àquela patologia, mas que a família, mesmo 

diante da recusa explícita e peremptória por parte do idoso, desconsidera a sua vontade, 

impondo-lhe um recurso terapêutico indesejado.  
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 Em algumas situações, quando a relutância por parte do idoso, quanto à intervenção 

alheia, puder implicar a sua morte, alguns dilemas afloram, dentre os quais vale destacar os 

seguintes: A liberdade da pessoa idosa pode sofrer limitações? A vida do idoso tem 

primazia em face da sua liberdade? O idoso é obrigado ao exercício de um direito 

fundamental? A chegada da velhice, por si só, retira da pessoa o poder de conduzir sua 

própria vida? Pode o Ministério Público aplicar medida de proteção em favor do idoso, ao 

arrepio da sua vontade? Existe algum critério que facilite a solução de aparentes antinomias 

entre a liberdade individual e outros direitos fundamentais?  

  O percurso em busca da elucidação das questões acima elencadas é trilhado, então, 

com o objetivo principal de especular acerca da possibilidade de limitação do direito à 

liberdade individual de pessoa idosa lúcida, especialmente em circunstâncias nas quais a 

preservação dessa liberdade põe em risco direitos da mais alta estatura pertencentes ao 

mesmo titular. 

  Almejando-se, nessa perspectiva, lançar luzes sobre a problemática acima apontada, 

adota-se como metodologia de pesquisa o estudo de caso e a pesquisa bibliográfica, 

incluindo-se, nessa última, a exploração de doutrina nacional e estrangeira, o exame da 

legislação aplicável, além da análise de decisões judiciais pertinentes à temática. 

  A dissertação, então, encontra-se arquitetada em seis capítulos, sendo este, o 

primeiro deles, dedicado a introduzir a temática, buscando-se evidenciar, com esse 

desiderato, a atualidade e relevância do tema, precisando o objeto do estudo, a sua 

problemática e seu objetivo principal, bem como especificando a metodologia de pesquisa 

adotada. 

  No capítulo 2, por sua vez, percorre-se, inicialmente, o traçado histórico do 

reconhecimento do direito à liberdade até a sua consagração como direito humano, em 

diversos documentos normativos de âmbito internacional. 

  Em seguida, busca-se fornecer uma perspectiva conceitual do direito à liberdade, 

perpassando por alguns de seus diversos significados e classificações, até chegar à sua 

caracterização como um direito de face dupla. No passo seguinte, demonstra-se a 

vinculação não apenas do Estado, como também dos particulares, às liberdades individuais, 

discorrendo-se, por conseguinte, acerca de sua horizontalidade. 

  Almejando-se apontar os limites às liberdades individuais, navega-se pelas 

hipóteses de limitação dos direitos fundamentais de um modo geral, conferindo especial 

ênfase ao critério da proporcionalidade como um parâmetro constitucional apto a 

fundamentar a restrição daquelas liberdades. 
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  Busca-se elucidar, igualmente, se o titular de um direito fundamental está obrigado 

a seu exercício, temática que ganha especial relevância quando a vida é o direito 

fundamental em discussão. A esse respeito, cumpre esclarecer, desde logo, que o objeto do 

estudo não tem por escopo enaltecer o direito à morte, mas, ao contrário, pretende 

demonstrar a imprescindibilidade de se assegurar uma vida em plenas condições de 

liberdade.                       

  Faz-se, ademais, uma ligeira incursão no ordenamento jurídico pátrio, com o 

desígnio de verificar com qual intensidade e em quais searas a liberdade individual é 

assegurada, conferindo-se especial atenção à proteção assentada na Constituição Federal, 

não olvidando, entretanto, a tutela penal do bem jurídico liberdade. 

  Para finalizar o capítulo 2, discorre-se acerca da autonomia, como a face positiva do 

direito à liberdade, cuidando, igualmente, de distinguir a autonomia individual da 

autonomia negocial, diferenciação que se mostra proveitosa tendo em vista a mitigação 

dessa última ao longo do tempo. 

  No capítulo 3, dedica-se, inicialmente, à caracterização da pessoa idosa frente ao 

ordenamento jurídico brasileiro, passando-se, em seguida, ao exame do regime da 

capacidade civil vigente, especialmente após as alterações ocorridas no Código Civil, em 

razão da entrada em vigor da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, e da Lei 13.146, de 6 de 

julho de 2015. Tal exame se mostra proveitoso, na medida em que possibilita elucidar se a 

senectude revela-se ou não como causa de incapacidade civil no Brasil. 

  No passo seguinte, analisam-se as repercussões do processo judicial de curatela na 

autonomia do interdito, discorrendo-se acerca das medidas judiciais que devem ser 

adotadas no sentido de sua máxima preservação. Correlaciona-se, também, a autonomia do 

indivíduo com a preservação dos direitos da personalidade.  

  Na sequência, cuida-se de discorrer acerca da proteção integral a que faz jus a 

pessoa idosa, perpassando pela análise das pretéritas constituições brasileiras, pela 

Constituição Federal vigente e pela legislação infraconstitucional. Após esse percurso, 

dedica-se a investigar como a autonomia do idoso vem sendo assegurada no direito 

brasileiro e no direito internacional para, nesse compasso, propor solução para a aparente 

antinomia existente entre a proteção da pessoa idosa e o resguardo de sua autonomia. 

  Ultimando o capítulo 3, investiga-se como o Ministério Público pode conciliar o seu 

dever legal de proteger as pessoas idosas em situação de risco com sua obrigação de 

respeito à autonomia da pessoa idosa. 

  No capítulo 4, faz-se a análise de processo ajuizado por representante do Ministério 
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Público do Estado do Rio Grande do Sul, no qual se pleiteava o suprimento da vontade de 

idoso lúcido, que não consentia com a amputação de membro necrosado, mesmo diante da 

inequívoca ciência de que a não realização do procedimento cirúrgico poderia implicar a 

sua morte.  

  Durante a análise do caso, recorre-se com bastante frequência aos fundamentos 

teóricos expostos no capítulo 2 e 3, tudo isso com o propósito de aferir os acertos e 

desacertos do corpo médico, que assistia o paciente; da representante do Ministério 

Público, que ajuizou a ação; e, por fim, dos magistrados, que proferiram decisões acerca do 

caso posto à apreciação. 

  No capítulo 5, por sua vez, após dedicar particular atenção à análise dos bens 

primários, listados por John Rawls, e ao estudo do mínimo existencial, amplamente 

conhecido no Brasil, passa-se à construção de um novo conceito – o de mínimo essencial –, 

a ser utilizado como parâmetro para solução de casos nos quais estejam em discussão 

somente direitos pertencentes a um mesmo titular.  

  No mesmo capítulo, preocupa-se, por fim, em elaborar a distinção entre o mínimo 

essencial e o núcleo essencial dos direitos fundamentais, bem como em especificar as 

circunstâncias que justificam a aplicabilidade do novo conceito e sua relevância para o 

resguardo da autonomia da pessoa idosa. 

  Por fim, ostenta-se, no sexto capítulo, um apanhado das principais conclusões 

alcançadas ao longo da trajetória teórica percorrida, objetivando-se evidenciar que a 

pesquisa empreendida favorece a solução da problemática investigada neste estudo. 
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2 DIREITO À LIBERDADE E AUTONOMIA DA VONTADE 

 

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO À LIBERDADE  

 

 O reconhecimento jurídico do direito à liberdade individual foi se firmando, ao 

longo do tempo, no mesmo compasso do processo de limitação do poder do Estado, sendo 

possível afirmar que a Magna Carta de 12151 constituiu o marco inicial desse movimento.  

Esse documento, assinado pelo Rei João2, da Inglaterra, em 15 de junho de 1215, limitava 

o arbítrio dos monarcas, que ficaram impedidos, a partir de então, de exercer um poder 

absoluto.  

 Nessa Carta, restou consignado, dentre várias outras disposições, que aos homens 

livres do reino eram outorgadas todas as liberdades nela estabelecidas; que todas as 

liberdades e franquias outorgadas fossem observadas tanto na relação do rei com os 

súditos, quanto nas relações de todos os homens do reino com seus respectivos vassalos e, 

por fim, que todos os homens do reino tenham e guardem todas aquelas liberdades, direitos 

e legítimas concessões, em quaisquer assuntos, em quaisquer lugares e para sempre3. 

 Não se pode deixar de registrar que essa prescrição contida na Magna Carta de 

1215, no sentido de que as liberdades e franquias nela outorgadas devem ser observadas 

tanto na relação do Estado com seus súditos, quanto nas relações de todos os homens com 

seus respectivos vassalos, pode ser considerada como uma raiz histórica da horizontalidade 

dos direitos fundamentais, hoje fortemente aceita, embora não de forma unânime, pela 

doutrina e jurisprudência pátrias, conforme será explicitado no item 2.3.3 desta dissertação. 

 Feito o registro do mais eloquente símbolo do constitucionalismo medieval, no qual 

se obteve o reconhecimento formal de liberdades individuais, cumpre avançar no tempo, 

perscrutando-se, na Idade Moderna, os documentos que também denotam relevância 

histórica nesse processo de afirmação das liberdades individuais pelo mundo afora.  

 Destaca-se, nessa perspectiva, a Petition of Rights4, de 1628, mediante a qual os 

                                       
1 O nome oficial da Carta Magna era Magna Carta Libertatum seu Concordiam inter regem Johannem et 

Barones pro concesione libertatum ecclesiae et regni Angliae (Carta Magna das Liberdades ou Concórdia 
entre o rei João e os barões para outorga das liberdades da Igreja e do reino inglês). 

2 O Rei João passou a ser conhecido pelo apelido de João Sem-Terra, a partir da aprovação da Magna Carta, 
tendo em vista que, mediante sua assinatura, ele teria se despojado de suas terras, concedendo-as aos 
barões.  

3O inteiro teor da Magna Carta encontra-se disponível em: 
<http://seguindopassoshistoria.blogspot.com.br/2010/11/magna-carta.html>. Acesso em: 2 mar. 2016. 

4Tradução em português da Petition of Rights. Disponível em:  
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/peticao-de-direito-
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lordes e os comuns que integravam o parlamento inglês requereram ao Rei Carlos I, da 

Inglaterra, que ele declarasse, dentre outras coisas, que os seus oficiais e ministros 

serviriam ao reino de acordo com as leis vigentes. O documento expressa, portanto, o 

anseio existente de limitação do poder do Estado frente aos indivíduos.  

 Na sequência, impende registrar a importância do Habeas Corpus Act, de 1679, e 

do Habeas Corpus Act, de 1816, que foram leis elaboradas pelo parlamento inglês, voltadas 

ao resguardo da liberdade de locomoção, sendo a primeira delas de utilização restrita aos 

casos de cerceamento da liberdade em razão da prática de crime; e a segunda de aplicação 

mais ampla, abarcando cerceamentos de liberdade, ainda que dissociados da imputação de 

infrações5. Tais leis, entretanto, não criaram o instituto do habeas corpus, que já era 

previsto na Inglaterra antes da aprovação dessas leis. 

 Em seguida, o Parlamento britânico aprovou, em 1689, durante a Revolução 

Gloriosa, a Bill of Rights and Claim of Rights6, conhecida, em português, como a 

Declaração de direitos de 1689. De acordo com essa declaração, a autoridade real deixou 

de poder suspender as leis ou o seu cumprimento. Vale dizer, outrossim, que ela marca a 

queda do absolutismo na Inglaterra, onde se instalou, desde então, a Monarquia 

Parlamentar, em razão da qual o poder do rei fica limitado pelo parlamento.  Conforme 

registra Emerson Garcia, a Bill of Rights  reconhece diversos direitos individuais, a 

exemplo da liberdade e da segurança pessoais, além da propriedade privada7. 

 O Act of Settlement – Ato de Estabelecimento –, foi um decreto do Parlamento da 

Inglaterra, aprovado em 12 de junho de 1701, que, dentre outras determinações, reafirmou 

a necessidade de submissão dos governantes às leis, assegurou a autonomia e 

independência dos juízes e vislumbrou a responsabilização política dos agentes públicos, 

descrevendo, até, a possibilidade de impeachment.  

 A partir do final do século XVIII, com os processos revolucionários norte-

americano e francês, restou fortemente sedimentada a ideia de necessidade de limitação do 

poder estatal, bem como de resguardo de uma esfera do indivíduo isenta de interferência 

por parte do Estado. 

 A Revolução Americana ocorreu entre 1765 e 1783, tendo se iniciado a partir da 

insurgência das 13 colônias americanas aos tributos instituídos pela Inglaterra, a qual, em 

                                                                                                                    
1628.html>.  Acesso em: 3 mar. 2016. 

5GARCIA, Emerson. A liberdade..., op. cit., p. 32. 
6Texto traduzido da Bill of Rights. Disponível em: 

<http://monitoriacienciapolitica.blogspot.com.br/2009/05/texto-basico-bill-of-rights-1689.html>. Acesso 
em: 3 mar. 2016. 

7 GARCIA, ibid., p. 33. 
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resposta, ampliou a dominação já existente, editando leis que puniam o descumprimento 

pelos colonos de suas obrigações tributárias.  

 Diante das insatisfações recíprocas entre os britânicos e as colônias americanas, a 

guerra se apresentou como um caminho irremediável. Os revolucionários arrogaram para si 

os poderes dos antigos governos coloniais e passaram a organizar uma resistência aos 

britânicos, culminando, nesse contexto, na aprovação, pelos representantes dos Estados 

Unidos da América, reunidos em Congresso Geral, em 4 de julho de 1776, da Declaração 

de Independência8. 

 Por meio dessa declaração, os Estados ali representados, além de proclamarem sua 

independência em relação à Grã-Bretanha, anunciaram que todos os homens nascem iguais 

e que são dotados de alguns direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a 

busca pela felicidade9.  

 Vale registrar que, antes mesmo da Declaração de Independência dos Estados 

Unidos, a Declaração de New Hampshire, de 5 de janeiro de 1776, a Constituição da 

Carolina do Sul, de 26 de março de 1776, e a Declaração da Virgínia, de 12 de junho de 

1776, já faziam referência aos direitos individuais10. 

 A Revolução Americana deixou, assim, importante legado no que diz respeito ao 

reconhecimento formal das liberdades individuais. 

 Na França, por sua vez, num cenário político marcado pela monarquia absoluta e 

com uma sociedade categorizada em três classes:  nobreza; clero;  e povo, nem se cogitava 

a igualdade de todos perante a lei. Nessa terceira classe, chamada de povo, incluía-se uma 

grande maioria de miseráveis e uma pequena minoria – a burguesia – que se destacava dos 

demais integrantes do povo, quer fosse no plano econômico, quer fosse no cultural, e 

ostentava a pretensão de participar da vida política e de ter o reconhecimento de direitos 

básicos. Convocada uma reunião dos três Estados (nobreza, clero e povo) a fim de 

deliberar sobre matérias de interesse da nação, os burgueses, que constituíam a maioria da 

terceira classe, posto que somente àqueles que pagavam impostos era conferido o direito ao 

voto, recusaram-se a formar uma Câmara particular, distinta da dos nobres e do clero, e 

autoproclamaram-se Assembleia Nacional, em 17 de junho de 1789. O Rei Luís XVI, por 

sua vez, anulou essa Assembleia, mas a pressão popular fez com que ele voltasse atrás e, no 

                                       
8 Texto da Declaração de Independência dos Estados Unidos, traduzido para o português. Disponível em:  
  <http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=214>. Acesso em: 4 mar. 2016. 
9 "That all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that 

among these are life, liberdty and de pursuit of happiness". 
10 GARCIA, op. cit., p. 38-39. 
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passo seguinte, ele convocou os deputados da nobreza e do clero a se integrarem à 

Assembleia Nacional. Nesse panorama, a Assembleia Nacional proclamou-se Assembleia 

Constituinte, daí despontando a mais importante herança deixada pela Revolução Francesa: 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 178911. 

 De acordo com o art. 1º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão12, os 

homens são livres e iguais em direitos. Conforme seu art. 2º, constituem direitos naturais e 

imprescritíveis do homem a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à 

opressão. O seu art. 4º, ao mesmo tempo em que prescreveu que a liberdade consiste em 

poder fazer tudo que não prejudique o próximo, estatuiu que os direitos de um homem têm 

por limite o gozo dos mesmos direitos por outros homens, estabelecendo, ainda, que tais 

limites só podem ser determinados pela lei. Por fim, vale registrar o teor do art. 5º, segundo 

o qual tudo que não for proibido pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser 

constrangido a fazer o que ela não ordene. 

 Segundo Paulo Bonavides, a Declaração Francesa de 1789, embora dispusesse de 

enunciados menos concretos do que aqueles elencados nas declarações dos ingleses e dos 

americanos, ganhou dessas em espaço de abrangência, uma vez que, diferentemente 

daquelas que lhe antecederam,  buscava resguardar o gênero humano e não apenas um 

povo. Foi, assim, dentre todas as produções solenes já elaboradas acerca da liberdade, a 

mais abstrata. Nela, os direitos do homem ou da liberdade eram tidos como direitos 

sagrados, naturais, inalienáveis e imprescritíveis13.  

 Há de se perceber, sem dificuldade, que o ideal filosófico que permeou a elaboração 

da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão era o de que os direitos ali 

proclamados eram naturais, motivo pelo qual o documento não tinha por finalidade instituir 

um novo regime de proteção, mas, na verdade, declará-los inatos, inalienáveis e sagrados.  

 Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, por outro lado, entendem que esse caráter 

sagrado e natural conferido pelas Declarações de Direitos nos Estados Unidos e na França 

carece de fundamento, posto que nenhuma obrigação, direito ou regra de conduta social 

podem ser inferidos simplesmente da natureza humana. Aduzem os autores, ademais, que, 

somente a partir de sua positivação, um direito passa a existir juridicamente14. 

                                       
11 GARCIA, op. cit., p. 39-42. 
12Texto, em português, da Declaração de Direitos do homem e do cidadão encontra-se disponível em:  
   <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-

cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-
direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html>. Acesso em: 4 mar. 2016. 

13 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 580. 
14 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 
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 De uma forma ou de outra – sendo natural ou não o direito à liberdade –, o fato é 

que hoje esse direito se encontra amplamente positivado, o que minimiza a relevância da 

discussão acerca da sua essência. 

 Analisando-se o teor do art. 4º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 

de 1789, observa-se que ele já previa um direito geral de liberdade, de acordo com o qual a 

liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Consta no texto do 

mesmo dispositivo que o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por 

limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos 

direitos e que os citados limites à liberdade apenas podem ser determinados pela lei15. 

 Há de se registrar que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão inspirou 

diversos ordenamentos constitucionais no Ocidente, inclusive o brasileiro, o qual ostentou, 

em todas as suas constituições, o direito fundamental à liberdade, hoje proclamado no 

caput do seu art. 5º da Constituição vigente, conforme se verá mais detidamente no item 

2.4 deste capítulo, cuja origem é, sem qualquer dúvida, o direito geral de liberdade previsto 

no art. 4º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789.  

 A Revolução Francesa inaugura, então, o período da história denominado Idade 

Contemporânea, na qual se desenvolveu fortemente o positivismo. Essa corrente filosófica, 

idealizada inicialmente por Augusto Comte e John Stuart Mill, foi ganhando força na 

Europa e incorporando novos sentidos, a exemplo do positivismo jurídico de Hans Kelsen. 

 Hans Kelsen, que viveu de 11 de outubro de 1881 a 19 de abril de 1973, publicou, 

em 1934, sua mais famosa obra, a Teoria Pura do Direito, que ganhou reverência para 

muito além das fronteiras austríacas. De acordo com Kelsen, o direito deveria ser encarado 

pelo jurista como norma, e a noção de norma, por sua vez, amparada no neokantismo de 

sua época, revelava-se como prescrição de dever ser16. Nesse período da história em que 

prevaleceu o positivismo, constatava-se uma clara hegemonia da lei, impondo-se, inclusive 

aos governantes, o acatamento das prescrições normativas vigentes.  

 A partir do período subsequente à Segunda Guerra Mundial, evidenciou-se a 

necessidade de se conferir às normas vigentes uma maior porosidade, permitindo-se, por 

conseguinte, a penetrabilidade dos valores sociais preponderantes. Vale dizer, a propósito, 

que o reconhecimento da premência de interação harmônica entre normas e valores 

                                                                                                                    
2014. p. 45. 

15 "Art. 4º.  A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos 
direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da 
sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei". 

16 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Por que ler Kelsen, hoje. In: COELHO, Fábio Ulhôa. Para entender 
Kelsen. São Paulo: Max limonad, 2001. p. 13-17. 
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assegurou o ambiente apropriado ao surgimento de normas afetas à sociedade internacional 

considerada como um todo, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 

será objeto de análise adiante, juntamente com outros documentos de destacada relevância, 

quanto à consagração da liberdade como direito humano.  

 Antes, porém, de discorrer acerca de cada um desses documentos, cumpre esclarecer 

que, ao longo deste trabalho, a expressão direitos humanos será utilizada com sentido 

próprio, distinto tanto do conceito de direito natural, como do conceito de direitos 

fundamentais17. 

 Nessa perspectiva, impende mencionar que, embora os direitos naturais e os direitos 

humanos  identifiquem-se no que dizem respeito à sua essencialidade, já que todos eles 

podem ser caracterizados como direitos básicos, primordiais e vitais a todo o indivíduo, há 

uma diferença fulcral entre os dois grupos: enquanto os direitos naturais são aqueles que 

sempre e naturalmente existiram, revelando-se como direitos prontos e acabados, os 

direitos humanos, ao revés, são direitos históricos, uma vez que são edificados 

paulatinamente, no compasso de determinados fatos sociais e circunstâncias históricas. 

Nesse diapasão, pode-se asseverar que o rol de direitos naturais é estanque, ao passo que o 

elenco de direitos humanos vem sofrendo alterações ao longo do tempo. 

 Norberto Bobbio, a propósito, afirma que os direitos do homem constituem uma 

classe variável de direitos, que se modificou e continua a se modificar com a mudança das 

necessidades, dos interesses, das classes que se encontram no poder, dos meios disponíveis 

para a realização desses interesses, das transformações técnicas, dentre outras 

circunstâncias18.  

 Segundo André de Carvalho Ramos, a expressão direitos humanos pode ser 

conceituada como o conjunto de direitos indispensáveis a uma vida humana fundada na 

liberdade, igualdade e dignidade. Para o autor, uma das suas marcas distintivas é a 

essencialidade, que se traduz pela sua indispensabilidade19. 

 Nesse diapasão, desponta a liberdade como um dos mais relevantes direitos que 

integram o rol daqueles considerados ínsitos e indispensáveis à condição humana. A 

propósito, vale observar que os principais documentos internacionais sobre os direitos 

humanos ressaltam a proeminência do direito à liberdade, conforme se verá adiante. 

 Analisando-se, nessa toada, o conjunto normativo de proteção internacional dos 

                                       
17 A distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais será analisada no item 2.3 desta dissertação. 
18 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2004. p. 18. 
19 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 28-29. 
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direitos humanos, mostra-se imperioso, de início, fazer uma menção à Carta da 

Organização das Nações Unidas, assinada em 26 de junho de 1945, em São Francisco, 

Estados Unidos da América, e promulgada no Brasil, em 22 de outubro do mesmo ano, por 

meio de Decreto20 do Presidente da República Getúlio Vargas. 

 Na referida Carta, consta que os povos das Nações Unidas estavam resolvidos a 

promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. 

Nessa perspectiva, traçou como um de seus propósitos promover e estimular o respeito aos 

direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos21. 

 Em 10 de dezembro de 1948, foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na qual restou consignado que: (1) 

todo ser humano, ao nascer, é livre e igual a todos os outros, em dignidade e direitos; (2) 

todos os seres humanos ostentam aptidão para usufruir das liberdades estabelecidas naquela 

declaração; 3) todos os seres humanos têm direito à liberdade; (4) ninguém poderá ser 

submetido a ingerências em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua 

correspondência, tendo direito, aliás, à proteção da lei contra tais interferências; (5) todos 

os seres humanos têm direito à liberdade de religião, pensamento, consciência, opinião e 

expressão; (6) todo ser humano tem direito à liberdade de associação e reunião pacíficas; 8) 

todo ser humano deve usufruir de uma ordem social e internacional em que os direitos e as 

liberdades possam ser plenamente realizados22. 

 A Declaração Universal dos Direitos do Homem proclama, no dizer de Norberto 

Bobbio, os princípios de que se faz pregoeira, não como normas jurídicas, mas como um 

ideal comum a ser alcançado por todos os povos e todas as nações23. 

 Faz-se mister mencionar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não 

apresenta, por si só, obrigatoriedade legal, uma vez que não se perfectibilizou como 

tratado, mas, sim, como declaração. Não obstante a ausência de força vinculante, aquela 

Declaração inspirou inúmeros povos, fomentando a ideia de necessidade de respeito às 

liberdades fundamentais, podendo ser citado como um dos mais importantes documentos 

                                       
20Decreto 19841, de 22 de outubro de 1945. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm>. Acesso em: 16 fev. 2016. 
21"Artigo 1. Os propósitos das Nações Unidas são: [...]  3. Conseguir uma cooperação internacional para 

resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover 
e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, 
sexo, língua ou religião;" 

22 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de 
dezembro de 1948. Proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em:  

   <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2016. 
23 BOBBIO, op. cit.,  p. 30. 
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da Idade Contemporânea produzidos após a 2ª Guerra Mundial. 

 Com o propósito de conferir juridicidade à Declaração, iniciou-se, em 1949, um 

trabalho para a elaboração de dois tratados internacionais que abarcassem todos os direitos 

nela descritos, culminando na aprovação, em 1966, do Pacto Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, os 

quais entraram em vigor apenas em 1976, quando, só então, alcançou-se o número de 35 

(trinta e cinco) ratificações ou adesões, indispensáveis às suas respectivas vigências.  

 Ao estudo aqui desenvolvido, vale dizer, interessa apenas o primeiro desses tratados, 

uma vez que o segundo volta-se a assegurar tão somente o gozo dos direitos econômicos, 

sociais e culturais, não guardando pertinência, portanto, com o tema da pesquisa ora 

empreendida. 

 O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, atendendo ao propósito para o 

qual fora formulado – conferir força vinculante aos direitos humanos já especificados na 

Declaração Universal de 1948 –, cuidou de detalhar e formular mecanismos de 

monitoramente internacional de sua implementação pelos Estados Partes24. 

 A propósito, o Brasil integra o grupo de países que ostentam a posição de Estado 

Parte, uma vez que o Congresso Nacional brasileiro aprovou o seu texto, por meio do 

Decreto Legislativo 226, de 12 de dezembro de 1991, tendo o Presidente da República 

promulgado-o, por meio do Decreto 592, de 6 de julho de 199225. 

 O pacto, ora em análise, estatui, logo no seu preâmbulo, a dignidade de todos os 

membros da família humana, como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. 

Menciona, também, que o ideal do ser humano livre, no gozo de suas liberdades civis e 

políticas, não pode ser realizado, a menos que sejam criadas condições que possibilitem a 

cada um gozar de seus direitos. Assevera, ademais, que a Carta das Nações Unidas impõe 

aos Estados a obrigação de promover o respeito universal e efetivo dos direitos e das 

liberdades do homem. 

 Preceitua o Artigo 5 desse pacto que nenhuma de suas disposições pode ser 

interpretada de modo a admitir que um Estado, grupo ou indivíduo pratique qualquer ato 

que tenha por propósito destruir as liberdades nele reconhecidas ou impor-lhes limitações 

mais abrangentes do que aquelas nele previstas. O Artigo 9, por seu turno, estabelece que 

toda pessoa tem direito à liberdade pessoal. 

                                       
24 RAMOS André, op. cit.,  p. 148. 
25 BRASIL. Decreto 592, de 6 de julho de 1992. Promulga o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm>. Acesso 
em: 17 fev. 2016. 
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 Feitas essas menções, pode-se asseverar que o Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos constitui valioso instrumento, juridicamente obrigatório, de resguardo das 

liberdades individuais da pessoa humana. 

 Importa registrar que os tratados internacionais gozam, no Brasil, de status de 

supralegalidade, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal26. 

Com relação especificamente ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 

considerando que ele foi aprovado pelo Congresso Nacional antes da inserção na 

Constituição Federal do § 3º, do art. 5º, ocupa uma posição supralegal, mas não equivale às 

emendas constitucionais27, não fazendo parte, portanto, do bloco de constitucionalidade. 

 Faz-se necessário esclarecer que os documentos referidos acima – a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos – 

fazem parte do sistema global de proteção dos direitos humanos, na medida em são 

aplicáveis a todos os Estados que compõem a comunidade internacional, não se restringido 

a países de uma determinada região. Ao lado desse sistema global, há também o sistema 

regional de proteção dos direitos humanos, que objetiva internacionalizar esses direitos em 

âmbito regional, mais especificamente na América, Europa e África28. 

 Passando-se à análise, então, do sistema regional no qual está inserido o Brasil – 

sistema americano de proteção aos direitos humanos –, revelam-se dignas de atenção para 

o estudo aqui desenvolvido os conteúdos da Carta da Organização dos Estados Americanos 

e da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, ambas aprovadas durante a 

Nona Conferência Internacional Americana, ocorrida em Bogotá, no período de 30 de 

                                       
26 Em decisão recente do Supremo Tribunal Federal, na qual se discutiu a constitucionalidade do Provimento 

Conjunto do TJSP, que disciplinava a audiência de custódia, ressaltou o Pleno do eminente Tribunal o 
caráter supralegal dos tratados internacionais sobre direitos humanos, concluindo, em razão disso, que a 
audiência de custódia  mostra-se legítima no Brasil, uma vez que prevista na Convenção Americana sobre 
Direitos do Homem. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 5240/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Tribunal 
Pleno. Julgado em 20 ago. 2015. DJe-180. Publicado em 29.01.2016. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%285240%2ENUME%2E+OU+5
240%2EACMS%2E%29+%28%28LUIZ+FUX%29%2ENORL%2E+OU+%28LUIZ+FUX%29%2ENOR
V%2E+OU+%28LUIZ+FUX%29%2ENORA%2E+OU+%28LUIZ+FUX%29%2EACMS%2E%29%28%
40JULG+%3D+20150820%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/qzhff86>. Acesso em: 1º maio 
2016. 

27 "A hierarquia dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica interna brasileira, de acordo com a atual 
orientação do STF, é diferenciada de acordo com a forma de incorporação.  Com efeito, os tratados 
incorporados antes da inserção do § 3º no art. 5º da CF possuem hierarquia supralegal, prevalecendo, 
portanto, sobre toda e qualquer norma infraconstitucional interna, mas cedendo em face da CF. Por sua vez, 
os tratados aprovados pelo Congresso Nacional na forma do art. 5º, § 3º, da CF, possuem hiearquia e força 
normativa equivalentes às emendas constitucionais". SARLET, Ingo Wolfgang. Teoria geral dos direitos 
fundamentais. In: SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel (Org.). 
Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 305-306. 

28 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max 
Limonad, 2002. p. 225. 
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março a 2 de maio de 1948, anteriores, portanto, à Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que foi aprovada em 10 de dezembro de 1948. 

 A Carta da Organização do Estados Americanos estatui, em seu preâmbulo, que a 

missão histórica da América é oferecer ao Homem uma terra de liberdade e um ambiente 

favorável ao desenvolvimento de sua personalidade e à realização de suas justas aspirações. 

Consignou, ademais, que o autêntico sentido da solidariedade americana e da boa 

vizinhança é consolidar, no continente, um regime de liberdade individual e de justiça 

social, fundado no respeito dos direitos essenciais do Homem. O artigo 45 dessa Carta, por 

seu turno, estatui que todos os seres humanos têm direito não só ao bem-estar material, 

como também ao desenvolvimento espiritual, em condições, dentre outras, de liberdade29. 

 Imiscuindo-se, na sequência, no texto da Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem, observa-se, em seu preâmbulo, o reconhecimento de que todos os 

homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Merece menção, outrossim, o teor 

do seu artigo I, segundo o qual todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à 

segurança de sua pessoa30. 

 Avançando-se no tempo, desponta a Convenção Americana dos Direitos Humanos31, 

assinada em São José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, e com vigência apenas a 

partir de 18 de julho de 1978, como um valioso documento de proteção dos direitos 

humanos no âmbito do sistema americano. Segundo Flávia Piovesan, a propósito, tal 

convenção é o instrumento de maior importância no sistema interamericano de proteção 

dos direitos humanos32.  

 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) 

entrou em vigor, no Brasil, em 25 de setembro de 1922, data em que efetuou o depósito de 

sua ratificação. Em seguida, mediante o Decreto Presidencial 678, datado de 06 de 

novembro de 1992, houve a sua respectiva promulgação33. 

 O rol de direitos nela assegurados é semelhante àquele descrito no Pacto 

                                       
29 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Carta da Organização dos Estados Americanos, 

de 30 de abril de 1948. Disponível em: <http://www.oas.org/dil/port/tratados_A-
41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.pdf>. Acesso em: 1º maio 2016. 

30ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem, de 30 de abril de 1948. Disponível em: 
<http://www.cidh.oas.org/Basicos/Portugues/b.Declaracao_Americana.htm>. Acesso em: 18 fev. 2016. 

31ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 
22 de novembro de 1969. Disponível em: 
<http://cidh.oas.org/Basicos/Portugues/c.Convencao_Americana.htm>. Acesso em: 18 fev. 2016. 

32 PIOVESAN, op. cit., p. 230. 
33 BRASIL. Decreto 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos  

Humanos. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em: 18 fev. 
2016. 
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Internacional dos Direitos Civis e Políticos, não pormenorizando quaisquer direitos sociais, 

culturais ou econômicos, afastando-se, por conseguinte, do conteúdo do Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

 Analisando-se o teor da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, observa-se, 

desde logo, que a primeira frase do seu preâmbulo é voltada a reafirmar, pelos Estados 

americanos signatários daquela Convenção, o propósito de consolidar, no continente 

americano, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade 

pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do homem. 

 De acordo com o Artigo 1 da mesma Convenção, os Estados Partes comprometem-se 

a acatar os direitos e as liberdades nela reconhecidos. No Artigo 7, por seu turno, restou 

fixado que toda pessoa tem direito à liberdade pessoal. 

 Efetuada essa ligeira incursão na ambiência das normas postas no cenário 

internacional que dispõem sobre os direitos humanos, pode-se asseverar que se tem, nessa 

seara, um robusto arcabouço de preceitos jurídicos que não apenas reconhecem o direito à 

liberdade, mas também, sobretudo, ressaltam a indispensabilidade de sua observância. 

 

2.2 PERSPECTIVA CONCEITUAL DO DIREITO À LIBERDADE 
 

 Em 1989, quando o Brasil comemorava 100 anos da Proclamação da República, a 

Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, do Rio de Janeiro, despontava na avenida 

entoando um samba-enredo que reivindicava que a liberdade abrisse suas asas sobre todos 

os brasileiros34. O título desse samba, há de se registrar, corresponde exatamente a uma 

parte do refrão do Hino da Proclamação da República35.   

 Durante as muitas manifestações de rua ocorridas nos últimos dois anos, ouvia-se, 

nas principais capitais do Brasil, um brado retumbante aduzindo que o sol da liberdade, em 

raios fúlgidos, brilhava no céu da pátria, naqueles instantes36. A liberdade, então, muitas 

vezes cantada em verso e prosa, é palavra que possibilita inúmeros significados. 

 Dentre as acepções da palavra liberdade, destacam-se as seguintes: é a condição da 

                                       
34 "Liberdade, liberdade! Abra as asas sobre nós. E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz". Íntegra 

da música disponível em: <https://www.letras.mus.br/imperatriz-leopoldinense-rj/46373/>. Acesso em: 14 
mar. 2016. 

35"Liberdade! Liberdade! Abre as asas sobre nós. Das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz". HINO 
DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA (Brasil). Acervo do Planalto. Disponível em: 
<http://www2.planalto.gov.br/acervo/simbolos-nacionais/hinos/hino-da-proclamacao-da-republica>. 
Acesso em: 14 mar. 2016. 

36 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Hino Nacional. Letra: 
Joaquim Osório Duque Estrada. Música: Francisco Manuel da Silva. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/hino.htm>. Acesso em: 14 mar. 2016. 
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pessoa livre e despojada de restrições externas ou coações físicas ou morais; é a 

possibilidade de exercer a sua vontade de forma livre; é o estado da pessoa que não se 

encontra sujeita a servidão ou escravidão; é o direito de se escusar de quaisquer restrições, 

exceto das decorrentes de direitos legais de terceiros; é a autonomia37.  

 Em meio às suas inúmeras definições, o que dizer da liberdade? É algo que se tem 

ou seria uma qualidade? Ela constitui um dado de fato, ou seria apenas um dever ser? 

Revela-se como destreza, ou seria a capacidade de autodeterminação? É uma faculdade, ou 

se trata de um dever? A liberdade dos antigos é a mesma que a liberdade dos modernos? A 

liberdade impõe apenas o dever de abstenções, ou confere o direito de ação? 

 Para Robert Alexy, embora se mostre adequado falar da liberdade que as pessoas 

têm, do mesmo modo que se fala de um chapéu que se possui, a liberdade não é um objeto, 

algo de que se tenha a posse. Prefere o autor, então, caracterizar a liberdade como uma 

qualidade38. 

 De acordo com Norberto Bobbio, a liberdade não constitui um dado de fato, mas 

um ideal a perseguir; não tem existência, mas representa um valor; não se caracteriza como 

um ser, mas como um dever ser39. 

 Segundo Amartya Sen, a liberdade ajuda o indivíduo na sua aptidão para decidir 

viver como deseja e para promover os fins que pretenda fazer avançar, estando tal aspecto 

da liberdade relacionado com a destreza para realizar o que valoriza40. 

 De acordo com Emerson Garcia, a liberdade é inconciliável com a ideia de 

dominação, posto que nenhum indivíduo pode ser apontado como livre se estiver 

completamente sujeito à vontade de outrem. Nessa perspectiva, a liberdade pressupõe a 

autodeterminação, que é o poder que o indivíduo tem sobre si mesmo, coexistindo, 

entretanto, com igual poder outorgado aos demais membros da mesma coletividade41. 

 Para Cinthia Robert e Danielle Marcial, a liberdade constitui a faculdade de agir 

com o mínimo de restrições possíveis, as quais, por sua vez, não devem ser abusivas, mas, 

sim, razoáveis e estabelecidas por lei42. 

                                       
37 MICHAELIS. Dicionário de Português online. UOL, Melhoramentos Ltda. Online, 2009.  Disponível 

Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=liberdade >. Acesso em: 14 abr. 2015. 

38 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 219. 

39  BOBBIO, op. cit., p. 29. 
40 SEN, Amartya.  A ideia de justiça. Tradução Ricardo Doninelli Mendes e Denise Bottmann. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2011. p. 262 
41 GARCIA, op. cit., p.16-17. 
42 ROBERT, Cinthia; MARCIAL, Danielle. Direitos humanos teoria e prática. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 1999. 
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 Benjamim Constant, em discurso pronunciado em 1819, no Ateneu Real de Paris, 

preocupa-se em apresentar as principais distinções entre a liberdade vivenciada pelos povos 

antigos e a liberdade exercida pelos indivíduos das nações modernas. 

 De acordo com esse afamado discurso, nomeado De la liberté des anciens 

comparée a celle des modernes  (A liberdade dos antigos comparada à dos modernos),   

 a liberdade dos antigos consistia no exercício coletivo e direto de muitos aspectos 

da soberania, o que possibilitava a deliberação, em praça pública, acerca da guerra e 

da paz; a votação de leis; a realização de julgamentos; o controle dos magistrados, 

dentre outras atividades. Não obstante a liberdade quanto ao exercício coletivo da 

sua soberania, não se permitia a independência individual, que era sempre 

obstaculizada pela autoridade do corpo social. O indivíduo, que quase sempre se 

mostrava soberano nos negócios públicos, revelava-se escravo em suas relações 

domésticas43;  

 a liberdade dos modernos, por sua vez, descortina-se como o direito de não ser 

sujeitado a coisa alguma, senão em virtude de lei. É, igualmente, o direito de não 

ser preso, detido ou condenado à morte pela só vontade arbitrária de terceiros; é o 

direito de manifestação da opinião e de escolha e exercício da profissão; é o direito 

de dispor e até mesmo de abusar de sua propriedade; é o direito de ir e vir 

independente de permissão e sem a necessidade de justificar seus deslocamentos; é 

o direito de se reunir e também o direito de influir sobre a administração do 

governo44. 

 Como se percebe, segundo Benjamim Constant, os antigos, ao passo que usufruíam  

uma forte liberdade de participação política, não dispunham da mesma liberdade na esfera 

privada. Os modernos, por sua vez, diminuíram sua participação direta na política, mas 

auferiram destacada independência na seara doméstica. Pode-se asseverar que, de um modo 

geral, apenas os modernos passaram a desfrutar das liberdades individuais conforme 

concebidas nos dias de hoje. 

 Daniel Sarmento, não obstante, considera equivocada essa ideia apresentada por 

Benjamim Constant de separação dos momentos de usufruto das liberdades, segundo a qual 

as liberdades públicas eram exercitadas preponderantemente pelos antigos e as liberdades 

individuais pelos modernos. Para Daniel Sarmento, pôde-se observar empiricamente que a 

luta pela democracia e a luta pelas liberdades individuais quase sempre caminharam juntas, 

                                       
43 CONSTANT, A liberdade..., op. cit., p. 78-79. 
44 CONSTANT, ibid., p. 77-78. 
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sendo a experiência brasileira uma confirmação eloquente dessa constatação45. 

 De acordo com Isaiah Berlin, a liberdade pode ser vista sob dois sentidos principais 

– o negativo e o positivo. Diz-se que alguém é detentor de liberdade negativa quando 

nenhum outro homem ou grupo de homens interfere na sua conduta. A liberdade, nesse 

sentido, revela-se como a esfera em que alguém pode agir sem ser obstruído por outros46. 

Nessa perspectiva, quanto maior a área de não interferência, maior será a liberdade47. A 

liberdade positiva, por sua vez, originar-se-ia no anseio do indivíduo de ser seu próprio 

amo e senhor; de tomar suas decisões por si próprio, isentando-se de forças externas; de ser 

sujeito e não objeto48. 

 Daniel Sarmento, a propósito, conceitua a liberdade negativa como a liberdade 

marcada pela ausência de constrangimentos e a liberdade positiva, por sua vez, como a 

capacidade de autodeterminação49.  

 Nessa esteira, pode-se aduzir que a face negativa da liberdade confere ao cidadão o 

direito de não ser obstaculizado ou impedido de agir conforme seus desígnios, gerando 

para terceiros a obrigação de observância da vontade do indivíduo e de não intervenção em 

sua vida privada. Sua face positiva, por outro lado, consiste no poder de autodeterminação 

do indivíduo, na possibilidade de gerência direta da própria vida, na sua autonomia50. 

 

2.3 O DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE 

 

2.3.1 Diferenciação entre direito fundamental e direito humano 

 

 Preambularmente, antes de se adentrar na análise da liberdade como direito 

fundamental que é, faz-se mister mencionar que a expressão direitos fundamentais tem sido 

utilizada inadvertidamente como sinônimo de direitos humanos. Nesse sentido, por 

exemplo, Paulo Bonavides, ao atribuir aos direitos fundamentais um caráter de 

universalidade51, utiliza essa expressão como sinônima de direitos humanos. 

                                       
45 SARMENTO, op. cit., p. 172. 
46 BERLIN, Isaiah. Dois conceitos de liberdade. In:______. Quatro ensaios sobre a liberdade. Tradução 

Wamberto Hudson Ferreira. Brasília: Universidade de Brasília, 1981. p. 135-136. (Coleção Pensamento 
Político) 

47 BERLIN, ibid: p. 137. 
48 BERLIN, ibid: p. 142. 
49 SARMENTO, op. cit., p. 174-175. 
50 No item 2.5 desta dissertação, a autonomia será mais detidamente analisada como uma das faces do direito 

à liberdade. 
51 "A vinculação essencial dos direitos fundamentais à liberdade e à dignidade humana, enquanto valores 

históricos e filosóficos, nos conduzirá sem óbices ao significado de universalidade inerente a esses direitos 
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 Tal confusão de conceitos, entretanto, não se mostra tecnicamente adequada, já que 

os direitos fundamentais são os positivados na Constituição de um Estado, enquanto os 

direitos humanos são supranacionais e denotam a aspiração de universalidade, tendo 

aplicação, por conseguinte, para muito além das fronteiras de um país. Observa-se, 

portanto, que a distinção primordial entre uns e outros diz respeito justamente ao âmbito de 

positivação, que se mostra bem mais alargado no caso dos direitos humanos. 

 Pode-se asseverar, assim, que os direitos fundamentais são demarcados 

geograficamente e válidos enquanto válida a Constituição que os instituiu. Na esteira de 

Ingo Wolfgang Sarlet, parece apropriado o entendimento de que direitos fundamentais são 

aqueles manifestados e adotados no âmbito do direito constitucional52. Digna de referência, 

também, é a definição delineada por Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, segundo os 

quais os direitos fundamentais revelam-se como direitos público-subjetivos de pessoas 

(tanto físicas, como jurídicas), previstos em dispositivos constitucionais, ostentando, por 

conseguinte, o caráter normativo supremo na estrutura estatal, tendo como objetivo a 

limitação do exercício do poder do Estado, em face da liberdade individual53. 

 Convém observar que o direito à liberdade, ao mesmo tempo em que constitui 

direito humano descrito pela ordem jurídica internacional54 e com aspiração de 

universalidade, está positivado na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

estando assentado, inclusive,  no título II, dessa Carta, que trata Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais55. 

 

2.3.2 A liberdade como direito fundamental de face dupla 

 

  Baseada numa perspectiva histórica, a doutrina vem agrupando os direitos 

fundamentais em gerações de direitos, separando-os normalmente em três grupos, a 

exemplo da classificação ofertada por Paulo Gustavo Gonet Branco. Segundo esse autor, 

caracterizam-se como direitos de primeira geração os postulados de não intervenção do 

Estado na vida pessoal do indivíduo, situando-se nesse grupo, por conseguinte, as 

liberdades individuais; como direitos de segunda geração despontam os direitos sociais 
                                                                                                                    

como ideal da pessoa humana". BONAVIDES, op. cit.,  p. 580. 
52 SARLET, op. cit., p. 265. 
53 DIMOULIS; MARTINS, op. cit., p. 41. 
54 O item 2.1 desta dissertação explicita o reconhecimento da liberdade como direito humano em diversas 

normas internacionais, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

55 No item 2.4 deste trabalho, será detalhada a positivação do direito à liberdade na Constituição da 
República Federativa do Brasil. 
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(assistência, educação, saúde, trabalho, lazer, dentre outros), os quais exigem do Estado 

não mais uma postura de abstenção e, sim, de prestações positivas; por fim, apresentam-se 

como direitos de terceira geração os de titularidade difusa ou coletiva, como é o caso do 

direito à paz, ao desenvolvimento, à qualidade do meio ambiente e à conservação do 

patrimônio histórico e cultural, dentre outros56. 

  Há autores, inclusive, que chegam a defender a existência de até cinco gerações de 

direitos fundamentais, como é o caso, por exemplo, de Paulo Bonavides, segundo o qual 

são de primeira geração os direitos civis e os políticos; de segunda, são os direitos sociais, 

culturais, econômicos e os direitos coletivos; de terceira, por sua vez, são o direito ao 

desenvolvimento, o direito ao meio ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio 

comum da humanidade e o direito de comunicação; os direitos de quarta geração são o 

direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo; e, por fim, desponta 

a paz como direito de quinta geração57. 

 Faz-se mister consignar que a doutrina pátria não é uníssona quanto à terminologia 

adequada para designar os vários grupos de direitos fundamentais. Como visto no 

parágrafo anterior, Paulo Bonavides faz uso do vocábulo gerações; Ingo Wolfgang Sarlet, 

por outro lado, considera fundadas as críticas dirigidas a esse termo, uma vez que se falar 

em gerações poderia ocasionar a falsa impressão de que uma geração seria substituída pela 

seguinte, razão pela qual ele se filia à corrente que prefere o uso do termo dimensões58. 

 Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, por sua vez, compartilham, igualmente, da 

ideia de que a opção terminológica por gerações é problemática porque sugere a noção de 

substituição de cada geração pela posterior, ressaltando os autores que nunca houve a 

abolição dos direitos de uma geração pelos direitos da geração seguinte. Aduzem, ademais, 

que alguns direitos sociais, apontados como de segunda geração, já eram garantidos desde 

as primeiras Constituições e Declarações do Século XVIII – muito antes, portanto, da crise 

do Estado Liberal –, a exemplo da Constituição Francesa de 1791 que, dentre suas 

disposições fundamentais, incluiu o dever de assistência a crianças abandonadas e a 

indigentes e também o dever de criação de escolas públicas gratuitas do ensino 

fundamental59.  

 Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, entretanto, entendem que o termo dimensões, 

embora seja preferível a gerações, também não é exato, posto que, normalmente, fala-se 

                                       
56 BRANCO, Teoria Geral..., op. cit., p. 137-138. 
57 BONAVIDES, op. cit., p. 580-603. 
58 SARLET,  Teoria Geral..., op. cit., p. 272. 
59 DIMOULIS; MARTINS, op. cit., p. 22-23. 
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em dimensões para apontar dois ou mais aspectos ou dimensões do mesmo elemento ou 

fenômeno, o que não se aplica aos vários grupos de direitos fundamentais, cujas finalidades 

e funcionamentos são fortemente distintos. Diante disso, recomendam os autores o uso dos 

termos categorias ou espécies de direitos fundamentais60. Ao agruparem essas categorias, 

dividem-nas em três: a primeira delas abarca os direitos de status negativus ou pretensão de 

resistência à intervenção estatal, em que estão situados os direitos de liberdade; a segunda 

categoria engloba os direitos de status positivus ou sociais e a terceira categoria envolve os 

direitos de status activus ou políticos ou de participação61.  

 Cumpre mencionar que essa classificação fornecida por Dimitri Dimoulis e Leonardo 

Martins também não se mostra perfeita, tendo em vista que ela se limita a categorizar os 

direitos sob uma perspectiva restrita, circunscrita a uma relação indivíduo/Estado. Fala-se, 

de acordo com tal classificação, que as liberdades são direitos de status negativus, 

baseando-se exclusivamente na expectativa de não intervenção do Estado nas relações 

privadas.  

 Paulo Roberto Barbosa Ramos assevera que o direito à liberdade é algo que vai além 

da ideia do indivíduo que não é importunado pelo Estado ou por seus semelhantes. 

Segundo o autor, ser livre é mais do que simplesmente não ser incomodado ou não dever 

satisfação a quem quer que seja62.  

 Nessa esteira, embora seja correto afirmar que as liberdades conferem ao indivíduo o 

direito de não sofrer intervenção por parte do Estado, tal observação não esgota a liberdade 

em toda a sua inteireza, tendo em vista que ela também outorga ao indivíduo o poder de 

agir conforme seus próprios desígnios, a capacidade de autodeterminação e a aptidão para 

escolher, transformar e decidir. Esse poder, como se percebe, é positivo, não se limitando a 

uma mera expectativa de abstenção. 

 Dito isso, pode-se asseverar que da liberdade projeta-se uma face fortemente 

positiva, marcada pela aptidão individual para conduzir seu destino, o que leva ao 

entendimento anunciado acima no sentido de que também a classificação ofertada por 

Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins mostra-se insuficiente. 

 Entende-se adequado, nessa perspectiva, considerar a liberdade como um direito que 

ostenta uma dupla face, pois ao mesmo tempo em que cria para o Estado e para os 

particulares o dever de abstenção, concede ao indivíduo o direito de agir e conduzir seu 

                                       
60 DIMOULIS; MARTINS, op. cit.,  p. 24. 
61 DIMOULIS; MARTINS, ibid: p. 50-53. 
62 RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Curso de Direito do Idoso. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 125. 
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destino.   

 Não obstante toda essa discussão, há de se registrar que, mais proveitoso do que 

escolher a nomenclatura adequada a designar os diversos grupos de direitos fundamentais é 

enfatizar que os direitos das várias gerações, dimensões, categorias ou espécies se 

integraram aos ordenamentos jurídicos de forma cumulativa, significando que o incremento 

do catálogo de direitos fundamentais não afasta do rol os direitos de liberdade. 

 José Carlos Vieira de Andrade, a propósito, ressalta que a acumulação é uma das 

características do sistema de direitos fundamentais, esclarecendo que em cada momento 

histórico se enunciam novos direitos, próprios do seu respectivo tempo, os quais se somam 

aos direitos antigos, não acarretando uma sucessão mortis causa dos direitos novos aos 

velhos63. 

 Nesse mesmo sentido, esclarece Paulo Gustavo Gonet Branco que falar em 

gerações de direitos não importa dizer que o reconhecimento de novos direitos implica a 

suplantação daqueles anteriormente existentes, os quais permanecem válidos juntamente 

com os novos direitos reconhecidos64. 

Levando-se em consideração o tema do estudo aqui desenvolvido, importa 

concluir que (1º) os direitos de liberdade foram sempre reportados, em quaisquer 

classificações, como direitos pertencentes ao primeiro grupo de direitos fundamentais – 

que abarca os direitos de primeira geração65, direitos de primeira dimensão66 ou direitos 

de status negativus67; (2º) os direitos pertencentes às gerações, dimensões ou categorias 

seguintes não minimizaram a relevância dos direitos de liberdade, os quais foram se 

consolidando e se universalizando ao longo do tempo, de modo que hoje não há 

Constituição digna dessa designação que não os ostente em toda a sua vastidão68; e 

 (3º) considerando a insuficiência ou inexatidão das classificações antes apontadas, 

atribui-se à liberdade a característica de ser um direito de face dupla, posto que, ao mesmo 

tempo em que impõe ao Estado e aos demais particulares o dever de não interferir na 

                                       
63 VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 

3. ed. Coimbra: Almedina, 2004. p. 68. 
64 BRANCO, Teoria Geral..., op. cit.  p. 138. 
65 Bonavides, a propósito, afirma que os direitos da liberdade – direitos civis e políticos – são direitos de 

primeira geração, posto que foram os primeiros a serem positivados nos instrumentos normativos 
constitucionais. BONAVIDES, op. cit.,  p. 581-182. 

66 Sarlet aponta a liberdade como direito de primeira dimensão, constituindo direito de defesa que demarca 
um espaço de não intervenção do Estado na esfera de autonomia do indivíduo. SARLET, Teoria Geral..., 
op. cit., p. 274. 

67 Dimoulis e Martins classificam os direitos de liberdade como direitos de status negativus ou pretensão de 
resistência à intervenção estatal. DIMOULIS; MARTINS, op. cit., p. 50-53. 

68 BONAVIDES, op. cit.,  p. 582. 
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esfera privada do indivíduo, cria para esse o direito de agir, conferindo uma aptidão 

positiva.  

 Essa caracterização da liberdade como direito de face dupla vai além da simples 

consideração da relação existente entre o titular do direito e o Estado. Ela leva em conta, 

igualmente, a aptidão de agir que esse direito confere ao indivíduo. Trata-se de direito, 

portanto, que, ao mesmo tempo em que impõe abstenções por parte do Estado e de 

terceiros, permite um agir, por parte do cidadão. 

  

2.3.3 A vinculação do Estado e dos particulares aos direitos de liberdade – efeito 
vertical e horizontal 

 

 Norberto Bobbio afirma não existir direitos sem obrigações69. Acatando esse 

ensinamento, cumpre reconhecer que a cada direito fundamental corresponde um 

respectivo dever de observância.  

 Partindo, então, da noção histórica de que os direitos fundamentais surgiram com o 

propósito de limitar a interferência do Estado na esfera de liberdade do indivíduo, resta 

evidente que eles são oponíveis contra o Estado, o qual se apresenta como seu principal 

destinatário. Dito isso, pode-se afirmar que essa oponibilidade dos direitos fundamentais ao 

Estado é o que a doutrina chama de efeito vertical dos direitos fundamentais. 

 Essa verticalidade, a propósito, pode ser vista, no Brasil, como uma decorrência da 

aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos fundamentais70, prescrita no     

§ 1º, do art. 5º, da Constituição Federal71. Ora, se as normas definidoras de direito 

fundamental têm aplicação imediata, isso implica que, desde o início da vigência da 

Constituição Federal, não é permitido a quaisquer poderes do Estado olvidar a sua integral 

observância. 

 Aliás, no dizer de Alessandra Gotti, os direitos fundamentais apresentam uma 

juridicidade reforçada, tanto em razão da aplicabilidade imediata prescrita no § 1º, do art. 

5º, da Constituição Federal, como pelo fato de fazerem parte do núcleo imodificável da 

Constituição, delineado no art. 60, § 4º, IV72. 

                                       
69  BOBBIO, op. cit., . p. 8. 
70 Sobre o tema, vale rememorar os ensinamentos de Ingo Wolfgang Sarlet, segundo o qual a eficácia jurídica 

das normas de direitos fundamentais está diretamente conectada à imperativa vinculação de todos os órgãos 
estatais aos direitos fundamentais, na condição de sujeitos passivos. SARLET, Teoria Geral..., op. cit., p. 
333. 

71 CF/88, Art. 5º, § 1º: "As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata". 
72 GOTTI, Alessandra. Direitos sociais: fundamentos, regime jurídico, implementação e aferição de 

resultados. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 54-55. 
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 Analisando-se, entretanto, o teor desse dispositivo constitucional73, depreende-se, a 

partir da sua literalidade, que restou proibida a deliberação de proposta de emenda74 à 

Constituição tendente a abolir os direitos e as garantias individuais. O inciso não se referiu, 

como se percebe, a direitos fundamentais de um modo geral, razão pela qual não estão 

abarcados nesse núcleo direitos que não sejam caracterizados como individuais. 

 Nesse mesmo sentido é, por exemplo, a doutrina de Dimitri Dimoulis e Leonardo 

Martins, segundo os quais somente os direitos individuais estão protegidos pelas cláusulas 

pétreas, restando excluídos dessa proteção, por conseguinte, os direitos coletivos, os 

direitos sociais, os direitos políticos e os direitos difusos75. 

 Paulo Gustavo Gonet Branco, por outro lado, assevera que o constituinte originário, 

ao formular o preceito estatuído no art. 60, § 4º, IV, da CF, teria dito menos do que 

gostaria.  Segundo ele, houve uma lacuna de formulação, devendo-se ler no dispositivo, ao 

lado dos direitos individuais, os direitos sociais76.  Tal assertiva, entretanto, vai de 

encontro ao entendimento desse autor, pois, segundo ele, ao constituinte derivado não foi 

conferido o poder de incrementar o elenco de cláusulas pétreas, poder esse que teria ficado 

adstrito ao constituinte originário77.  

 Ora, se nem ao constituinte derivado – aquele a quem foi conferido o poder de 

modificar a Constituição – foi permitido ampliar o rol de cláusulas pétreas, como sustentar 

que esse poder houvera sido conferido ao aplicador ou intérprete da Constituição? Revela-

se como um contrassenso a ideia de que cabe ao intérprete ler os direitos sociais junto com 

os direitos individuais e, ao mesmo tempo, dizer que ao constituinte derivado não foi dada 

a possibilidade de incremento desse rol. Entende-se, por conseguinte, que apenas os 

direitos e as garantias individuais estão acobertados pelo manto da intocabilidade, não 

sendo permitida pelo ordenamento jurídico constitucional a ampliação do rol das 

denominadas cláusulas pétreas. 

 Há de se registrar, por oportuno, que o que interessa ao estudo aqui desenvolvido é 

a afirmação de que as liberdades individuais estão resguardadas da interferência do Estado, 

                                       
73 "Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [...] § 4º Não será objeto de deliberação 

a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, 
universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais".  

74 Emenda à Constituição constitui espécie, ao lado da revisão, do gênero denominado reforma. A revisão  
propõe-se a uma alteração relativamente ampla do texto, ao passo que as emendas prestam-se a alterações 
mais pontuais, de menor amplitude. 

75 DIMOULIS; MARTINS, op. cit., p. 42. 
76 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Poder Constituinte. In: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo  

Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129. 
77 BRANCO, ibid: p. 130. 
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inclusive na medida em que o Estado-legislador não pode sequer alterar a Constituição com 

o fim de limitá-las. 

 Dito isso, pode-se asseverar que o Estado tem o dever não só de respeitar as 

liberdades individuais, abstendo-se, por consequência, de interferir na esfera de vida 

privativa do indivíduo, como, igualmente, não pode promover qualquer emenda à 

Constituição tendente a aniquilar tais direitos. Portanto, não pode o Estado nem interferir 

faticamente na esfera de liberdade do indivíduo, tampouco promover alterações 

constitucionais que possam abolir essa liberdade. 

 Vale registrar que esse dever atribuído ao Estado, de submissão aos direitos 

fundamentais e, mais propriamente, aos direitos de liberdade, não atinge apenas os 

clássicos poderes estatais – Executivo, Legislativo e Judiciário. Vincula, igualmente, todos 

os órgãos da administração indireta e também o Ministério Público78. 

 Transpondo essa perspectiva de verticalidade dos direitos de liberdade, marcada por 

uma relação indivíduo/Estado, cumpre examinar a questão que naturalmente lhe segue, que 

pode ser expressada, por exemplo, de uma das seguintes formas:  (1) as liberdades dos 

indivíduos podem ser opostas a outros indivíduos?  (2) As liberdades individuais ostentam 

um efeito horizontal, vinculando os particulares?  Ou  (3) quando a Constituição estabelece 

direitos fundamentais aos indivíduos está, ao mesmo tempo, criando obrigações correlatas 

que atingem não apenas o Estado, mas também os demais indivíduos de um modo geral? 

 De início, mostra-se imperioso observar que a Constituição Federal não contém 

qualquer dispositivo do qual se possa deduzir, de plano, nem a proibição dessa difusão de 

efeitos, tampouco a sua autorização. Diante dessa constatação, resta verificar se é possível 

encontrar, na doutrina e na jurisprudência pátrias, fundamentos para o reconhecimento 

dessa horizontalidade. 

 Ingo Wolfgang Sarlet, a esse respeito, afirma que não apenas os órgãos do Estado, 

mas também os particulares sujeitam-se à força vinculante dos direitos fundamentais, os 

quais apresentam uma eficácia direta prima facie na seara das relações privadas79.  

 Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, diferentemente, sustentam que não há 

vinculação direta dos particulares aos direitos fundamentais, sendo possível, tão somente, 

uma vinculação indireta. Explicam tal entendimento aduzindo que, para se permitir o 

reconhecimento do efeito horizontal dos direitos fundamentais, seria necessária a 

                                       
78 Conforme será visto mais detalhadamente no tópico 3.5 desta dissertação, ao Ministério Público cabe, ao 

aplicar medida de proteção em favor de idoso, respeitar a sua vontade, sob pena de violar o direito à 
liberdade da pessoa idosa. 

79 SARLET, Teoria Geral..., op. cit., p. 337-338. 
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constatação de desigualdade de posições, no âmbito da relação jurídica, tal qual a 

desigualdade existente na relação entre o Estado e o indivíduo. Como a aferição dessa 

desigualdade dá-se em âmbito judicial, o particular não estaria diretamente vinculado, mas, 

apenas, indiretamente, quando instado pelo Judiciário a se sujeitar aos direitos 

fundamentais alheios. Afirmam, ademais, que o respeito recíproco, pelos particulares, dos 

direitos de cada um se dá não como decorrência da aplicação direta da Constituição, mas, 

sim, em razão da legislação infraconstitucional que, inclusive, prevê penas para o caso de 

graves ofensas a esses direitos80. 

 Entretanto, faz-se necessário registrar algumas objeções ao entendimento supra.  

Em primeiro lugar, se os direitos fundamentais não vinculam diretamente os particulares, 

como sustentam os dois autores, pelo fato de que apenas pela via do Judiciário seria 

possível impor a um particular a sua observância, nenhum direito, de qualquer categoria 

que seja, vincularia diretamente os particulares, posto que, igualmente, apenas pela via da 

ação judicial poder-se-ia impelir alguém a acatá-lo; em segundo lugar, dizer que o respeito 

recíproco pelos particulares aos direitos fundamentais se dá como resultado do disposto na 

legislação infraconstitucional e não do prescrito na Constituição significa restringir o 

alcance das normas fundamentais e, ao mesmo tempo, olvidar o forte entrosamento hoje 

existente entre o direito constitucional e o direito privado81; em terceiro lugar, há de se 

observar, ainda, que, não obstante o traçado histórico dos direitos fundamentais indicar que 

eles foram concebidos, especialmente, para limitar o poder do Estado, não existe hoje, pelo 

menos no ordenamento constitucional brasileiro, norma que restrinja os efeitos dos direitos 

fundamentais ao Estado.  

 Observando-se atentamente o teor do art. 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, pode-se constatar que nele foram prescritos direitos que, 

claramente, denotam o propósito de limitação da atuação do Estado, como é o caso, por 

exemplo, do direito de petição; da vedação à instituição de juízo ou tribunal de exceção; do 

princípio da anterioridade da lei penal; da proibição de retroatividade da lei penal em 

prejuízo do réu; do direito conferido aos presos de terem respeitadas suas integridades 

físicas e morais; do direito ao devido processo legal; do direito à ampla defesa em 

processos judiciais ou administrativos, dentre vários outros direitos prescritos no mesmo 

                                       
80  DIMOULIS; MARTINS, op. cit.,  p. 101-106. 
81 A propósito, no item 3.3 desta dissertação, será abordada mais amiúde a relação entre direito privado e 

direito constitucional, que vem se estreitando cada vez mais desde a consagração constitucional do 
princípio da dignidade humana.  
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artigo82. 

 Entretanto, a partir dessa mesma imersão feita no art. 5º da Lei Maior, depreende-se 

que há direitos que podem ser opostos por seus respectivos titulares não apenas em face de 

órgãos do Estado, mas também, igualmente, em face de particulares, sendo oportuno citar 

os seguintes, dentre tantos outros do mesmo rol de direitos fundamentais: a liberdade de 

manifestação do pensamento; o direito de resposta proporcional ao agravo; a 

inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença; a liberdade de expressão 

intelectual, artística, científica e de comunicação; a inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem; a inviolabilidade do domicílio; a inviolabilidade da 

correspondência e das comunicações83. 

 A fim de melhor explicitar o que se apontou acima, propõe-se que se imagine a 

situação de um professor universitário que leciona em uma faculdade privada e noutra 

pública. Acaso o direito fundamental à liberdade intelectual e científica só pudesse ser 

oponível contra o Estado, isso implicaria que o professor poderia se manifestar livremente 

na sua sala da universidade pública e não poderia fazer o mesmo quando estivesse 

ministrando aulas na universidade privada, já que não teria como opor sua liberdade a 

particulares.  

 Como esse professor, na verdade, é titular do direito à liberdade intelectual e 

científica também quando leciona em instituições privadas e considerando que, para 

exercer esse direito, não necessita, a princípio, da intervenção do Poder Judiciário, resta 

patente que esse direito fundamental também é diretamente oponível contra particulares. 

 Em quarto lugar, sustentar que os direitos fundamentais só são diretamente 

oponíveis contra o Estado significa estabelecer limites ao exercício dos direitos 

fundamentais que a própria Constituição não estabeleceu. 

 Como se não bastasse, há de se pontuar que parece incoerente a ideia de um direito 

fundamental vincular o Poder Legislativo - que, a propósito, tem a autoridade, inclusive, de 

reformar a Constituição – e não poder vincular um simples particular. Essa sustentação 

significaria uma relativa imunização do particular quanto ao dever de respeitar os direitos 

fundamentais de terceiros. Fala-se em relativa imunização porque esse dever só se revelaria 

presente, segundo aqueles que vindicam a vinculação apenas indireta, se o particular fosse 

instado, pelo Judiciário, a observá-lo. 

 Dito isso, mostra-se imperioso registrar que se filia, aqui, à corrente doutrinária que 

                                       
82 Ver incisos XXXIV, XXXVII, XXXIX, XL, XLIX, LIV e LV do art. 5º, da Constituição Federal. 
83  Ver incisos IV, V, VI, IX, X, XI e XII do art. 5º, da Constituição Federal. 
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sustenta o efeito horizontal direto dos direitos fundamentais ou, dito de outro modo, 

entende-se que os particulares estão diretamente vinculados aos direitos fundamentais. 

 Por oportuno, vale registrar que o Supremo Tribunal Federal (STF) vem 

reconhecendo a vinculação direta dos particulares aos direitos fundamentais, a exemplo do 

que foi decidido nos autos do Recurso Extraordinário 201819/RJ, no qual restou 

consignado categoricamente que os direitos fundamentais resguardados pela Constituição 

vinculam diretamente não só os poderes públicos, estando voltados também à salvaguarda 

dos particulares em face dos poderes privados
84

. 

 Adota-se, neste trabalho, por conseguinte, o efeito horizontal dos direitos 

fundamentais de um modo geral e, em especial, das liberdades individuais, as quais podem 

ser opostas tanto ao Estado como aos demais indivíduos. 

  

2.3.4 Limites ao direito à liberdade 

 

 No direito constitucional contemporâneo, é pacífico o entendimento de que não há 

direito fundamental absoluto. Nesse sentido, por exemplo, são os ensinamentos de Ingo 

Wolfgang Sarlet, segundo os quais nenhuma ordem jurídica é capaz de proteger os direitos 

fundamentais ilimitadamente, de modo que, via de regra, eles são sujeitos a limites e 

suscetíveis a restrições85. 

 Conforme Robert Alexy, parece natural a ideia de que direitos apresentem restrições 

e que possam ser restringidos, o problema, entretanto, reside na definição do que pode ser 

restringido e qual a extensão dessas restrições86. 

 Konrad Hesse afirma que não pode a Constituição prever, antecipadamente, todos os 

possíveis limites dos direitos fundamentais, razão pela qual confia essa função ao 

legislador, fazendo-o sob a forma de reserva de lei87. 

 Emerson Garcia sustenta que, não obstante sua máxima relevância, a liberdade 

impreterivelmente deve ser restringida, permitindo, assim, a concomitância de seu 

                                       
84 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 201819/RJ. Relatora: Min. Ellen Gracie. Relator para acórdão: 

Min. Gilmar Mendes. Órgão julgador: Segunda Turma. Julgamento: 11.10.2005. Publicação: 27.10.2006. 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28201819%2ENUME%2E+O
U+201819%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/naurvkt>. Acesso em: 24 
fev. 2016. 

85 SARLET, Teoria Geral..., op. cit., p. 342. 
86 ALEXY, op. cit., p. 276. 
87 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do Direito Constitucional. Tradução Carlos dos Santos Almeida,  

Gilmar Ferreira Mendes e Inocêncio Mártires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009.p. 64. 
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exercício pelos distintos integrantes do grupamento. Acrescenta, ademais, que as restrições 

às liberdades tanto podem ser impostas abstratamente, como podem estar associadas a 

determinada situação concreta em que haja a convergência de liberdades individuais 

diversas, impondo-se a necessidade de sua concordância prática88. Argumenta o mesmo 

autor, ainda, que se a liberdade possibilitasse o exercício de qualquer ação ou omissão 

humana, poder-se-ia inferir que, a cada exercício pleno da liberdade por um indivíduo, ter-

se-ia o aniquilamento, total ou parcial, de liberdade pertencente a outrem89. 

 De acordo com Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, os direitos fundamentais 

podem ser limitados mediante a especificação de reservas legais (que são autorizações 

constitucionais que permitem ao legislador reduzir a área de proteção do direito 

fundamental); diante de direito constitucional de colisão ou quando instalado um sistema 

de legalidade excepcional, a exemplo do que ocorre no Estado de defesa e Estado de sítio90. 

A liberdade, como direito fundamental que é, pode, igualmente, ser restringida por 

quaisquer desses limitadores especificados – reservas legais, direito constitucional de 

colisão ou sistema de legalidade excepcional. 

 Cumpre afirmar, a propósito, que a Constituição previu duas espécies de reservas 

legais: as reservas legais simples, que autorizam o legislador a interferir na seara de 

proteção de um direito fundamental, sem a fixação de pressupostos e/ou objetivos 

específicos a serem considerados e as reservas legais qualificadas, que ostentam como 

traço característico o fato de estipularem pressupostos e/ou objetivos a serem observados 

pelo legislador ordinário91. 

 Observa-se, portanto, que o poder do legislador é mais amplo quando se depara com 

uma reserva legal simples, posto que, nesse caso, não fica sujeito aos pressupostos ou 

objetivos traçados pelo constituinte, como acontece no caso de reservas legais qualificadas. 

 Como exemplo de reserva legal simples, pode-se citar o inciso XV, do art. 5º, da 

Constituição Federal, que estabelece ser livre a locomoção no território nacional em tempo 

de paz, sendo permitido a qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou 

dele sair com seus bens. Como se percebe, nessa hipótese, o constituinte deixou de fixar 

pressupostos ou objetivos, restando ao legislador ordinário uma maior margem de 

manobra. 

 Por outro lado, pode-se apontar como hipótese de reserva legal qualificada o inciso 

                                       
88 GARCIA, Emerson. A liberdade..., op. cit., p. 27. 
89 GARCIA, ibid: p. 17. 
90 DIMOULIS; MARTINS, op. cit., p. 151-167. 
91 SARLET, Teoria Geral..., op. cit., p. 346; 347. 
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XII, do art. 5º, da mesma Constituição, segundo o qual é inviolável tanto o sigilo da 

correspondência, como, igualmente, o das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas, salvo, nesse último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 

forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual 

penal. Como se vê, nesse segundo exemplo, a Constituição permite ao legislador92 fixar 

hipóteses de quebra do sigilo, desde que o seja com o escopo de efetivar investigação 

criminal ou instrução processual penal. Especificou o constituinte, portanto, as condições 

nas quais se aceita a quebra do sigilo, implicando, por consequência, menos poder ao 

legislador ordinário de limitação do direito fundamental. 

 Passando-se, na sequência, à análise das limitações operadas mediante reservas 

legais, faz-se necessária uma reflexão: sendo a liberdade um direito fundamental, como 

poderia uma lei – norma de categoria inferior – restringir a aplicação daquele direito de 

mais elevada estatura? 

 Como resposta, pode-se afirmar que a limitação de um direito constitucional só será 

legítima se amparada em norma igualmente constitucional, despontando o princípio da 

proporcionalidade, nesse contexto, como um parâmetro constitucional apto a fundamentar 

a restrição de norma constitucional. Depreende-se, portanto, que as normas produzidas pelo 

legislador, acaso prevejam restrições a direitos constitucionais, precisam se sujeitar ao teste 

da proporcionalidade para galgarem respaldo constitucional. Nessa perspectiva, é possível 

inferir que a liberdade, embora constitua um direito fundamental, pode, sim, ser restringida 

pela lei, desde que essa apresente motivos bastantes para justificar a limitação. 

 O direito à liberdade não concede, aliás, uma autorização definitiva para o 

indivíduo fazer ou deixar de fazer tudo o que desejar; ele apenas possibilita que todos 

possam fazer ou deixar de fazer o que quiserem, se não houver razões suficientes (direitos 

de terceiros ou interesses coletivos) que justifiquem uma limitação na liberdade negativa93. 

 Partindo-se da ideia de que a liberdade pode ser restringida, mostra-se oportuna 

uma rápida análise das suas várias esferas, tendo em vista que essa poderá sofrer menor ou 

maior interferência a depender de se situar numa esfera mais interior, numa esfera privada 

mais ampliada ou numa esfera social. 

 Robert Alexy, amparado em diversos julgados do Tribunal Constitucional Alemão e 

                                       
92 O legislador ordinário, a propósito, fazendo uso do permissivo conferido na reserva legal qualificada 

disposta no inciso XII, do art. 5º, da Constituição Federal, regulamentou o referido dispositivo editando, 
por consequência, lei em sentido estrito. BRASIL. Lei 9.296, de 24 de Julho de 1996. Regulamenta o 
inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9296.htm>. Acesso em: 25 fev. 2016. 

93  ALEXY, op. cit., p. 357-358. 
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citando a doutrina de Rupert Scholz, esclarece que é possível diferenciar três esferas de 

liberdade, com intensidades de proteção decrescente:  

 1ª) a esfera mais interior, que seria o derradeiro e intocável âmbito de liberdade 

humana ou a esfera central e elementar da vida privada, a qual é protegida de forma 

absoluta;  

 2ª) a esfera privada ampliada, que engloba a seara privada não pertencente ao 

âmbito mais interior; e  

 3ª) a esfera social, que abarca tudo aquilo que ultrapassa o âmbito da esfera privada 

ampliada94.  

 Embora um tanto rudimentar a teoria das esferas95, ela apresenta a vantagem de 

fornecer um panorama simplificado que especifica o grau de possibilidade de intervenção 

do Estado na liberdade do indivíduo, na medida em que esclarece ser inviolável a esfera 

mais íntima, relativamente violável a esfera privada ampliada e muito sujeita à intervenção 

a esfera social. 

 Observando-se essa lógica descrita na teoria das esferas, vê-se que a limitação das 

liberdades individuais dá-se mediante lei e tem por objetivo o resguardo dos direitos de 

terceiros e direitos coletivos. Nesse cenário, funciona a proporcionalidade, conforme dito 

alhures, como um critério de preservação das liberdades fundamentais, na medida em que 

ele será aplicado na verificação da proporcionalidade da regra limitadora, que, por sua vez, 

deverá ser adequada, necessária e proporcional. O critério da proporcionalidade serve, 

então, para evitar uma desmedida e injustificada intervenção do legislador na seara dos 

direitos fundamentais, podendo ser caracterizado como um critério de controle da 

constitucionalidade. 

 Faz-se oportuno ressaltar, ademais, que o critério da proporcionalidade deve ser 

utilizado sempre que houver uma intervenção ou tentativa de intervenção estatal na área de 

proteção de um direito fundamental, não ficando o uso de tal critério restrito às 

intervenções legislativas. 

 Leonardo Martins, ressaltando a importância de que as regras limitadoras de direito 

fundamental sejam proporcionais, assevera que o legislador não pode mais relativizar os 

direitos fundamentais simplesmente pelo fato de haver reserva legal outorgando-lhe tal 

poder, sendo indispensável que a concretização dessa reserva dê-se de maneira 

                                       
94 ALEXY, op. cit., p. 360-361. 
95 ALEXY, ibid., p. 363-364. 
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proporcional96. 

 Assim, para que as normas limitadoras de direitos fundamentais possam ser 

consideradas constitucionais é imprescindível que as limitações nelas expressadas sejam 

adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. 

 Maria dos Remedios Fontes Silva e Alba Paulo de Azevedo asseveram que os 

subprincípios de verificação da proporcionalidade da norma são aplicados de forma 

sucessiva,  na medida em que um critério só será aplicado se a norma tiver passado pelo 

crivo estabelecido no critério anterior. Acrescentam, ademais, que o critério da 

proporcionalidade será precedido do da necessidade que, por sua vez, será precedido pela 

análise da adequação97.  

 Leonardo Martins atribui a tal processo o caráter eliminatório, em razão do qual os 

meios inadequados são rejeitados; classificatório, posto que apenas o meio que apresentar 

menor interferência na liberdade atingida será classificado; e, por fim, o axiológico, em 

face do qual é feita uma avaliação da relevância do bem ou interesse jurídicos existentes 

por detrás do propósito de ingerência, comparando-os com o valor da liberdade afetada98. 

Adverte o mesmo autor, ademais, que, antes de se imiscuir na análise dos subprincípios ou 

subcritérios da proporcionalidade, é necessário que se investigue a legitimidade ou 

legalidade do propósito, uma vez que propósitos ilegais não podem ser almejados. Deste 

modo, a análise da proporcionalidade restaria prejudicada no caso de se mostrar ilegal o 

propósito perseguido99. 

 A análise da adequação ou da idoneidade baseia-se na apuração da aptidão do meio 

escolhido para a obtenção do resultado almejado. Suzana de Toledo Barros, a propósito, 

assevera que a verificação da adequação da medida pode se inferir a partir da resposta ao 

seguinte questionamento: o meio definido propicia o alcance do resultado buscado?100  

Mediante o juízo de necessidade ou exigibilidade, perscruta-se se a medida se 

mostra realmente imprescindível para a garantia do direito tutelado pela norma ou se ela 

poderia ser substituída por outra medida menos gravosa, porém igualmente eficaz. Para 

                                       
96 MARTINS, Leonardo. Liberdade e Estado Constitucional. São Paulo: Atlas, 2012. p. 123. 
97 AZEVEDO, Alba Paulo de; SILVA, Maria dos Remedios Fontes. O Princípio da proporcionalidade como 

parâmetro de Controle Judicial de Constitucionalidade. Constituição e garantia de direitos. v. 1, ano 4. 
(Revista eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRN).  Disponível em: 
<http://ufrn.emnuvens.com.br/constituicaoegarantiadedireitos/article/view/4320>. Acesso em: 25 fev. 
2016. 

98 MARTINS, Liberdade... p. 124-125. 
99 MARTINS, Liberdade... p. 141. 
100 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 

das leis restritivas de direitos fundamentais. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003. p. 78. 
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constatar se uma medida se revela inexigível ou desnecessária, e que, por essa razão, 

golpeia o princípio da proporcionalidade, é imprescindível que se possa apontar, em seu 

lugar, outra medida menos onerosa, capaz de alcançar resultado melhor ou semelhante101. 

 A proporcionalidade em sentido estrito, também chamada de ponderação, consiste 

na apuração da vantagem da medida, investigada mediante um processo em que se pondera 

se os danos causados pelo meio utilizado justificam-se diante dos resultados almejados. 

Nesse diapasão, pode-se inferir que o princípio da proporcionalidade em sentido estrito 

revela-se de alta importância para esclarecer se o meio escolhido denota razoável 

proporção quando cotejado com o fim desejado102. 

 Nesse contexto, pode-se afirmar que as normas limitadoras das liberdades 

individuais precisam apresentar propósito lícito, adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito, sob pena de serem inconstitucionais. A jurisprudência 

pátria, aliás, tem se mostrado sólida no sentido do reconhecimento da utilização da 

proporcionalidade como um critério para aferir a constitucionalidade de normas limitadoras 

de direitos fundamentais. Vale consignar, a propósito, voto proferido pelo Ministro Gilmar 

Mendes, no qual ele ressaltou que os atos restritivos de direitos fundamentais devem ser 

analisados sob o enfoque do princípio da proporcionalidade, igualmente chamado de 

princípio do devido processo legal em sentido substantivo ou de princípio da proibição do 

excesso103. O princípio da proporcionalidade funciona, então, como um limite às normas 

limitadoras de direitos fundamentais. 

 Conforme foi dito outrora, os direitos fundamentais podem ser limitados, também, 

pela verificação de um direito constitucional colidente. Necessário mencionar, então, que, 

para a caracterização de uma colisão entre direitos fundamentais, faz-se necessário o 

choque entre direitos fundamentais de diferentes titulares, não se caracterizando como tal 

quando o mesmo titular ostenta interesses contraditórios. Nesse sentido, é a doutrina de 

Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, os quais esclarecem que ocorre a colisão quando um 

direito fundamental de um titular estiver limitando o exercício do direito fundamental de 

outro titular104. 

Faz-se necessário mencionar, por oportuno, que o direito constitucional de colisão 

não é o mesmo que concorrência de direitos fundamentais, posto que aquele se verifica 

                                       
101 BARROS, op. cit., p. 82. 
102 BARROS, ibid., p. 85. 
103 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. IF nº 2.915/SP. Relator: Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. 

Julgamento: 03.02.2003. Publicação: 28.11.2003. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=81455>. Acesso em: 29 fev. 2016. 

104 DIMOULIS; MARTINS, op. cit.,  p. 169. 
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quando há confronto entre os direitos fundamentais de titulares diversos, diferentemente da 

concorrência, que se verifica quando mais de um direito fundamental protege seu titular 

contra a intervenção indevida.  

Por fim, cumpre registrar que a Constituição autoriza, expressamente, a limitação 

de direitos fundamentais em situações de regime de legalidade excepcional, em que for 

decretado estado de defesa ou estado de sítio.  

De fato, perscrutando-se o teor do art. 136, da Constituição Federal, observa-se que 

foi descrita a possibilidade de se decretar estado de defesa para preservar ou restabelecer, 

em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e 

iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na 

natureza. Durante o estado de defesa, deverão ser especificados o tempo de sua duração e 

as áreas a serem abrangidas, devendo-se indicar, ainda, nos termos e limites da lei, 

eventuais restrições ao direito de reunião, ao sigilo de correspondência e ao sigilo de 

comunicação telegráfica e telefônica. 

A Constituição Federal previu, ademais, a possibilidade de decretação de estado de 

sítio em caso de: grave comoção de dimensão nacional ou verificação de acontecimentos 

que demonstrem a ineficácia de medida adotada durante o estado de defesa; declaração de 

guerra ou resposta a ataque armado estrangeiro105. O decreto de estado de sítio deverá 

especificar as garantias constitucionais que ficarão suspensas, tendo a Carta Maior, de 

antemão, indicado que, contra as pessoas só poderão ser tomadas as seguintes medidas: I - 

obrigação de permanência em local determinado; II - retenção em edifício não voltado a 

acusados ou condenados por crimes comuns; III - limitações, na forma da lei, à 

inviolabilidade da correspondência, à privacidade das comunicações, ao fornecimento de 

informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão; IV - suspensão do direito à 

liberdade de reunião; V - busca e apreensão domiciliar; VI - interferências nas empresas 

prestadoras de serviços públicos; VII - requisição pelo poder público de bens dos 

particulares106. 

Como se percebe, tanto o estado de defesa, como o estado de sítio, constituem 

situações em que os direitos fundamentais podem sofrer limitações. 

Pode-se concluir, portanto, que as liberdades, da mesma forma que os demais 

direitos fundamentais, não são absolutas, podendo ser restringidas pela decretação de 

estado de defesa ou estado de sítio; pela existência de direito constitucional colidente ou 
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por reservas legais especificadas na Constituição.  

Vale dizer, entretanto, que o poder do legislador de limitar os direitos fundamentais 

também não é absoluto, posto que a restrição ao direito fundamental, efetivada mediante 

lei, só pode ser considerada constitucional se almejar propósito lícito, bem como se for 

adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. Aduz-se, assim, que, embora haja 

limites ao direito de liberdade, esses limites também são limitados. Diga-se o mesmo 

quanto às demais intervenções estatais na área de proteção de um direito fundamental, as 

quais também se subordinam à proporcionalidade, sob pena de serem consideradas 

intervenções proibidas. 

  

2.3.5 Exercício de direito fundamental – direito ou dever?  

 
 Na seara dos direitos fundamentais, merece especial atenção a discussão acerca da 

obrigatoriedade ou não do exercício de um direito fundamental por seu respectivo titular. A 

fim de elucidar a questão, faz-se necessário observar, inicialmente, que o ordenamento 

jurídico brasileiro prevê, ao lado de direitos fundamentais, alguns direitos-deveres 

fundamentais.  É o caso, por exemplo, do direito ao voto.  O art. 14, § 1º, da Constituição 

Federal, ao mesmo tempo em que conferiu o direito ao voto, estabeleceu a obrigatoriedade 

do seu exercício pelo cidadão alfabetizado, maior de dezoito anos e menor de setenta107. 

Não há, então, no que diz respeito a esse direito-dever, a faculdade de abstenção, na medida 

em que seus titulares têm a obrigação de exercê-lo. 

 Conforme Ingo Wolfgang Sarlet, mostra-se adequado o uso da opção terminológica 

direito-dever para se referir ao voto, tendo em vista que existe, ao mesmo tempo, de um 

lado o dever de se alistar, quando atendidos os requisitos para o alistamento obrigatório; o 

dever de comparecer à circunscrição eleitoral no dia da votação e o dever de assinar a ata 

de comparecimento, tudo isso sob pena de eventual sanção administrativa; e, de outro lado, 

há o direito de escolher livremente em quem votar, podendo, inclusive, anular o voto ou 

votar em branco108. 

 Levando-se em conta a opção constitucional feita no Brasil, em que se impingiu 

expressamente ao direito de votar o caráter de obrigatoriedade, pelo menos para um 

                                       
107 CF/88: Art. 14, § 1º: "O alistamento eleitoral e o voto são: I - obrigatórios para os maiores de dezoito 

anos; II - facultativos para: a) os analfabetos; b) os maiores de setenta anos; c) os maiores de dezesseis e 
menores de dezoito anos". 

108 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais em espécie. In: SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, 
Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel (Org.). Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 673. 
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determinado grupo de cidadãos, denota-se que o voto ostenta duas dimensões: uma de 

direito e outra de dever. Em razão disso, não tem o cidadão que se encaixa nos requisitos 

traçados pela Constituição a opção de exercê-lo ou não. 

 Diferentemente, quando não se estiver diante de um direito-dever, mas, 

simplesmente, de um direito, não pode o seu titular ser obrigado a exercê-lo. De acordo 

com Irineu Strenger, quando os direitos não se revelam também como deveres, a liberdade 

jurídica faculta ao sujeito a possibilidade de exercitá-los ou não109. É importante observar, 

então, que, não se tratando de direito-dever, o direito fundamental confere a seu titular não 

apenas a possibilidade de um exercício positivo, mas também, igualmente, do exercício 

negativo, que se opera com sua abstenção. Nesse sentido, a imposição do exercício de um 

direito fundamental àquele que não é obrigado a exercê-lo implica, igualmente, violação a 

direito fundamental.  

Ampla controvérsia, entretanto, gira em torno de se elucidar se o direito à vida 

também compreende um aspecto negativo, conferindo a seu titular a possibilidade de se 

abster de viver. Essa discussão se mostra oportuna, na seara desta dissertação, tendo em 

vista que, muitas vezes, o Estado, ou mesmo a família de determinado idoso, age com o 

propósito de impor a esse último o exercício positivo do direito à vida, suprimindo, por 

consequência, o seu direito à liberdade. 

 Há quem sustente, nessa perspectiva, a supremacia do direito à vida sobre o direito 

à liberdade. 

 Paulo Gustavo Gonet Branco, por exemplo, sustenta que não faz sentido algum 

declarar qualquer direito sem, antes, assegurar o direito de estar vivo para poder usufruí-lo. 

Nessa perspectiva, assevera o autor que o direito à vida é superior a qualquer outro 

interesse110 e, que, sendo um direito, e não uma liberdade, inexiste a opção por não viver, 

de modo que aos poderes públicos incumbe o dever de agir para salvar a vida do indivíduo, 

apesar da vontade em contrário do seu respectivo titular111. 

 Por outro lado, entendimento diferente ostenta Ingo Wolfgang Sarlet, segundo o 

qual, em deferência ao princípio da dignidade da pessoa humana e da liberdade individual, 

não se pode deixar de reconhecer o direito de morrer com dignidade, pois, do contrário, o 

                                       
109 STRENGER, Irineu. A autonomia da vontade como suporte do sistema civilista e direito internacional 

privado e direito interno. Boletim Científico. Brasília: Escola Superior do Ministério Público da União, 
ano III, n. 10, jan./mar. de 2004. 

110 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Direitos Fundamentais em Espécie. In: MENDES, Gilmar Ferreira; 
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 255. 

111 BRANCO,  Direitos fundamentais... op. cit., p. 260. 
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direito à vida teria se transformado no dever de viver sob qualquer condição112. 

 Segundo Leonardo Martins, o direito à vida abarca o direito à cessação voluntária 

da própria vida113. A propósito, o desrespeito do direito fundamental à vida, em sua 

significação de liberdade negativa (exercício negativo), caracteriza-se, na visão de Dimitri 

Dimoulis e Leonardo Martins, como uma violação ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, na medida em que desconsidera a qualidade de pessoa do sujeito de direitos, 

tratando-o como simples objeto114.  

 Analisando-se, então, o arcabouço jurídico brasileiro, pode-se inferir que toda 

pessoa tem o direito de morrer, tendo em vista que  

 1º) a Constituição Federal prescreveu o direito à vida, sem fixar, por seu turno, a 

obrigação de viver115;  

 2º) o Código Penal não criminalizou a conduta de tentativa de suicídio; e  

 3º) a Carta Maior previu um direito geral de liberdade, cujos contornos serão 

especificados no item 2.4 desta dissertação. 

 De fato, observando-se o teor do art. 5º, caput, da Carta Magna, constata-se que, ao 

ser estatuída a garantia do direito à vida, não foi imposta a obrigação de viver. É o direito à 

vida, portanto, um direito fundamental e não um direito-dever fundamental, podendo seu 

titular, por conseguinte, abster-se de exercê-lo. 

 Na sequência, analisando-se o tratamento jurídico dado no Brasil à questão do 

suicídio, cumpre observar, em primeiro lugar, que o Código Penal brasileiro116, no capítulo 

dedicado a tipificar os crimes contra a vida, descreveu, ao lado do homicídio simples (art. 

121, caput), do homicídio qualificado (art. 121,§2º), do feminicídio (art. 121,§2º, VI), do 

homicídio culposo (art. 121,§3º), do infanticídio (art. 123), e do aborto provocado pela 

gestante (art. 124) ou por terceiro (art. 125), o crime de induzimento, instigação ou auxílio 

a suicídio (art. 122). 

 Nos exatos termos do art. 122, do Código Penal, constitui crime induzir ou instigar 

alguém a se suicidar ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Para esse crime, é prevista uma 

                                       
112 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais... op. cit., p. 383. 
113 MARTINS, Leonardo. Bioética à luz da liberdade científica: estudo de caso baseado na decisão do STF 

sobre a constitucionalidade da Lei de Biossegurança e no Direito Comparado alemão. São Paulo: Atlas, 
2014. p. 91. 

114 DIMOULIS; MARTINS, op. cit.,  p. 139. 
115  "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes..." 

116 BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Institui o Código Penal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 27 fev. 2016. 
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pena de dois a seis anos de reclusão, se o suicídio se consumar; ou reclusão, de um a três 

anos, se da tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave. A pena será 

duplicada, se o crime é praticado por motivo egoístico, ou se a vítima é menor, ou tem 

diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Como se pode observar, só 

pode ser sujeito ativo desse crime alguém que induz, instiga ou presta auxílio a outrem para 

que cometa o suicídio. Aquele que tenta contra a própria vida não comete crime algum. 

 Poder-se-ia argumentar que o Código Penal deixou de descrever como crime a 

conduta de quem comete o suicídio pelo fato de que, diante da morte do seu autor, restaria 

extinta a punibilidade, nos termos do art. 107117, do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940. Entretanto, tal argumento não procede, posto que sequer a tentativa de suicídio foi 

elencada como figura típica, hipótese em que, não havendo a morte do seu autor, não se 

caracterizaria hipótese de extinção da punibilidade. 

 Infere-se, nesse diapasão, que a não criminalização da tentativa de suicídio resultou 

de uma política de observância do princípio da alteridade no direito penal, em razão do 

qual resta vedada a incriminação de condutas que não ofendam nem ponham em risco bens 

jurídicos de terceiros ou da coletividade. 

 Mister observar, ademais, que essa opção pela não criminalização do suicídio  

encontra-se em harmonia tanto com a Constituição de 1934, vigente quando da entrada em 

vigor do atual Código Penal, como com a Constituição em vigor nos dias de hoje –  

Constituição de 1988 –, visto que ambas prescreveram o direito à liberdade e ressaltaram 

que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Assim, 

considerando que inexiste lei, tampouco norma constitucional que obrigue o indivíduo a 

viver, pode-se concluir que a decisão pela não criminalização da tentativa de suicídio 

encontra respaldo constitucional.  

 Todas essas observações, referentes à não criminalização da tentativa do suicídio, 

foram explicitadas com o escopo único de demonstrar que, no ordenamento jurídico 

brasileiro, a vida não é considerada um dever imposto a seu titular ou um valor que estaria 

acima de qualquer outro, sendo possível inferir, por conseguinte, que inclusive o exercício 

do direito à vida se sujeita à liberdade do seu respectivo titular. 

 

 

 

                                       
117 "Art. 107  Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; [...]" 
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2.4     A TUTELA DA LIBERDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

 
 Olavo de Carvalho afirma que a liberdade nada mais é que um adorno retórico 

utilizado para ocultar a vigência de algum outro princípio totalmente diverso. Aduz que, 

quando se apregoa que a liberdade de um cessa no ponto onde começa a do outro, 

reconhece-se, implicitamente, que essa liberdade é apenas a margem de manobra deixada 

para o cidadão na rede de relações determinada por uma ordem jurídica estabelecida. Nessa 

perspectiva, o princípio fundante seria a ordem e não a liberdade118. Assevera, ademais, que 

a liberdade é um elemento da ordem, não havendo oposição, portanto, entre mais liberdade 

e mais ordem, existindo apenas ordens que a estrangulam e ordens que a fomentam119. 

 Perfilhando essa ideia de que a ordem jurídica é o elemento não só viabilizador, 

como também essencial, à garantia do direito à liberdade, mostra-se proveitosa uma 

incursão no ordenamento jurídico pátrio com o propósito de aferir em que medida o 

sistema normativo brasileiro resguarda a liberdade do indivíduo.  

 À vista disso, adotando-se uma cadência pautada primeiro na hierarquia e, em 

seguida, na cronologia das normas atualmente vigentes, mostra-se imperioso iniciar essa 

trilha a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 para, no passo 

seguinte, analisar dois dispositivos presentes na legislação infraconstitucional que têm por 

escopo o resguardo do exercício da liberdade individual, sendo um deles aplicável a 

qualquer indivíduo; e o segundo, por sua vez, voltado ao resguardo da liberdade individual 

da pessoa idosa. 

 Faz-se necessário registrar que esse corte especificado mostrou-se necessário tendo 

em vista a amplitude do direito à liberdade, que é objeto de referência, ainda que 

indiretamente, na maioria das leis especiais existentes no Brasil, não sendo útil a este 

trabalho a análise exaustiva de todas essas normas. Em razão disso, foram selecionados 

apenas os dispositivos que demonstram, de forma contundente, a robustez da tutela da 

liberdade individual no direito brasileiro. 

  Pois bem, adentrando-se nessa análise, cumpre aduzir, inicialmente, que todas as 

constituições brasileiras que precederam a de 1988 já proclamavam, em seus respectivos 

textos, o direito à liberdade. 

  A Constituição brasileira de 1824, denominada Constituição Política do Império do 

                                       
118CARVALHO. Olavo de. Liberdade e Ordem. Disponível em: 

<http://www.olavodecarvalho.org/semana/100215dc.html>. Acesso em: 13 fev. 2016.   
119CARVALHO, Olavo de. Ainda a liberdade e a ordem. Disponível em: 

<http://www.olavodecarvalho.org/semana/100318dc.html>. Acesso em: 13 fev. 2016. 
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Brasil, outorgada pelo Imperador D. Pedro I, já previa, em seu art. 179, a inviolabilidade 

dos direitos civis e políticos, os quais, por sua vez, baseavam-se na liberdade, segurança e 

propriedade120. 

  A Constituição de 1891, a primeira da República, decretada e promulgada pelo 

Congresso Nacional, estabeleceu, em seu art. 72, que é assegurado a brasileiros e 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à 

segurança individual e à propriedade121. Na sequência, a Constituição de 1934122, a 

Constituição de 1937123, a Constituição de 1946124 e até as Constituição de 1967125 e de 

1969126 ostentaram artigos com igual teor. Isso não quer dizer, por óbvio, que a liberdade 

individual foi um direito sempre integralmente respeitado no Brasil, até porque a história 

depõe em contrário. Esse registro, então, foi formulado com o propósito único de consignar 

o reconhecimento formal do direito à liberdade ao longo de toda a história constitucional 

brasileira. 

  Feito esse rápido apontamento, cumpre embrenhar-se na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988127, cujo preâmbulo ressalta que a Assembleia Nacional 

Constituinte reuniu-se para instituir um Estado Democrático destinado a assegurar o 

exercício da liberdade e dos direitos individuais, dentre outros. 

  Paulo Gustavo Gonet Branco, a propósito, embora reconheça que inexiste 

inconstitucionalidade por violação ao preâmbulo, ressalta a relevância desse último, 

considerando que, por meio dele, é possível descortinarem-se as linhas estruturantes da 

Constituição e os objetivos que mobilizaram sua concepção, orientando, por conseguinte, a 

interpretação e aplicação do direito constitucional128. 

                                       
120 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: 27 fev. 2016. 
121 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: 27 
fev. 2016. 

122 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: 27 fev. 2016. 

123 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: 27 fev. 2016. 

124 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: 27 fev. 2016. 

125 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, de 24 de janeiro de 1967. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em: 27 
fev. 2016. 

126 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: 27 fev. 2016. 

127 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 1º maio 2016. 

128 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Noções Introdutórias. In: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo 
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  O anseio pela instauração de um regime que resguardasse efetivamente o direito à 

liberdade marcou fortemente a aprovação da atual Constituição, tanto é que, em 5 de 

outubro de 1988, o presidente da Assembleia Constituinte, Ulysses Guimarães, ao declarar 

promulgada a nova Carta e após ressaltar que os constituintes ali presentes aguardaram 

aquela Constituição do mesmo modo que o vigia aguarda a aurora, enfatizou que, naquele 

momento, estava sendo promulgado o estatuto do homem, da liberdade e da democracia129. 

  Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, o destaque dado à liberdade na Constituição Federal 

de 1988, ao ter sido posta ao lado de outros direitos tidos como invioláveis, revela que essa 

Constituição pode ser tida, inclusive e principalmente, como uma Constituição da 

liberdade130. 

  Pode-se asseverar, ademais, que, dentre todos os dispositivos da Constituição 

Federal de 1988, o seu art. 5º, caput131, é o de maior relevo no que diz respeito ao 

resguardo do direito à liberdade, isso porque ele, ao estabelecer a garantia da 

inviolabilidade do direito à liberdade a brasileiros e estrangeiros residentes no país, 

reconhece a existência de um direito geral de liberdade. 

  Da análise do art. 5º, como um todo, constata-se a catalogação de diversas 

liberdades específicas, a exemplo da liberdade de ir e vir (inciso XV), da liberdade de 

manifestação do pensamento (inciso IV), da liberdade de crença religiosa (inciso VI), da 

liberdade de expressão intelectual, artística e científica (inciso IX), dentre outras. Observe-

se que todas essas liberdades específicas listadas nos incisos do art. 5º da Carta Maior 

apresentam um conteúdo normativo completamente delimitado, diferentemente da 

descrição estatuída na cabeça do artigo, que prescreve, tão somente, a inviolabilidade do 

direito à liberdade, cabendo, por conseguinte, nessa descrição genérica feita no caput, todas 

as liberdades que não foram contempladas numa proteção específica da Constituição. 

  Leonardo Martins afirma que o direito geral de liberdade ostenta um conteúdo 

subsidiário, na medida em que abarca quaisquer nuances da liberdade humana não 

contempladas em áreas de proteção específicas132.  Pode-se falar, assim, do caráter residual 

                                                                                                                    
Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 78. 

129 O texto integral do discurso pode ser examinado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte. 
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/N025.pdf>. Acesso em: 27 fev. 
2016. 

130 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais em Espécie. In: SARLET, Ingo Wolfgang; 
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel (Org.). Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. p. 445. 

131 "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes". 

132 MARTINS, Liberdade...,  p. 48. 
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da liberdade descrita no caput, do art. 5º, da Constituição Federal, isso porque se uma 

determinada liberdade não encontrar guarida em alguma norma que resguarde uma 

liberdade específica, terá proteção no direito geral de liberdade naquele previsto. 

 De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet, o direito geral de liberdade funciona como 

uma cláusula de abertura constitucional que permite o reconhecimento de liberdades 

fundamentais especiais não designadas. A positivação desse direito denota a vantagem de 

inserir, no ordenamento jurídico, uma cláusula geral da qual se permite extrair, mediante 

interpretação extensiva, outras liberdades não reconhecidas explicitamente no texto 

constitucional133. 

 Conforme Robert Alexy, em razão do direito geral de liberdade, a cada indivíduo é 

permitido, caso nenhuma restrição surja, fazer ou deixar de fazer o que desejar, denotando, 

ao mesmo tempo, o direito de não ter sua ação ou abstenção embaraçada pelo Estado. Aduz 

o mesmo autor, entretanto, que essa definição é insuficiente para retratar a amplitude do 

direito geral de liberdade, uma vez que esse vai muito além da proteção de ações, posto que 

resguarda, igualmente, situações e posições jurídicas134. 

 Considerando que o direito geral de liberdade foi descrito na Constituição Federal 

de 1988, não custa rememorar a superioridade dessa em relação às demais normas do 

ordenamento jurídico. A respeito dessa hegemonia, Paulo Gustavo Gonet Branco aduz que, 

sendo a Constituição a obra suprema, o diploma inferior com ela inconciliável padece de 

nulidade absoluta135.  Não obstante essa supremacia constitucional, há de se asseverar que 

o direito geral de liberdade encontra limite tanto nos direitos de terceiros, como, também, 

nas leis proporcionais, conforme visto no item 2.3.4 desta dissertação. 

  A propósito das limitações impostas por lei ao direito geral de liberdade descrito no 

caput, do art. 5º, da Constituição Federal, mostra-se imperioso observar o teor do inciso II 

do mesmo artigo, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei. Via de regra, esse inciso vem sendo considerado, tão 

somente, como a explicitação do princípio da legalidade, em virtude do qual o indivíduo 

não pode ser obrigado a coisa alguma que não esteja determinada em lei.  

  Conforme Gilmar Ferreira Mendes, a Constituição Federal, ao incorporar a noção 

de que apenas em virtude da lei obrigações podem ser exigidas dos cidadãos, tornou 

explícita e intrínseca a relação entre legalidade e liberdade, asseverando que a lei constitui 

                                       
133 SARLET, Direitos Fundamentais..., op. cit., p. 446. 
134 ALEXY, op. cit.,. p. 343-344. 
135 BRANCO, Poder Constituinte, op. cit.,  p. 108. 
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instrumento para garantia da liberdade. Aduz, ademais, que esse princípio decorre do 

Estado de Direito, no qual reina o governo das leis e não o governo dos homens - rule of 

law, not of men. Ressalta, outrossim, que a legalidade não pode ser desvencilhada da noção 

de império da lei, que subordina toda autoridade e todo poder à soberania da lei136. 

  Com a paulatina passagem do Estado Legislativo para o Estado Constitucional, o 

império da lei cedeu espaço ao império da Constituição, em cuja ambiência repousam as 

normas de mais elevada estatura do ordenamento jurídico pátrio. Diante disso, o princípio 

da legalidade, explicitado no inciso II, do art. 5º, da Constituição Federal, deve ser 

compreendido como a garantia de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa, senão em virtude de lei137 ou da Constituição138. 

  Tal dispositivo, entretanto, não pode ser visto exclusivamente como a ostentação do 

princípio da legalidade, ainda que no sentido mais elástico, ora expressado. O inciso II, do 

art. 5º, da Constituição Federal, deve ser considerado, igualmente, como uma autorização 

constitucional para a limitação da liberdade do cidadão mediante determinação legal. Trata-

se de regra, portanto, que estabelece reserva legal ao direito geral de liberdade, descrito no 

caput do mesmo artigo, na medida em que prevê a possibilidade de a lei criar hipóteses em 

que os cidadãos sejam obrigados a fazer ou deixar de fazer algo. 

  É possível aduzir, ademais, que se trata de reserva legal simples, uma vez que o 

constituinte não fixou pressupostos ou objetivos específicos a serem alcançados ou 

observados pelo legislador. Foi dada, por conseguinte, uma ampla margem ao legislador 

ordinário para limitar o direito à liberdade, não sendo permitido olvidar, entretanto, que 

esse poder de limitação do direito à liberdade individual, conferido ao legislador, está 

adstrito, por sua vez, ao princípio da proporcionalidade, conforme abordado no item 2.3.4 

desta dissertação. 

  Ainda no corpo do art. 5º, da Constituição Federal, é possível identificar um inciso 

que evidencia o repúdio do constituinte quanto ao desrespeito das liberdades fundamentais. 

Refere-se aqui ao inciso XLI, o qual estabelece que a lei punirá qualquer discriminação 

                                       
136 MENDES Gilmar, Administração..., op.  cit., p. 837-838. 
137 Entende-se por lei, ou por ato equiparado à lei formal, as leis ordinárias, as leis complementares, as leis 

delegadas, as medidas provisórias e os tratados internacionais ratificados pelo Brasil antes da entrada em 
vigor do § 3º do art. 5º da Constituição Federal. Registre-se que esses últimos ostentam um status de 
supralegalidade. 

138 Entende-se por Constituição o texto elaborado pelo constituinte originário, as emendas constitucionais e 
os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. Hoje, no Brasil, apenas a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada observando esse rito, tendo passado a fazer 
parte, por conseguinte, do bloco de constitucionalidade brasileiro. 
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atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Analisando-se esse dispositivo, observa-

se que o constituinte incumbiu o legislador ordinário da missão de descrever como 

infração, especificando, por conseguinte, sua respectiva pena, a conduta de quem atentar 

contra os direitos e as liberdades fundamentais. 

  Depreende-se, a partir do inciso acima referido, que o constituinte deixou óbvia a 

sua determinação no sentido de ver resguardado, por meio de uma proteção penal, o bem 

jurídico denominado liberdade. Eduardo Medeiros Cavalcanti, a propósito, assevera que, 

dentre os vários bens jurídicos protegidos na Constituição, apenas alguns deles podem ser 

objeto de tutela penal139. No caso da liberdade, considerando o teor do inciso XLI, do art. 

5º, da Constituição Federal, revela-se indubitável a necessidade de seu resguardo mediante 

guarida penal. 

  Perscrutando-se o ordenamento jurídico vigente, pode-se observar que o Código 

Penal brasileiro, aprovado mediante o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 

recepcionado140, vale dizer, pela Constituição de 1988, ao descrever, em sua parte especial, 

os crimes contra a pessoa, dedicou um capítulo inteiro ao resguardo da liberdade 

individual, no qual foram descritos, em sua seção I, os crimes contra a liberdade pessoal. 

  Dentre os crimes elencados na referida seção, mostra-se oportuno mencionar, diante 

do objeto da temática sob investigação, o crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 

146, do Código Penal brasileiro141. De acordo com a figura típica nele especificada, 

constitui crime constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe 

haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei 

permite, ou a fazer o que ela não manda. 

  Por intermédio da descrição desse crime, pretendeu-se tutelar a liberdade do 

indivíduo contra a ingerência arbitrária - não prevista em lei – de terceiro. Trata-se de tipo 

penal que protege, portanto, a vontade da pessoa e o seu poder de autodeterminação. 

  Nesse mesmo compasso e tendo como propósito específico o resguardo da 

liberdade negocial e dispositiva da pessoa idosa, restou descrito como crime, na Lei 

10.741, de 1º de outubro de 2003, a conduta consistente em coagir o idoso, de qualquer 

                                       
139 CAVALCANTI, Eduardo Medeiros. Comentários introdutórios aos crimes em espécie.  In: PINHEIRO, 

Naide Maria; RIBEIRO, Gabrielle Carvalho (Org.) Estatuto do Idoso comentado. Campinas: Servanda, 
2016. p. 768.  

140 Uma norma anterior à vigência de uma nova Constituição é considerada recepcionada quando ela se 
mostra compatível com a nova ordem constitucional. 

141 BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Institui o Código Penal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 27 fev. 2016.   
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modo, a doar, contratar, testar ou outorgar procuração142. A propósito, coagir alguém, no 

dizer de Isaiah Berlin, é despojá-lo de sua liberdade143. 

  João Batista Machado Barbosa afirma que o crime descrito no art. 107 do Estatuto 

do Idoso, além de tutelar o patrimônio da pessoa idosa, resguarda sua liberdade individual 

de fazer ou deixar de fazer o que quiser, de acordo com suas próprias convicções, conforme 

assegurada pelo art. 5º, II, da Constituição Federal, e pelo art. 10, § 1º, da Lei 

10.741/2003144. 

  A partir dessa breve incursão feita pela Constituição Federal, pelo art. 146 do 

Código Penal e pelo art. 107, do Estatuto do Idoso, é possível asseverar que a liberdade é 

um direito robustamente resguardado sob o ponto de vista formal. Na prática, entretanto, 

constata-se, não raramente, o menosprezo ou a transgressão ao direito à liberdade, 

especialmente das pessoas idosas, conforme se verá detidamente no capítulo 3 desta 

dissertação. 

 
2.5   AUTONOMIA DA VONTADE – UMA DAS FACES DO DIREITO À LIBERDADE  
 
 
 Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e faleceu em 1804, ao publicar145 a obra 

denominada Metafísica dos Costumes, discorreu em sua primeira parte acerca dos 

Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito, a qual fornece relevantes subsídios para o 

estudo da liberdade.  

 Nessa obra, Immanuel Kant conceitua o Direito como sendo o aglomerado das 

condições sob as quais é possível a conciliação do arbítrio de um com o arbítrio de outrem, 

segundo uma lei universal de liberdade146. De acordo com esse preceito, o Direito não pode 

conferir maior possibilidade de escolhas a um do que a outro ou, dito de outro modo, não 

pode a faculdade de escolha de um afetar a faculdade de escolha do outro. 

 Immanuel Kant assevera, ademais, que uma ação será conforme o Direito quando 

permitir a coexistência da liberdade do arbítrio de cada um com a liberdade de todos os 

demais, aduzindo, nessa mesma toada, que se caracteriza como ato injusto a criação de 

                                       
142 "Art. 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração: Pena – 

reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos". Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm>. Acesso em: 29 fev. 2016. 

143 BERLIN, op. cit., p. 135.  
144 BARBOSA, João Batista Machado. Comentários ao art. 107 do Estatuto do Idoso. In: PINHEIRO, Naide 

Maria; RIBEIRO, Gabrielle Carvalho (Org.). Estatuto do Idoso comentado. Campinas: Servanda, 2016. 
p. 863. 

145  A metafísica dos costumes foi publicada por Immanuel Kant no final do século XVIII, no ano de 1797. 
146 KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Tradução José Lamego. Porto: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2005. p.  43. 
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impedimentos ou resistências ao exercício da liberdade individual147. 

 Aduz o mesmo autor, na Fundamentação da Metafísica dos Costumes148, que os 

seres racionais não devem tratar a si, nem aos outros, como meios, mas necessariamente 

como fins em si mesmos. Afirma, nessa esteira, que no reino dos fins tudo tem um preço ou 

uma dignidade, esclarecendo que uma coisa tem preço quando pode ser substituída por 

outra equivalente e tem uma dignidade quando está acima de qualquer preço. Assevera, 

ademais, que a autonomia revela-se como o fundamento da dignidade da natureza humana 

e de toda a natureza racional149.   

 Analisando essa relação entre dignidade e autonomia, na Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes, Victor dos Santos Queiroz afirma que Immanuel Kant considerou 

a dignidade como o resultado da soma da autonomia do ser racional com o fato de ele não 

possuir um preço150. É possível inferir, nessa perspectiva, uma forte relação de dependência 

entre as ideias de autonomia e dignidade nas obras de Immanuel Kant, sendo permitido 

asseverar que a restrição da autonomia significa redução de dignidade. 

 John Stuart Mill, um dos mais destacados pensadores liberais do século XIX, que 

nasceu em 1806 e faleceu em 1873, ocupou-se, numa de suas mais célebres obras – Sobre a 

Liberdade –, em defender o direito de cada um de viver à sua própria maneira, sem 

interferências externas151. Ressaltando o valor do respeito à individualidade, apregoa o 

autor que inexiste razão para que todas as existências humanas sejam assentadas conforme 

um único padrão ou um restrito número de padrões. Para uma pessoa que soma uma 

quantidade razoável de senso comum e de experiência, a sua maneira de encarar a sua 

existência é a melhor, não porque é a melhor em si mesma, mas porque é a sua própria 

maneira. Um mesmo modo de vida, ao mesmo tempo em que pode ser um estímulo sadio 

para um, pode se revelar como um fardo penoso para outro, aniquilando ou oprimindo toda 

a sua vida interior152.  Pode-se dizer, nessa perspectiva, que o autor confere especial 

importância à autonomia. A propósito, já observou Irineu Strenger, que, no domínio da 

filosofia, a vontade se revela como autêntico centro de vida153.  

                                       
147 KANT, A metafísica..., p. 43. 
148 A Fundamentação da Metafísica dos Costumes foi escrita por Immanuel Kant em 1785, antes, portanto, da 

elaboração da Doutrina do Direito, que constituía a primeira parte da Metafísica dos Costumes. 
149 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução Paulo Quintela. 

Lisboa/Portugal: Edições 70, 2007. p. 76-79. 
150 QUEIROZ, Victor Santos. A dignidade da pessoa humana no pensamento de Kant: da fundamentação da 

metafísica dos costumes à doutrina do Direito. Uma reflexão crítica. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 
757, 31 jul. 2005. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/7069>. Acesso em: 7 jun. 2016. 

151 MILL, John Stuart. Sobre a liberdade. Tradução Ari R. Tank Brito. São Paulo: Hedra, 2010. p. 119. 
152 MILL, ibid., p. 130-131. 
153 STRENGER, op. cit., p. 55. 
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 Autonomia é, assim, a destreza peculiar do indivíduo para conduzir seu próprio 

destino, guiado tão somente pelo seu arbítrio, sendo tal aptidão algo indissociável da ideia 

de dignidade. É, por conseguinte, a expressão da liberdade na sua significação positiva. É a 

face da liberdade que viabiliza o agir, o decidir, o fazer e, até, o não fazer. 

   Por oportuno, a fim de evitar possíveis confusões conceituais, cumpre esclarecer 

que a autonomia da vontade, objeto do estudo ora dissertado, não é a mesma autonomia 

apontada como princípio norteador do direito contratual. 

  Esse esclarecimento se faz necessário especialmente considerando o fato de que parte 

da moderna doutrina sustenta que a autonomia da vontade, fundada na lógica do laissez 

faire laissez passer154, própria do Estado Liberal, teria sofrido limitações a partir do 

advento do Estado do Bem-estar social, bem como pelo processo de mundialização da 

economia e massificação dos contratos, chegando a perder, inclusive, sua designação de 

autonomia da vontade, que passou a ser chamada de autonomia privada155.   

  Essa limitação da autonomia da vontade nos negócios privados é restrita ao direito 

contratual, não se aplicando à questão objeto desta dissertação, tendo em vista que a 

autonomia individual aqui tratada, caracterizada como a capacidade de autodeterminação, 

não repercute na esfera social, como repercutem os contratos no mundo globalizado. 

 Dito isso, pode-se asseverar que, se as posições adotadas pelo sujeito, valendo-se de 

sua autonomia individual, não reverberam na vida de terceiros ou da coletividade, resta 

limitado, por conseguinte, o poder do Estado de se infiltrar em assuntos sem qualquer 

repercussão coletiva. 

  Daniel Sarmento, por seu turno, utiliza a designação autonomia privada, ao invés de 

autonomia da vontade, concebendo-a em sentido amplo, abarcando a autonomia individual 

(de cunho eminentemente existencial) e a autonomia negocial (de cunho 

preponderantemente patrimonial)156. Ressalta Daniel Sarmento que a autonomia privada 

aufere especial resguardo no âmbito da constituição brasileira, mas que tal proteção não é 

uniforme, posto que se mostra bem mais intensa no tocante às dimensões existenciais da 

vida humana e menos forte no que diz respeito à seara patrimonial157. 

  Assim, pode-se asseverar que a apontada limitação à autonomia da vontade - ou da 

                                       
154 A expressão laissez faire laissez passer simboliza o liberalismo econômico, representando a ideia de que o 

mercado deve atuar livremente, sem ingerência do Estado. 
155 BERTI, Natália. Da autonomia da vontade à autonomia privada: um enfoque sob o paradigma da pós-

modernidade. In: NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade (Org.). Revista de Direito 
Privado,  ano. 15. n. 57, jan./mar. 2014. p. 84-87. 

156 SARMENTO, op. cit., p. 168-169. 
157 SARMENTO,  ibid: p. 207. 
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autonomia privada, se assim o preferir - restringiu-se à matéria contratual, não alcançando 

a autonomia individual, a qual, aliás, restou ainda mais fortalecida desde a vigência da 

Constituição de 1988, que ostenta, vale lembrar, a dignidade da pessoa humana como um 

de seus mais ressaltados e festejados fundamentos. 

  Pode-se concluir, por fim, que a autonomia da vontade revela-se como uma nuance 

do direito à liberdade, constitucionalmente resguardado, que confere ao indivíduo o poder 

de condução de seu próprio destino, isento de interferências alheias.  Faz-se oportuno 

ressaltar, ainda, considerando o protagonismo conferido à pessoa humana no sistema 

constitucional vigente, que essa liberdade de gestão da própria vida, no âmbito das 

questões de cunho mais íntimo e de caráter existencial, mostra-se ainda mais resguardada, 

não tendo sofrido a limitação por que passou a liberdade negocial.  

  O indivíduo, aos olhos do sistema constitucional vigente, permanece, assim, como o 

timoneiro de sua embarcação chamada vida, sendo-lhe possibilitado, nessa perspectiva, ser 

ele próprio quem se navega, ao invés de ser navegado pelo mar158. 

                                       
158 Na canção Timoneiro, de Paulinho da Viola, é entoada a história de alguém que, tendo perdido sua 

autonomia, proclama que não é ele quem se navega, esclarecendo que quem lhe navega é o mar. "Não sou 
eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar...". DA 
VIOLA, Paulinho; CARVALHO, Hermínio Bello de. Timoneiro. In: Cd Beba do Samba. São Paulo: 
BMG Brasil, 1996. 
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3  A PROTEÇÃO JURÍDICA DA PESSOA IDOSA E A PRESERVAÇÃO DA 
AUTONOMIA DA SUA VONTADE 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIAL E JURÍDICA DA PESSOA IDOSA 

 

 De acordo com o Dicionário Michaelis, idoso é adjetivo que significa aquele que tem 

muitos anos, que é velho ou senil159. Além dessas designações, outras palavras são 

elencadas como sinônimas de idoso, sendo umas de cunho neutro, como ancião, longevo e 

vetusto, e outros de natureza fortemente depreciativa, como arruinado, decrépito, caduco, 

decaído e gasto.  

 Paulo Roberto Barbosa Ramos afirma que o envelhecimento se desvela como a 

chance de uma vida mais duradoura, podendo ser retratado como o próprio direito de 

existir, uma vez que viver é desfrutar da oportunidade de envelhecer160. Nessa perspectiva, 

a velhice é a etapa da vida a que chegam todos aqueles que não foram arrebatados, em seus 

percursos, pelo advento da morte precoce. 

 Há de se registrar que diversas são as terminologias utilizadas para designar essa fase 

da vida, sendo algumas delas empregadas com o propósito de obscurecer a concepção 

amplamente reconhecida de que velhice implica esmorecimento, esvaecimento e perdas. 

Dentre essas terminologias alternativas as mais usuais são: terceira idade e melhor idade. 

Paulo Roberto Barbosa Ramos assevera que a substituição dos nomes velhice e velho por 

outras designações consideradas politicamente corretas constitui a negativa do fenômeno 

do envelhecimento161.  

 Mostra-se válido ressaltar que a Constituição Federal de 1988 não fez uso de 

eufemismos ou terminologias alternativas quando estabeleceu que um dos objetivos da 

assistência social é a proteção à velhice162 e também quando prescreveu o dever dos filhos 

maiores de ajudar e amparar os pais na velhice163. Igualmente, constava na redação 

                                       
159MICHAELIS. Dicionário de Português online. Disponível em: 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=idoso>. Acesso em: 25 out. 2015. 

160 RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Prefácio à quarta edição. In: PINHEIRO, Naide Maria; RIBEIRO, 
Gabrielle Carvalho (Org.) Estatuto do Idoso comentado.  4. ed. rev., atual. e ampl. Campinas: Servanda, 
2016. 

161 RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Fundamentos constitucionais do direito à velhice. Florianópolis: 
Obra jurídica, 2002. p. 26. 

162 CF/88: "Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:  

     I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;" 
163 CF/88: "Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm  

dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade." 
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primeira da Constituição vigente que os planos de previdência social atenderiam a eventos 

decorrentes, dentre outros, da velhice164. Seguindo caminho diverso daquele percorrido no 

texto original da Lei Maior, a Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que introduziu novo 

disciplinamento constitucional ao sistema previdenciário nacional, substituiu a palavra 

velhice pela expressão idade avançada165. 

 A Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispôs sobre a Política Nacional do Idoso, 

não se referiu, em nenhum de seus dispositivos, à palavra velhice. Ao contrário, fez uso, 

em um de seus artigos, da expressão terceira idade166. 

 O Estatuto do Idoso, por seu turno, não apresenta ao longo do seu texto, composto 

por 118 (cento e dezoito) artigos, uma única referência à palavra velhice, o que parece 

demonstrar uma tendência legislativa de abandono do uso desse vocábulo. Por outro lado, 

impende registrar que o Estatuto do Idoso também não utiliza as nomenclaturas alternativas 

terceira idade e melhor idade. 

 Dito isso, embora se reconheça essa tendência de desuso da palavra velhice no direito 

brasileiro, observa-se que, pelo fato de ela ainda está presente na maioria dos dispositivos 

constitucionais que tratam da matéria, é indubitável que o termo velhice tem respaldo 

constitucional.  

 Além disso, faz-se necessário mencionar que a Convenção Interamericana sobre a 

Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, aprovada pela Organização dos Estados 

Americanos, em 9  de junho de 2015, fez uso da palavra velhice, conceituando-a como 

sendo a construção social da última etapa do curso de vida167. 

 Passando-se à investigação do significado da palavra velhice, pode-se afirmar que ela 

tem sido caracterizada como uma etapa de vida em que ocorrem mudanças físicas, 

psicológicas e sociais que acometem de forma particular cada indivíduo com sobrevida 

prolongada168.  

                                       
164 CF/88:  "Art. 201.  Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos os resultantes de acidente de trabalho, 
velhice e reclusão." Essa redação foi revogada pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998. 

165  CF/88: Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo 
e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, 
nos termos da lei, a:     I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada".    
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

166  Lei 8.842/94:  "Art. 10. Na implementação da política nacional do idoso, são competências dos órgãos e 
entidades públicos: [...] III - na área de educação: [...] f) apoiar a criação de universidade aberta para a 
terceira idade, como meio de universalizar o acesso às diferentes formas do saber". 

167 Art. 2º da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Disponível em: 
<http://www.ampid.org.br/v1/wp-content/uploads/2014/08/conven%C3%A7%C3%A3o-interamericana-
sobre-a-prote%C3%A7%C3%A3o-dos-direitos-humanos-dos-idosos-OEA.pdf>. Acesso em: 6 fev. 2016. 

168 MENDES, Márcia R. S. S. Barbosa; GUSMÃO, Josiane Lima de; FARO, Ana Cristina Mancussi e; 
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 A doutrina costuma apontar a existência de várias espécies de velhice, merecendo 

destacar as seguintes:  

 a velhice cronológica, que é a alcançada quando se atinge determinada idade;  

 a velhice fisiológica, que é a evidenciada pelo esmorecimento do organismo;  

 a velhice subjetiva, que é a que depende do tempo interno de cada indivíduo, 

ocorrendo quando a pessoa sente-se velha por considerar que suas ideias, seus 

comportamentos e valores não mais se harmonizam com os preponderantes na 

sociedade em que vive169.  

 Especificados os critérios para caracterização da velhice, cumpre observar que o 

ordenamento jurídico brasileiro adotou o parâmetro cronológico como o definidor da 

pessoa idosa no país. De fato, observando-se o teor do art. 1º, da Lei 10.741, de 1º de 

outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, constata-se que pessoa idosa é aquela 

que conta com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos170. 

 Rebecca Monte Nunes Bezerra assevera que o legislador brasileiro elegeu o mais 

objetivo dentre os diversos critérios existentes, o qual, por vezes, não se revela como o 

mais justo, especialmente num país como o Brasil cujo povo, em razão da imensa extensão 

territorial e da acentuada diversidade econômico-social, apresenta características regionais 

próprias que, não raro, geram um envelhecimento precoce171. 

 Impende registrar, por oportuno, que a fixação da idade de 60 (sessenta) anos como o 

parâmetro para enquadramento de alguém no conceito de pessoa idosa no Brasil adveio no 

compasso do já preceituado no art. 2º, da Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994172, segundo o 

qual considera-se idosa a pessoa maior de sessenta anos de idade. 

 Mostra-se salutar mencionar, ainda, que a fixação da idade de sessenta anos para a 

caracterização da pessoa idosa no Brasil está alinhada aos parâmetros traçados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), segundo a qual se considera idosa, em países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a pessoa que conta com 60 (sessenta) anos de 

idade ou mais e, em países desenvolvidos, aquela com 65 (sessenta e cinco) anos ou 

                                                                                                                    
LEITE, , Rita de Cássia Burgos de O. A situação social do idoso no Brasil: uma breve consideração. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ape/v18n4/a11v18n4.pdf>. Acesso em: 29 out. 2015. 

169 RAMOS Paulo, Fundamentos...,  p. 24. 
170 BRASIL. Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm>. Acesso em: 
25 out. 2015. 

171 BEZERRA, Rebecca Monte Nunes. Comentários ao art. 1º do Estatuto do Idoso. In: PINHEIRO, Naide 
Maria (Org.). Estatuto do Idoso comentado. Campinas: Servanda, 2012. p. 34-35. 

172 A Lei 8.842/94 dispôs sobre a Política Nacional do Idoso, criou o Conselho Nacional do Idoso e 
estabeleceu outras providências. 
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mais173.   

 Seguindo igualmente um critério cronológico, a Convenção Interamericana sobre a 

Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, aprovada em julho de 2015, em 

Washington, nos Estados Unidos, e assinada pelo Brasil174, estabeleceu que idoso é a 

pessoa com 60 (sessenta) anos de idade ou mais, exceto se lei interna determinar uma idade 

base menor ou maior, desde que esta não seja superior a 65 (sessenta e cinco) anos. A 

mesma Convenção fixou, ainda, que o conceito de idoso inclui também o de pessoa idosa. 

 Considerando que a lei interna brasileira prescreve que idoso é aquele com 60 

(sessenta) anos ou mais, infere-se que, para o exercício dos direitos gerais outorgados à 

pessoa idosa, prevalece a idade de 60 (sessenta) anos. Não obstante, mister observar que 

alguns direitos só são outorgados a pessoas com 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou 

mais, a exemplo do que ocorre em relação à gratuidade no transporte coletivo urbano175 e 

ao benefício da prestação continuada176. Tal fato, porém, não desnatura o conceito de 

pessoa idosa delineado tanto na Lei 8.842/94 como na Lei 10.741/2003, de modo que 

idoso, no ordenamento jurídico pátrio, é aquele que alcançou a idade de 60 (sessenta) anos 

ou mais. 

 

3.2    A CAPACIDADE CIVIL DA PESSOA IDOSA 

 

 Cumpre mencionar, inicialmente, que pessoa humana é o ser, da raça humana, 

dotado de vida. Utilizando-se a linguagem civilista, é a pessoa natural, cuja personalidade 

inicia-se a partir do nascimento com vida177 e encerra-se com a ocorrência da sua morte178. 

Toda pessoa humana ou pessoa natural é dotada de personalidade jurídica e ostenta, nos 

termos do preceituado no art. 1º, do Código Civil brasileiro, capacidade para o exercício de 

                                       
173 Dados disponíveis em: <https://gerontounivali.wordpress.com/conceito-de-idoso/> Acesso em: 29 out. 

2015. 
174Disponível em: <http://www.sdh.gov.br/noticias/2015/junho/estados-membros-da-oea-aprovam-

convencao-interamericana-sobre-protecao-dos-direitos-humanos-das-pessoas-idosas>. Acesso em: 29 out. 
2015. 

175 Art. 230, § 2º, da CF:  Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes 
coletivos urbanos. 

176 Lei 10.741/2003: Art. 34.  Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para 
prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) 
salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.  

177 Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 
concepção, os direitos do nascituro. (Código Civil brasileiro) 

178 Art. 6º A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos 
casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. (Código Civil brasileiro) 
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direitos e deveres na ordem civil179.  A palavra capacidade é proveniente do latim capacitas 

e expressa idoneidade, aptidão ou qualidade para certa finalidade. Na seara jurídica, no 

tocante às pessoas, apresenta sentido próprio, significando a aptidão legal que tem a pessoa 

para a aquisição e exercício de direitos180. 

 A capacidade, entretanto, é uma aptidão que não se revela de modo uniforme para 

todas as pessoas, visto que a maioria delas ostenta capacidade jurídica plena, outras 

apresentam capacidade jurídica relativa e umas terceiras dispõem apenas de capacidade de 

direito.  

 Nessa perspectiva, cumpre registrar que para uma pessoa ser dotada de capacidade 

jurídica plena é imprescindível que ela detenha, concomitantemente, capacidade de direito 

e capacidade de fato. 

 A capacidade de direito, também conhecida como capacidade de aquisição ou de 

gozo, é aquela conferida indiscriminadamente a todo e qualquer titular de personalidade, 

independentemente de idade, discernimento ou outras circunstâncias.  Pode-se dizer, 

então, nessa perspectiva, que a capacidade de direito é absoluta, não comportando, por 

consequência, gradação181.  

 Diferentemente, a capacidade de fato, também nominada de capacidade de 

exercício, é a competência para praticar pessoalmente, sem a cooperação de terceiros, os 

atos da vida civil. Trata-se de espécie de capacidade que comporta graus, havendo pessoas 

completamente capazes de exercer, por si sós, os atos da vida civil, outras relativamente 

incapazes e algumas absolutamente incapazes. 

 Assim, pode-se dizer que todos os seres dotados de personalidade ostentam a 

capacidade de direito, mas apenas parte deles detém capacidade de fato. 

 Por oportuno, cumpre abrir um parêntesis na distinção entre capacidade de direito e 

capacidade de fato para situar a noção de personalidade nesse contexto.  Com esse 

desiderato, mister esclarecer que personalidade é a condição inerente a toda e qualquer 

pessoa. Independentemente de ter consciência e vontade, todo ser humano é dotado de 

personalidade182. 

 Originada da palavra latina personalitas, personalidade significa o conjunto de 

                                       
179 Código Civil Brasileiro, instituído pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 : "Art. 1º Toda pessoa é capaz 

de direitos e deveres na ordem civil." 
180  SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 365. 
181 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil: teoria geral. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2011. p. 337. 
182 DINIZ, Fernanda Paula. Direitos dos idosos na perspectiva civil-constitucional. Belo Horizonte: Arraes 

Editores, 2001. p. 74. 
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elementos próprios ou inerentes à pessoa. Trata-se de conceito que difere da capacidade 

civil, posto que esta evidencia o poder de intervir por si mesma, ao passo que a 

personalidade transmite a ideia do direito de ser protegido por lei, ainda que sem 

capacidade183. Todas as pessoas são, potencialmente, sujeitos de direitos e de obrigações, 

razão pela qual apresentam capacidade de direito; já a capacidade de fato, de exercício, 

nem todas as pessoas a têm184. 

 Constata-se, então a indissociabilidade dos conceitos de personalidade e de 

capacidade de direito, na medida em que é a personalidade que confere a aptidão para a 

pessoa titularizar direitos e deveres. A personalidade desnuda-se, portanto, como o 

pressuposto essencial para o surgimento da capacidade de direito. Todo ser dotado de 

personalidade ostenta a capacidade de direito, não se podendo afirmar o mesmo, entretanto, 

acerca da capacidade de fato, uma vez que essa exige condições diferenciadas, além da 

mera personalidade. 

 Com o escopo de lançar luzes sobre essa distinção, mostra-se útil trazer à baila os 

ensinamentos de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, segundo os quais há 

capacidade jurídica plena quando o titular possui tanto a capacidade de direito, como a 

capacidade de fato, o que possibilita a atuação sozinho, no plano concreto, sem qualquer 

auxílio de terceiros185. 

 Faz-se imperioso registrar que, nos últimos cem anos, o regime jurídico da 

capacidade civil das pessoas vem sofrendo, no Brasil, algumas alterações consubstanciadas 

na exclusão e inclusão de pessoas no rol daqueles considerados absoluta ou relativamente 

incapazes. 

 De fato, conforme disposto no Código Civil de 1916 – Lei 3.071, de 1º de janeiro 

de 1916 –, não mais em vigor, eram considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil os menores de dezesseis anos; os loucos de todo o 

gênero; os surdos-mudos, que não pudessem exprimir a sua vontade; e os ausentes, 

declarados tais por ato do Juiz186. Por sua vez, eram considerados incapazes, relativamente 

a certos atos ou à maneira de exercê-los, os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 21 

(vinte e um) anos; as mulheres casadas, enquanto subsistisse a sociedade conjugal; os 

                                       
183 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. v. III. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 360. 
184 DINIZ,  op. cit., p. 74. 
185 FARIAS, op. cit., p. 335. 
186BRASIL. Código Civil Brasileiro de 1916. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm>. Acesso em: 17 nov. 2015. 
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pródigos e os silvícolas187. Quase cinquenta anos depois, a Lei 4.121, de 27 de agosto de 

1962188, alterou o Código Civil de 1916, excluindo as mulheres casadas do rol de pessoas 

relativamente incapazes. 

 Com a entrada em vigor da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o 

novo Código Civil e revogou, expressamente189, o Código Civil de 1916, passaram a 

vigorar novos róis de pessoas absoluta ou relativamente incapazes. 

 Explorando-se, então, o teor do art. 3º, do Código Civil de 2002, com a redação 

vigente até antes da entrada em vigor da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, observa-se que 

eram absolutamente incapazes para o exercício dos atos da vida civil pessoas nas seguintes 

situações: 1) menores de 16 (dezesseis) anos; 2) aqueles que, por deficiência mental ou 

enfermidade, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos e 3) as 

pessoas que não puderem exprimir a sua vontade, mesmo que transitória a causa dessa 

impossibilidade. 

 Por seu turno, conforme disposto no art. 4º do mesmo código, eram incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: 1) os maiores de 16 (dezesseis) e 

menores de 18 (dezoito) anos; 2) os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por 

deficiência mental, tenham o discernimento reduzido;  3) os excepcionais, sem 

desenvolvimento mental completo e 4) os pródigos.  

 Os elencos de pessoas relativa ou absolutamente incapazes para o exercício dos atos 

da vida civil sofreram novas alterações com a entrada em vigor da Lei 13.146, de 6 de 

julho de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência).  Nos termos, então, da nova redação do art. 3º do 

Código Civil brasileiro, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil apenas as pessoas menores de 16 (dezesseis) anos de idade. Por sua vez, são 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, os ébrios habituais, os 

viciados em tóxico e aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade. Houve, conforme se pode constatar, considerável redução tanto do 

rol de pessoas absolutamente incapazes, como daquele que lista as pessoas relativamente 

incapazes. 
                                       
187 Redação original do art. 6º do Código Civil Brasileiro de 1916. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm>. Acesso em: 17 nov. 2015. 
188  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4121.htm>. Acesso em: 17 nov. 

2015. 
189  "Art. 2.045. Revogam-se a Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil e a Parte Primeira do 

Código Comercial, Lei no 556, de 25 de junho de 1850." BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
Institui o Código Civil.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. 
Acesso em: 17 nov. 2015. 
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 O dispositivo inaugural do Código Civil brasileiro de 2002 – art. 1º – , cuja redação 

original não foi alterada pela Lei 13.146/2015, ao estabelecer que toda pessoa é capaz de 

direitos e deveres na ordem civil, referiu-se, indubitavelmente, à capacidade de direito, ou 

seja, à aptidão para ser sujeito de direitos e de deveres, ainda que eventualmente seja 

necessária a colaboração de terceiros para viabilizar o exercício do direito ou o 

cumprimento do dever.  

 Por sua vez, a capacidade jurídica plena, ou seja, a conjugação das capacidades de 

direito e de fato, pode ser depreendida, no Código Civil brasileiro de 2002, a partir de uma 

interpretação contrario sensu dos arts. 3º e 4º do mesmo código, isso porque esses dois 

dispositivos prescrevem as situações nas quais não há capacidade de fato ou há apenas 

relativa capacidade de fato, o que conduz ao inafastável entendimento de que as pessoas 

que não se enquadram nem nas hipóteses descritas no art. 3º, tampouco naquelas expostas 

no art. 4º, são dotadas de capacidade jurídica plena190.  

 A imersão no conteúdo desses dispositivos, registre-se, mostra-se  relevante para o 

estudo aqui desenvolvido, tendo em vista o propósito almejado de elucidar a situação em 

que se encontram as pessoas idosas no tocante à capacidade jurídica para, por si sós, 

exercerem direitos e cumprirem deveres.   

 A primeira observação que se pode inferir a partir da análise dos arts. 1º, 3º e 4º do 

Código Civil brasileiro é que a capacidade jurídica plena é a regra, sendo a incapacidade 

exceção. Deste modo, só restará afastada a plena capacidade para o exercício dos atos da 

vida civil nas hipóteses taxativamente previstas nos artigos mencionados. Dito de outro 

modo, as hipóteses de incapacidade pertencem a rol exaustivo, não sendo permitida, senão 

por lei, a sua ampliação191. 

 A segunda observação, mas nem por isso menos relevante, aliás, muito ao contrário, 

considerando o objeto do estudo aqui desenvolvido, é a de que a velhice, por si só, não 

constitui hipótese de incapacidade civil, nem relativa, tampouco absoluta. De fato, 

perscrutando-se o teor dos arts. 3º e 4º do Código Civil, percebe-se que, em nenhum dos 

incisos neles elencados, consta qualquer referência à senectude como fato ocasionador de 

incapacidade. Dito isso, pode-se concluir que o idoso é, em regra, pessoa capaz para todos 

os fins de direito, só podendo ser considerado relativamente incapaz no caso de embriaguez 

                                       
190 Tal observação se faz pertinente tanto diante da redação original dos arts. 3º e 4º do Código Civil 

brasileiro, como também a partir da vigência da Lei 13.146/2015, que alterou o texto dos dois 
dispositivos. 

191 A propósito do assunto, Farias e Rosenvald afirmam não ser demais sublinhar que "as hipóteses de 
incapacidades contempladas em lei devem ser encaradas taxativamente (numerus clausus), não se 
podendo elastecer para alcançar casos não previstos expressamente". FARIAS, op. cit.,  p. 352. 
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habitual, vício em tóxico e quando, por causa transitória ou permanente, não puder 

exprimir sua vontade. 

 Pode-se concluir, seguramente, que a idade, por si só, não constitui causa de 

incapacidade192. Há de se notar, inclusive, que, de acordo com a nova redação do Código 

Civil brasileiro, dada pela Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, nem as pessoas com 

deficiência mental são presumidamente incapazes, vindo a incapacidade a se configurar 

apenas quando, juntamente com a deficiência, coexistir alguma das hipóteses elencadas no 

art. 3º ou art. 4º. Desse modo, presumir a incapacidade das pessoas idosas constitui conduta 

discriminatória, desprovida de qualquer respaldo legal.  

 Por oportuno, cumpre mencionar que constitui objetivo fundamental da República 

Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação193. Além disso, estabelece a 

Constituição Federal que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se a inviolabilidade, dentre outros, do direito à igualdade194. 

 Nessa perspectiva, considerando que a Lei Maior estabelece o princípio da 

isonomia entre todas as pessoas e que repudia a discriminação fundamentada na idade, tudo 

isso aliado ao fato de que a lei civil vigente não enxerga a velhice como hipótese de 

incapacidade, inaceitável a presunção fática, usualmente difundida, de inaptidão da pessoa 

idosa para o comando e exercício dos atos da vida civil.   

 A pessoa idosa, então, considerando que é ser dotado de personalidade, dada a sua 

condição humana, ostenta, necessariamente, capacidade de direito e, via de regra, 

capacidade de fato, não podendo a incapacidade ser presumida pelo simples passar dos 

anos. Portanto, não se enquadrando o idoso em quaisquer das hipóteses de incapacidade 

(absoluta ou relativa) descritas no Código Civil, a condição de incapaz não lhe pode ser 

imposta. 

 

3.3 O RESGUARDO DA AUTONOMIA DA VONTADE E DOS DIREITOS DA 
PERSONALIDADE NO PROCESSO DE INTERDIÇÃO 

 

 Partindo-se da assertiva, desenvolvida no item anterior, de que a regra que vigora 

no tocante às pessoas naturais é a capacidade jurídica e que a incapacidade é a exceção, 

exsurge a necessidade de tratar essa última com olhar restritivo, ou seja, com a perspectiva 

                                       
192  DINIZ, op. cit., p. 79. 
193  Art. 3º, IV, da CF/88. 
194  Art. 5º, caput, da CF/88. 
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de que somente mediante prova robusta da incapacidade é que poderá ser retirada de 

alguém a condição de pessoa capaz de exercer, por si mesma, os atos da vida civil. Nessa 

mesma toada, revela-se imperioso registrar que o reconhecimento da incapacidade só 

poderá se verificar mediante sentença judicial, dados os impactos restritivos dessa 

decisão195 na liberdade do indivíduo. 

 A ação de interdição - procedimento especial de jurisdição voluntária196, sem o qual 

não é possível legalmente a limitação da capacidade de um indivíduo – é instrumento 

voltado ao resguardo dos interesses do interditando, com ênfase para a garantia de sua 

dignidade. Nessa perspectiva, deve-se ter em mente, sempre, o resguardo não apenas dos 

direitos patrimoniais do indivíduo, mas, também, dos direitos da personalidade. 

 No meio jurídico, antes mesmo das alterações legislativas que se operaram 

especialmente em 2015, já se vinha ressaltando a necessidade de o processo de interdição 

restringir, o mínimo possível, os interesses existenciais do interditando, adotando-se como 

parâmetro a ideia de que a limitação deve recair sobre atos e situações específicas, não 

podendo neutralizar todos os atos do indivíduo197. 

 No compasso desse entendimento de que o processo de interdição precisa 

resguardar os direitos do interditando não afetados pela incapacidade, a Lei 13.105, de 16 

de março de 2015 (novo Código de Processo Civil) e a Lei 13.146, de 5 de Julho de 2015 

(Lei Brasileira de Inclusão  da Pessoa com Deficiência) trouxeram inovador 

disciplinamento acerca da matéria, deixando evidente o propósito do legislador ordinário 

quanto à preservação máxima possível da autonomia da pessoa sujeita à  interdição. 

 De fato, perscrutando-se o teor do art. 1.772198 do Código Civil brasileiro, já com a 

                                       
195 Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que a sentença que decreta a interdição tem natureza constitutiva, 

pois não se limita a declarar uma incapacidade preexistente, mas também a constituir uma nova situação 
jurídica de sujeição do interdito à curatela, com efeitos ex nunc (REsp 1251728 / PE. Relator: Ministro 
Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em 14/05/2013). Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=REsp+1251728+&&b=ACOR&p=true&t=JU
RIDICO&l=10&i=2>. Acesso em: 26 nov. 2015. 

196 O Superior Tribunal de Justiça reconhece, a exemplo do que sucedeu nos autos do Recurso Especial nº 
623.047 - RJ, ser de jurisdição voluntária o processo de interdição. Disponível em: < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=1658738&nu
m_registro=200400100772&data=20050307&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 26 nov. 2015. 

197 Nesse sentido, por exemplo, são as orientações expedidas pelo Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, em seu Roteiro de Atuação na Ação de Interdição: uma releitura a partir da Convenção sobre 
os Direitos da Pessoa com Deficiência, no qual restou consignado que "cada interdição deve ser 
individualmente analisada para limitar o mínimo possível o exercício dos interesses existenciais do 
interditando, garantindo-lhe uma maior integração social incidindo a restrição tão somente sobre 
determinados atos e situações pontuais." Disponível em: 
<http://www.mprj.mp.br/documents/112957/1520807/livro_v5_web.pdf>.  Acesso em: 26 nov. 2015. 

198 “Art. 1.772.  O Juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites da curatela, 
circunscritos às restrições constantes do art. 1.782, e indicará curador." 
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redação conferida pela Lei 13.146/2015, observa-se que a determinação dos limites da 

curatela considerará as potencialidades do interditando e circunscrever-se-á às restrições de 

gestão patrimonial aplicáveis aos pródigos199. No parágrafo único200 do mesmo dispositivo, 

consta a obrigação de o Juiz levar em conta, para a escolha do curador, a vontade e as 

preferências do interditando.  

 A Lei 13.105, de 16 de março de 2015, em vigor a partir de 17 de março de 2016, 

ao dispor sobre o processo de interdição, prescreveu, no seu art. 753201, que o laudo 

pericial, a ser confeccionado no curso do feito, deverá indicar especificadamente os atos 

para os quais haverá necessidade de curatela.  

 Nessa cadência, dispõe a lei processual, em seu art. 755202, que o Juiz, na sentença 

que decretar a interdição, fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências. O mesmo dispositivo determina, ainda, que a curatela deve ser 

atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. O art. 758203 do 

mesmo diploma legal preceitua, por seu turno, a incumbência dada ao curador de buscar 

tratamento e apoio apropriados voltados à conquista da autonomia pelo interdito. 

 As recentes alterações legislativas ora listadas evidenciam especial preocupação do 

legislador pátrio com a preservação da autonomia do interdito, restando evidente que o 

processo de interdição não pode alijá-lo do controle de aspectos de sua vida não afetados 

pela incapacidade.  

 A partir desse novo regramento, então, a interdição, que era uma ferramenta jurídica 

                                       
199 "Art. 1.782. A interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 
administração." 

200 "Art. 1772. [...] Parágrafo único.  Para a escolha do curador, o Juiz levará em conta a vontade e as 
preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de influência indevida, a 
proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa.” 

201 "Art. 753.  Decorrido o prazo previsto no art. 752, o Juiz determinará a produção de prova pericial para 
avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. § 1o A perícia pode ser realizada 
por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar. § 2o O laudo pericial indicará 
especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela." Lei 13.105/2015. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso 
em: 25 abr. 2016. 

202 "Art. 755.  Na sentença que decretar a interdição, o Juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o requerente 
da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito; II 
- considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 
vontades e preferências. § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do 
curatelado. [...]" Lei 13.105/2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 25 abr. 2016. 

203 "Art. 758.  O curador deverá buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo 
interdito." Lei 13.105/2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 25 abr. 2016. 
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mediante a qual se aniquilava a personalidade do interdito, passou a ser um instrumento de 

efetiva proteção e suporte a quem realmente precisa de apoio e apenas na medida dessa 

necessidade. A interdição, desde o novel disciplinamento, passa a ser um processo que visa 

a descobrir exatamente para quais tarefas o indivíduo não tem aptidão de desempenhar sem 

a cooperação de terceiros. A partir dessa descoberta, ser-lhe-á dado curador para lhe apoiar 

especificamente naquelas atividades identificadas, não podendo a curatela recair em 

aspectos outros da vida do interditando em relação aos quais não se verificou qualquer 

incapacidade. Passa a interdição, então, a ser um instrumento de resguardo da autonomia 

do interdito, não podendo ser utilizado para a usurpação, pelo curador, da vontade do 

curatelado. 

 Nessa perspectiva de preservação da personalidade dos interditos, com a máxima 

manutenção possível de sua autonomia, faz-se mister ressaltar que ao curador não serão 

transferidos os direitos da personalidade do curatelado. A propósito, cumpre elucidar que 

os direitos da personalidade são aqueles inerentes ao âmbito mais interno da pessoa e que 

resguarda valores intrínsecos à própria existência. São, por conseguinte, os direitos mais 

elementares da pessoa humana. 

 Rubens Limongi França conceituou os direitos da personalidade como sendo as 

faculdades jurídicas cujos objetos são as diversas dimensões do próprio sujeito, bem como 

suas projeções e seus prolongamentos204. 

 No mesmo sentido, Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias ensinam que os 

direitos da personalidade são os que viabilizam a defesa da própria pessoa, considerada em 

seus diversos aspectos. São direitos que, estando ligados ao desenvolvimento da pessoa 

humana, revelam-se como garantias para a manutenção de sua dignidade205.  

 Carlos Alberto Bitar Filho sustenta que, no cenário mundial, a positivação dos 

direitos da personalidade ocorreu, em primeiro lugar, na esfera pública, rememorando-se 

que eles foram previstos na Grande Carta das Liberdades (Magna Charta Libertatum), de 

1215, da Inglaterra; na Declaração de Direitos (Bill of Rights), de 1689, da Inglaterra; na 

Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, de 1948, da Organização das Nações Unidas - ONU206. Somente na segunda 

metade do século XX, a doutrina alemã começou a falar dos Individualrechte (direitos 

                                       
204 FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da personalidade: coordenadas fundamentais. Revista dos 

Tribunais,  v. 567, ano 72, jan./1983.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. p. 09. 
205  FARIAS, op. cit., p, 184. 
206 BITAR FILHO, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade na Constituição de 1988. Revista dos 

Tribunais, ano 85, v. 733, nov., 1996. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 84. 
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individuais) e dos Personalitätsrechte (direitos da personalidade), apresentando a face 

privada desses direitos207. 

 No âmbito do ordenamento constitucional brasileiro, cumpre mencionar que a 

República Federativa do Brasil elegeu como um dos seus fundamentos constitucionais a 

dignidade da pessoa humana208, evidenciando-se o caráter constitucional dos direitos da 

personalidade, os quais devem ser vistos, então, tanto sob uma perspectiva civilista, como, 

também, como direitos de cunho constitucional.  Supera-se, então, aquela velha dicotomia 

entre Direito Público e Direito Privado, segundo a qual os direitos eram caracterizados 

como pertencentes a um grupo ou ao outro.  No caso dos direitos da personalidade, 

constata-se perfeita coexistência e entrosamento entre as naturezas pública (constitucional) 

e privada (civil).  Os direitos da personalidade, então, ostentando uma coloração 

constitucional, passam a exprimir o mínimo necessário e indispensável à vida com 

dignidade209. 

 Discorrendo acerca da dignidade da pessoa humana, Paulo Ferreira da Cunha 

afirma que ela ostenta um caráter de norma das normas, o que corresponderia a ser o valor 

norteador de todos os demais valores210. Adotando-se a ideia de que a dignidade da pessoa 

humana constitui o valor maior do ordenamento jurídico, é possível se inferir que a pessoa 

humana passa a ser o elemento primordial desse mesmo ordenamento. 

 Fernanda Paula Diniz apregoa que a dignidade pode ser conceituada como a 

proeminência do homem em relação às demais coisas do universo, o que significa a 

hegemonia das pessoas sobre os objetos. Deste modo, sendo a dignidade uma decorrência 

da personalidade, todas as pessoas devem ter suas dignidades protegidas211. 

 Ingo Wolfgang Sarlet ressalta que todos os direitos de personalidade ou direitos 

pessoais ostentam a natureza de direitos fundamentais, razão pela qual podem ser usadas 

como sinônimas as expressões direitos fundamentais pessoais e direitos de 

personalidade212. Impende registrar, a propósito, que nem todos os direitos da 

personalidade foram expressamente catalogados na Constituição, desvelando-se alguns 

deles de forma explícita apenas na legislação infraconstitucional.  Não obstante, 

                                       
207  FRANÇA, ibid., p. 09-10. 
208 CF/88:  "Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana". 

209 FARIAS, op; cit., p, 185. 
210 CUNHA, Paulo Ferreira da. Da justiça na Constituição da República Portuguesa. In: Scientia Ivridica. 

Braga (Portugal): Livraria Cruz, 2004. Tomo LIII, p. 106. 
211 DINIZ, op. cit., p. 89. 
212 SARLET, Direitos fundamentais..., op. cit., p. 395. 
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considerando que todos eles são alicerçados no princípio da dignidade da pessoa humana e 

imprescindíveis ao livre desenvolvimento da personalidade, apresentam, indubitavelmente, 

um sustentáculo constitucional. 

 O princípio da dignidade da pessoa humana mostra-se, portanto, como uma cláusula 

geral de proteção da personalidade, de modo que os direitos da personalidade 

especificamente previstos na Constituição ou na legislação infraconstitucional fazem parte 

de rol meramente exemplificativo, ou seja, eles não exaurem todo o elenco de direitos 

dessa espécie. De fato, os direitos da personalidade precisam ser compreendidos a partir de 

uma cláusula geral que garanta proteção ampla à pessoa humana, possibilitando que 

eventuais novos valores incorporados à personalidade não sejam alijados de amparo 

jurídico213 . 

 A doutrina nacional tem divergido quanto à fonte dos direitos da personalidade, 

prevalecendo entre os doutrinadores o entendimento de que sua fonte está no Direito 

Natural.  Rubens Limongi França, por exemplo, afirma que os direitos da personalidade 

encontram, no direito natural, seu fundamento primevo214. Carlos Alberto Bitar Filho, 

igualmente, apregoa serem inatos os direitos da personalidade, visto que eles antecedem até 

mesmo a própria concepção do Estado215. A doutrina minoritária, por seu turno, seguindo 

uma orientação positivista, vislumbra que a fonte desses direitos é o próprio direito 

posto216. 

 Independentemente da corrente a que se filie, é importante ressaltar que, a partir do 

momento em que esses direitos são positivados, a discussão perde a relevância e a razão 

dessa perda é a seguinte: se os direitos da personalidade ainda não tivessem sido 

positivados, seria de crucial relevância saber se eles poderiam ser reivindicados tão 

somente com fundamento na ideia de Direito Natural. A partir do instante em que foram 

incorporados aos ordenamentos jurídicos, o Direito Positivo passa a ser o seu maior e mais 

eloquente fundamento, tornando-se meramente subsidiária a argumentação de que são 

direitos ínsitos à pessoa humana.  

 Inspirando-se, em parte, na tradicional classificação ofertada por Rubens Limongi 

França, que agrupa os direitos da personalidade levando em conta os aspectos mais 

                                       
213 FARIAS, op. cit., p. 212-213. 
214 FRANÇA, op. cit., p. 11. 
215 BITAR FILHO, op. cit., p. 84. 
216 "Efetivamente, embora em posição minoritária, entendemos assistir razão aos positivistas, que 

vislumbram a fonte precípua dos direitos da personalidade no próprio ordenamento jurídico. Ou seja, é a 
ordem jurídica que reconhece os direitos da personalidade, viabilizando o seu exercício." FARIAS, op. 
cit., p. 186. 
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evidentes da personalidade – o aspecto físico, o aspecto intelectual e o aspecto moral -, 

pode-se dizer que são direitos da personalidade: (1) na perspectiva física: direito à vida, aos 

alimentos e ao corpo; (2) na perspectiva da integridade intelectual: liberdade de 

pensamento, liberdade artística, liberdade científica e direito pessoal do inventor; (3) na 

perspectiva da integridade moral: liberdade civil, liberdade política, liberdade religiosa, 

direito à honra, direito à intimidade, direito à imagem e direito à identidade pessoal, 

familiar e social217. 

 Os direitos da personalidade apresentam as seguintes características: (1) são direitos 

gerais, posto que atribuídos a todo ser humano vivo; (2) são direitos absolutos, dada a sua 

eficácia erga omnes (contra todos); (3) são vitalícios, tendo em vista que nascem com a 

pessoa e perduram durante toda a sua vida; (4) são intransmissíveis, uma vez que outros 

não podem substituir os seus titulares; (5) são irrenunciáveis, na medida em que se mantêm 

na esfera de vida de seu titular, com ou sem a sua vontade; (6) são impenhoráveis, posto 

que não podem ser alienados para adimplemento de créditos de terceiros; (7) são 

imprescritíveis, uma vez que não se aniquilam pelo decurso do tempo; (8) são 

extrapatrimoniais, considerando que não são economicamente avaliáveis e (9) são 

relativamente disponíveis, na medida em que os seus titulares podem, embora sem 

transferir a titularidade a outrem, dispor de alguma nuance do respectivo direito, a exemplo 

do que ocorre com a cessão do direito de imagem para publicidade218. 

 Considerando as características dos direitos da personalidade acima elencadas e 

conferindo-se especial enfoque ao caráter intransmissível desses direitos, infere-se que ao 

curador do interdito não são transmitidos os direitos da personalidade do curatelado. 

Incumbe ao curador, nessa perspectiva, apenas empreender condutas no sentido de garantir 

que esses direitos sejam preservados.  

 A fim de aclarar o que aqui se está argumentando, citar-se-á, a seguir, como 

exemplo, uma situação real ocorrida no Estado do Maranhão, região Nordeste do Brasil, 

em que o curador de uma idosa, esposo da longeva, autorizou a publicação de uma foto 

dela, completamente desnuda, nos braços de um neto já adulto, em um site na internet219. 

Na foto, ficaram à mostra pernas, glúteos, região abdominal e seios da idosa, valendo 

ressaltar que ela não possuía qualquer discernimento.  Foi seu curador, na situação, quem 

autorizou a realização da foto e a sua respectiva publicação. 

                                       
217 FRANÇA, op. cit., p. 13. 
218 DINIZ, op. cit., p. 83. 
219 Disponível em: <http://www.victordelarocque.com/self-portrait-with-my-grandmother-father>. Acesso 

em: 24 nov. 2015.  
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 Levado o caso à discussão numa aula dada durante o Estágio à Docência220, as 

opiniões dos discentes dividiram-se basicamente em duas: um grupo sustentou que não 

havia qualquer violação aos direitos da idosa, tendo em vista que a publicação da foto foi 

autorizada por seu curador, a quem cabia fornecer tal autorização, e o outro grupo entendeu 

que a foto não poderia ter sido publicada, haja vista que a idosa não era lúcida, não tendo, 

em razão da completa falta de discernimento, manifestado qualquer espécie de 

consentimento a respeito. 

 Analisando-se a situação, observa-se, em apertada síntese, que o curador (e marido) 

da longeva apoderou-se do direito à imagem e do direito à intimidade da idosa. Ao 

autorizar a publicação da foto em um site na internet, o curador agiu como se titular fosse 

de alguns direitos personalíssimos da interdita, usurpando da idosa a posição de sujeito de 

direitos e  colocando-a numa posição de objeto. Os direitos constitucionais à intimidade e à 

imagem da idosa foram, assim, subjugados aos desígnios de seu curador, revelando-se uma 

ofensa, portanto, à integridade moral da longeva. 

 Pode-se afirmar, por oportuno, que a intimidade é um bem indispensável à própria 

condição humana, constituindo a esfera na qual a personalidade pode atingir todo o seu 

desenvolvimento. Ademais, sendo a dignidade humana o princípio basilar do ordenamento 

constitucional, todos os direitos da personalidade têm como motivo e finalidade a conquista 

e manutenção de uma vida digna para o ser humano, dignidade essa que está estreitamente 

ligada à proteção da vida privada e da intimidade221. 

 A propósito, não é demais ressaltar que a intimidade e a preservação da imagem são 

direitos fundamentais oponíveis não apenas contra o Estado, mas também contra os 

particulares. Pode-se falar, assim, que tais direitos ostentam tanto uma eficácia vertical 

(relação Estado/indivíduo), como, igualmente, uma eficácia horizontal222 (relação 

indivíduo/indivíduo), daí se concluindo que o indivíduo tem o direito de ter sua intimidade 

e sua imagem preservadas tanto da ingerência do Estado, como da interferência de outros 

indivíduos. 

 Nessa perspectiva, mostra-se inarredável o entendimento de que a intimidade e a 

imagem da pessoa interditada devem ser protegidas, inclusive, de investidas 
                                       
220 A aula foi dada na Graduação do Curso de Direito da UFRN, na Disciplina Ética Geral e Profissional, em 

cumprimento ao estágio à docência, que constitui componente curricular do Curso de Mestrado em 
Direito, do Programa de Pós-Gradução em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

221 PIRES, Antonio Carlos de Sousa Soromenho. Intimidade, personalidade e a eficácia vertical e horizontal 
dos direitos fundamentais. In: GARCIA, Maria (Coord.). Revista de Direito Constitucional e 
Internacional, ano 19, v. 75, abr./jun. 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 183-184. 

222 No tópico 2.3.3, do capítulo 2, foi trazido um maior aprofundamento acerca da horizontalidade dos 
direitos fundamentais. 
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despropositadas por parte de seu respectivo curador, já que tais direitos estampam, também, 

uma eficácia horizontal, o que significa dizer que devem ser respeitados não apenas pelo 

Estado, mas também, igualmente, pelos particulares, dentre os quais se insere o curador. 

 Retomando-se, nesse diapasão, a característica da intransmissibilidade dos direitos 

da personalidade, já referida linhas atrás, depreende-se que ao curador não foi (nem poderia 

ter sido) outorgado o direito de consentir com a violação da intimidade e da imagem da 

curatelada, sendo oportuno rememorar que os direitos da personalidade pertencentes ao 

interdito não se transmitem ao seu respectivo curador.  

 Nesse contexto, depreende-se que o consentimento manifestado pelo curador  da 

idosa, no sentido de autorizar a publicação de foto da longeva em situação de nudez, não 

encontra respaldo legal, uma vez que ao curador não são transferidos os direitos da 

personalidade do interdito.  

 Conclui-se, à vista do exposto, que o processo de interdição, após as recentes 

alterações legislativas ocorridas, não pode mais ser utilizado como mecanismo de 

usurpação da autonomia do interdito, tampouco como licença para subtração dos direitos 

da personalidade daquele. Aliás, muito ao contrário.  Passou a interdição a ser um processo 

que objetiva garantir apoio ao indivíduo que necessita de apoio, apenas na medida da sua 

necessidade, preservando-se, no máximo grau possível, a autonomia do interdito. Deve-se 

garantir, por meio de tal processo, a maior proteção do indivíduo mediante a menor 

ingerência possível em suas liberdades. 

 

3.4 A PROTEÇÃO INTEGRAL DA PESSOA IDOSA E A GARANTIA DE SUA 
AUTONOMIA 

 

3.4.1  A proteção da pessoa idosa nas pretéritas Constituições do Brasil 

 

  Antes de se elaborar um diagnóstico acerca do cenário constitucional moderno 

concernente à proteção da pessoa idosa, impende realizar uma sucinta retrospectiva dos 

textos constitucionais que vigeram no Brasil, a fim de elucidar em que medida deu-se tal 

proteção no âmbito constitucional ao longo do tempo, bem como verificar o traçado 

evolutivo dessa proteção.  

  Cumpre registrar inicialmente que a Constituição Política do Império do Brasil, 

outorgada223 pelo Imperador D. Pedro I, em 25 de março de 1824, não exibiu um único 

                                       
223 Conforme ensina Paulo Bonavides, a constituição é outorgada quando um rei, príncipe ou Chefe do 
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artigo voltado à proteção das pessoas idosas224. Verificaram-se, ao longo do seu texto, 

apenas duas situações em que se reconhece um ressaltado valor das pessoas de idade mais 

avançada em relação àquelas de menos idade. A primeira dessas menções pode ser 

observada no seu art. 117225, no qual restou consignado que, na linha de sucessão do trono 

do imperador, dentre os descendentes do mesmo grau e do mesmo sexo, tinha preferência o 

mais velho em detrimento do mais novo. A segunda referência constava no seu art. 123226, 

o qual determinava que o império seria governado, durante a menoridade do imperador, no 

caso de inexistência de parentes, por uma comissão composta de três membros, dos quais o 

mais velho seria o presidente. 

  Com a Proclamação da República, em 1889, e consequente derrubada da monarquia 

constitucional parlamentarista, surgiu a necessidade de uma nova Constituição que se 

mostrasse compatível com o sistema de governo republicano. Foi promulgada, então, em 

24 de fevereiro de 1891, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil.    

  No que diz respeito ao tema velhice, a primeira Constituição Republicana do Brasil 

seguiu o mesmo compasso da Constituição Imperial, não ostentando um único artigo 

sequer que evidenciasse proteção às pessoas idosas. Tal constituição não previu nem 

mesmo a aposentadoria por idade, restringindo-se, nessa esfera, a dispor sobre a 

aposentadoria por invalidez para funcionários públicos que se tornassem inválidos em 

serviço da Nação227 e a aposentadoria de Magistrados que já contassem com 30 (trinta) 

anos de serviço e que não fossem aproveitados na nova organização judiciária 

estabelecida228. 

                                                                                                                    
Estado, detentor de poderes absolutos, consente unilateralmente em se despojar de parcela de suas 
ilimitadas prerrogativas, em favor do povo, que entra no gozo de direitos e garantias, jurídicas e políticas. 
BONAVIDES, op. cit., . p. 93. 

224 RAMOS Paulo, Curso...,  p. 98.   
225 "Art. 117. Sua Descendencia legitima succederá no Throno, Segundo a ordem regular do primogenitura, e 

representação, preferindo sempre a linha anterior ás posteriores; na mesma linha, o gráo mais proximo ao 
mais remoto; no mesmo gráo, o sexo masculino ao feminino; no mesmo sexo, a pessoa mais velha á mais 
moça" (transcrição literal conforme texto original). BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil. 
Rio de Janeiro, 1824. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: 22 dez. 2015. 

226 "Art. 123. Se o Imperador não tiver Parente algum, que reuna estas qualidades, será o Imperio governado 
por uma Regencia permanente, nomeada pela Assembléa Geral, composta de tres Membros, dos quaes o 
mais velho em idade será o Presidente" (transcrição literal conforme texto original, sem correção 
ortográfica). BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil. Rio de Janeiro, 1824. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: 22 dez. 2015. 

227 "Art 75 - A aposentadoria só poderá ser dada aos funcionários públicos em caso de invalidez no serviço da 
Nação". BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 1891. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 24 dez. 2015.  

228 "Art 6º - Nas primeiras nomeações para a magistratura federal e para a dos Estados serão preferidos os 
Juízes de Direito e os Desembargadores de mais nota. Os que não forem admitidos na nova organização 
judiciária, e tiverem mais de trinta anos de exercício, serão aposentados com todos os seus vencimentos. 
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  Percebe-se, apenas, mediante a análise de dois de seus dispositivos, uma ligeira 

preferência pelas pessoas mais velhas para ocupação do cargo de Presidente da 

República229 e de Senador230, na medida em que restou consignado que, em seus 

respectivos processos de escolha, em caso de empate entre os concorrentes, tinha 

prioridade o mais velho.  

  É na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil231, de 16 de julho de 

1934, que o cenário de proteção à velhice começa a ganhar, embora com tons ainda muito 

discretos, os seus primeiros traços. No título relativo à ordem econômica e social, art. 121, 

§ 1º, letra h, foi prevista a instituição de previdência em favor da velhice, da invalidez, da 

maternidade e nos casos de acidentes de trabalho ou de morte. Tal dispositivo, não obstante 

a sua inaptidão para proteger todas as pessoas que atingem a velhice, constituiu incipiente 

reconhecimento da necessidade de amparo a esse grupo populacional. Não se pode perder 

de vista que, mesmo com esse dispositivo, o direito à velhice com dignidade permaneceu 

não sendo um direito de todos, posto que tratado tão somente como direito de determinados 

segmentos sociais232. 

  A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, outorgada por Getúlio Vargas em 10 

de novembro de 1937, data em que também se implantou a ditadura do Estado Novo, tinha 

conteúdo autoritário, caracterizando-se pela concentração de poderes nas mãos do chefe do 

Executivo. Também conhecida como Constituição Polaca, a Carta de 1937 trouxe, em sua 

redação original, dispositivo prevendo que a legislação trabalhista deveria observar, como 

um de seus preceitos, a instituição de seguros de velhice233.  Ao dispor sobre aposentadoria 

de funcionários públicos234, a Constituição de 1937 não previu a aposentadoria facultativa 

por idade, tendo disposto, apenas, a respeito da aposentadoria por invalidez e da 

                                                                                                                    
Os que tiverem menos de trinta anos de exercício continuarão a perceber seus ordenados, até que sejam 
aproveitados ou aposentados com ordenados correspondentes ao tempo de exercício. As despesas com os 
magistrados aposentados ou postos em disponibilidade serão pagas pelo Governo federal". BRASIL. 
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 1891. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 24 dez. 2015. 

229 Art. 47, § 2º, da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 1891. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 24 dez. 2015. 

230 Art. 1º, § 7º, das Disposições Transitórias, da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 
1891. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso 
em: 24 dez. 2015. 

231 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 1934. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 24 dez. 2015. 

232  RAMOS Paulo, Curso...,  p. 99. 
233 Art. 137 da Constituição de 1937, que foi posteriormente suspenso pelo Decreto 10.358, de 1942.  

BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 1937. 
234  Tal previsão constou no art. 156 dessa Carta. 
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aposentadoria compulsória aos 68 (sessenta e oito) anos de idade235.  

  A Constituição de 1946, por seu turno, embora tenha sido bastante avançada para a 

época, especialmente no que diz respeito aos aspectos democráticos e à garantia de 

liberdades individuais, não reconheceu a velhice como direito humano fundamental, tendo 

se restringido a prever, em seu art. 157, inciso XVI, que a legislação do trabalho e da 

previdência social deveriam organizar uma previdência, mediante contribuição, em favor 

da maternidade e contra as consequências da doença, da velhice, da invalidez e da morte236. 

  Com o golpe militar de 1964, a Constituição de 1946 sofreu uma série de emendas, 

tendo sido substituída, em seguida, pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 

1967, que não avançou, nem retrocedeu, no que diz respeito à proteção à pessoa idosa, 

repetindo, em seu art. 158, XVI, dispositivo com o mesmo teor daquele que havia na Carta 

de 1964, estabelecendo que a legislação do trabalho e da previdência social deveriam 

organizar uma previdência, mediante contribuição, em favor da maternidade e contra as 

consequências da doença, da velhice, da invalidez e da morte. 

  Em 17 de outubro de 1969, foi promulgada por uma Junta Militar a Emenda 

Constitucional nº 1237, que trouxe novo texto para a Constituição de 1967. Considerada por 

alguns como mera emenda e por outros como Constituição, importa registrar para o objeto 

do estudo aqui desenvolvido que, na seara de proteção à pessoa idosa, tal Carta também 

não inovou quando comparada às Cartas de 1967 e de 1943. A Emenda Constitucional de 

1969 limitou-se a repetir dispositivo já constante naquelas duas últimas, prevendo a 

instituição de previdência, mediante contribuição, em favor, dentre outras situações, da 

velhice238. 

  Como se percebe, finalizada essa digressão aos textos das Constituições brasileiras 

que precederam a de 1988, é imperioso concluir que não se deu à velhice uma proteção 

substancial, tendo havido tão somente, e apenas a partir da Carta de 1934, um 

reconhecimento, bastante incipiente, da necessidade de instituição de previdência em favor 

da velhice. 

  A propósito, pode-se afirmar que tais cartas não consideraram, sequer sob o aspecto 

                                       
235 Nem a aposentadoria por invalidez, tampouco a aposentadoria compulsória em razão da idade, podem ser 

consideradas como institutos de proteção à velhice.  Aliás, necessário ressaltar que a aposentadoria 
compulsória por idade se revela como medida discriminatória contra a pessoa idosa, que passa a ser 
considerada inválida para o serviço público a partir da idade fixada, ignorando sua real capacidade. 

236 RAMOS Paulo, Curso...,  p. 100. 
237 BRASIL. Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. Brasília: 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>.  Acesso 
em: 26 dez. 2015. 

238 Tal previsão constou no art. 165, XVI, da Emenda constitucional nº 1. 
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formal, o direito à velhice com dignidade como direito humano fundamental de todos os 

cidadãos239. 

 

3.4.2 A proteção da pessoa idosa na Constituição Federal de 1988 

 

  A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, promulgada em 5 de 

outubro do referido ano, como exemplo incontestável de constituição prolixa, não foi 

econômica em número de artigos240, menos ainda na pormenorização de garantias 

individuais e sociais aos cidadãos. A propósito, como muito bem fixado em seu preâmbulo, 

a Carta de 1988 foi arquitetada com o objetivo de instituir um Estado Democrático que 

resguardasse o exercício dos direitos sociais e individuais e que assegurasse a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores máximos 

de uma sociedade marcada pelo pluralismo e fraternidade e desprovida de preconceitos241. 

  Nesse cenário, então, desenhado com tons de fraternidade, de não discriminação e 

de reconhecimento do indivíduo como sujeito de direitos e liberdades, edifica-se a primeira 

Constituição brasileira a conferir especial proteção às pessoas idosas. Mergulhando em 

seus dispositivos, pode-se selecionar, dentre eles, alguns que, interpretados conjunta ou 

isoladamente, outorgam importantes direitos àqueles que, por não terem sido arrebatados 

pela morte precoce, atingiram a velhice. 

  É de bom alvitre iniciar esse percurso pelo art. 1º242 da Constituição, que estabelece 

como fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre outros, a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana. É imperioso observar que, quando esse dispositivo fala em 

cidadania, não exclui do seu usufruto determinados grupos de pessoas.  Igualmente, quando 

posiciona a pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, não se 

está negando esse resguardo a um ou outro grupo de indivíduos.  A única interpretação que 

se coaduna com o espírito dessa Constituição é que cidadania e dignidade devem ser 

asseguradas a todas as pessoas. 

  O art. 3º da Carta Maior, em vigor, é ainda mais contundente que o art. 1º quanto à 

                                       
239 RAMOS Paulo, Curso..., p. 98. 
240 Dentre as constituições brasileiras, a de 1988 foi a que apresentou um maior número de artigos - duzentos 

e cinquenta no seu corpo principal e mais cem nas suas disposições constitucionais transitórias. 
241 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.  Acesso em: 29 dez. 2015.  
242 "Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] II - a 
cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; [...]". Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>.  Acesso em: 30 dez. 2015. 
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proteção das pessoas idosas243.  De fato, ao estabelecer que constitui um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem 

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

conduz à inevitável conclusão de que as pessoas idosas também serão destinatárias dessa 

promoção. Tal observação pode parecer demasiadamente elementar, mas não o é quando o 

tema é a proteção das pessoas idosas que, por vezes, têm seus direitos subtraídos pelo 

simples fato de terem atingido a velhice.  

  Conjugando-se o art. 1º e o art. 3º da Constituição de 1988, é inarredável o 

entendimento de que a dignidade deve ser garantida também às pessoas idosas, visto que 

essas não podem ser excluídas do grande conjunto de indivíduos denominado todos. 

Impende registrar, na esteira de Paulo Roberto Barbosa Ramos, que os fundamentos da 

República revelam-se de vital importância para que os velhos sejam percebidos na 

sociedade brasileira como titulares de direitos que não prescrevem com a idade244. A 

imprescritibilidade dos direitos humanos é observação que não deve ser olvidada. O 

indivíduo não deixa de ser humano com o decurso do tempo e, por consequência, não perde 

a titularidade de seus direitos. 

  No que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, descritos, por sua vez, no 

Título II da Constituição Brasileira de 1988, cumpre afirmar que eles se aplicam, também, 

às pessoas idosas, as quais não podem ser excluídas do seu usufruto, tendo em vista, 

inclusive, a proibição de não discriminação em razão da idade delineada no art. 3º, IV, da 

mesma Carta.  Explorando-se os dispositivos contidos no referido título, convém ao objeto 

do presente trabalho destacar o teor do caput do art. 5º, que garante a todos os brasileiros e 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à igualdade e à liberdade245.  

  O direito à liberdade já foi amplamente abordado no capítulo 2 desta dissertação, 

para onde se remete o leitor, acaso subsistam dúvidas acerca da sua relevância. 

 Noutro pórtico, não é demasiado registrar que o Estado Democrático de Direito 

exige, necessariamente, o respeito ao princípio da igualdade.  Não obstante, não se pode 

                                       
243 "Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] IV - promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação". 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>.  Acesso em: 30 
dez. 2015. 

244 Utilizou-se, aqui, a nomenclatura "velho" por ser a de preferência do autor citado. Não obstante, impende 
registrar que, nesta dissertação, utilizou-se, preponderantemente, o termo "pessoa idosa", embora 
eventualmente possa ser utilizada, em alguma passagem, a referência a "velho". RAMOS Paulo, Curso..., 
p. 120. 

245 "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]" 
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olvidar que um dos vieses desse princípio é, exatamente, a mitigação das diferenças no 

tocante à realização dos direitos. A regra, por conseguinte, é o tratamento isonômico, sendo 

exceção a diferenciação, que deve ser devidamente justificada e fixada tão somente no 

limite da necessidade de se propiciar as mesmas chances a todos os indivíduos de alcance 

dos direitos.  

 Com esse desiderato, então, de possibilitar um acesso igualitário aos direitos 

dispostos na Carta Maior, a própria Constituição confere tratamento diferenciado a 

determinados segmentos da população e o faz partindo do pressuposto de que certas 

pessoas necessitam de condições diversificadas para acessar os direitos nela dispostos. É 

nesse contexto que, no Título VIII, referente à ordem social, é estabelecida a previdência 

social, de caráter contributivo, para cobertura da idade avançada246, como também a 

assistência social, independentemente de contribuição, a quem dela necessitar, tendo por  

um de seus objetivos a proteção à velhice247.  

 Ainda no mesmo título, num capítulo dedicado à família, à criança, ao adolescente, 

ao jovem248 e ao idoso, consta dispositivo de destacada importância na proteção jurídica 

das pessoas idosas. Refere-se, aqui, ao art. 230 da Constituição Federal, o qual prescreve à 

família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e seu bem-estar e garantindo-lhes o 

direito à vida. 

 Da análise dessa norma constitucional, impõe-se inferir que o amparo a ser ofertado 

às pessoas idosas não pode se desgarrar dos três escopos delineados pelo dispositivo: o 

primeiro deles é a garantia de participação do idoso na comunidade; o segundo se refere à 

defesa da dignidade das pessoas idosas; e o terceiro é o respeito ao direito à vida. Nessa 

perspectiva, toda a interpretação do ordenamento jurídico pátrio deve se pautar na 

observância e no resguardo desses desígnios. 

 O primeiro desses objetivos – a participação na comunidade – visa a resguardar a 

cidadania da pessoa idosa, que deve ser encarada como sujeito com vez e voz no meio em 

que vive. Almeja-se, com isso, evitar o ostracismo de que, não raramente, são vítimas as 

pessoas idosas. 

                                       
246 Art. 201, I, da CF/88. 
247 Art. 203, I, da CF/88. 
248 Foi a Emenda Constitucional nº 65, de 2010, que incluiu o jovem na proteção descrita no capítulo. A 

redação original se reportava apenas à família, à criança, ao adolescente e ao idoso. Disponível  em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm>. Acesso em: 17 mar. 
2016. 
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 A defesa da dignidade da pessoa idosa é escopo que se encontra em perfeita 

sintonia com o fundamento da República Federativa do Brasil, descrito no art. 1º, III, da 

Carta Maior, já referido no início deste tópico. O detalhe é que o constituinte brasileiro quis 

evidenciar, para que não restem dúvidas, que a dignidade da pessoa humana abarca a 

pessoa idosa. Juridicamente, tal prescrição não se mostrava necessária, tendo em vista que 

o art. 1º da Constituição já previa a dignidade da pessoa humana, o que, por óbvio, engloba 

a pessoa idosa. Entretanto, dada a situação vivenciada por muitos pertencentes a esse grupo 

populacional, cujos direitos são subtraídos pelo simples fato de terem atingido a velhice, 

não constituiu excesso a menção expressa à necessidade de defesa da dignidade da pessoa 

idosa. 

 O terceiro objetivo traçado pelo caput do art. 230 foi a garantia do direito à vida. 

Sobre esse assunto, impende remeter o leitor ao item 2.3.5 deste trabalho, onde se ressalta 

que a vida constitui direito fundamental e não direito-dever fundamental e que, por 

conseguinte, caberá a seu titular traçar em que medida pretende exercê-lo, não sendo lícito 

que terceira pessoa imponha ao titular do direito o seu exercício a contragosto.  

 Finda a abordagem a respeito do caput do art. 230 da Constituição Federal, mostra-

se oportuno perscrutar o teor do seu parágrafo primeiro, o qual determina que os programas 

de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Tal dispositivo 

não causa grandes indagações, na medida em que deixa evidente que o ambiente familiar 

tem primazia em relação a ambientes institucionais, significando que, quando os idosos 

puderem ser atendidos em seus próprios lares, deve-se evitar a sua institucionalização, seja 

quando o programa tenha cunho assistencial, seja quando objetive a assistência à saúde. 

 O § 1º do art. 230 da Carta Maior encontra-se em perfeita harmonia com o teor do 

caput do seu art. 226
249

, o qual estabelece que a família é a base da sociedade e merece 

especial proteção do Estado. A propósito, como vem reiteradamente entendendo o 

Supremo Tribunal Federal, a família é o principal lócus institucional de concreção dos 

direitos fundamentais
250

. 

                                       
249 "Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado." Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 9 jan. 2016. 
250 ADPF 132/RJ e ADI 4277/DF, ambas relatadas pelo Ministro Ayres Britto e julgadas pelo Tribunal Pleno 

em 05/05/2011. Disponíveis em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28fam%EDlia++e+base+da+so
ciedade%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/h7rcydo>. Acesso em: 9 jan. 2016. 



83 
 

 No Brasil, aliás, diferentemente do que ocorre em outros países, a família é a 

responsável primordial pela pessoa idosa, de modo que apenas o idoso que não possui 

família, ou cuja família é carente, fica sob o encargo do poder público
251

. 

 Sendo a família, então, a celula mater da sociedade brasileira, nada mais natural 

que os programas de amparo aos idosos sejam executados preferencialmente em seus lares, 

assegurando-se, com isso, a preservação dos vínculos entre os membros da família, na 

medida em que se evita a institucionalização do longevo, causa corriqueira de afastamento 

de seus entes queridos. 

 Encerrando o art. 230 da Constituição Federal, estabelece o seu § 2º que aos 

maiores de 65 (sessenta e cinco) anos é garantida a gratuidade nos transportes coletivos 

urbanos. 

 O transporte
252

 a que se refere o § 2º, do art. 230 da Constituição Federal, é o 

executado no âmbito dos municípios, em veículos não individuais de passageiros. Como se 

percebe, a gratuidade descrita na Constituição não abarca o transporte intermunicipal, que é 

o que se verifica entre municípios de um mesmo Estado, tampouco o transporte 

interestadual, que é o que ocorre entre municípios de diferentes Estados. Impende registrar, 

entretanto, que o fato de a Constituição Federal não ter garantido a gratuidade para a 

pessoa idosa nos transportes coletivos intermunicipais e interestaduais não significa que 

norma de envergadura inferior não o possa fazer.  Aliás, mister ressaltar que a gratuidade à 

pessoa idosa no transporte coletivo intermunicipal vem sendo prevista em diversas leis 

estaduais em todo o Brasil, a exemplo da Lei 9.822, de 17 de dezembro de 2013
253

, do 

Estado do Rio Grande do Norte. Por sua vez, a  gratuidade no transporte coletivo 

interestadual
254

 restou resguardada na Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispôs 

sobre o Estatuto do Idoso. 

                                       
251 BRAGA, Pérola Melissa Vianna. Curso de Direito do Idoso. São Paulo: Atlas, 2011. p. 14.  
252 Por força da Emenda Constitucional nº 90, de 2015, o direito ao transporte foi integrado expressamente ao 

rol dos direitos sociais fundamentais, cujo caput, do art. 6º, passou a vigorar com a seguinte redação: 
"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". 

253 Disponível em: <http://www.al.rn.gov.br/portal/_ups/legislacao//arq52b17d71ee0bd.pdf>. Acesso em: 13 
fev. 2016. 

254 "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 para 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". Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm>. 
Acesso em: 9 jan. 2016. 
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 A gratuidade no transporte coletivo urbano, fixada em favor da pessoa idosa, revela 

o escopo de aliviar a indiferença e isolamento social por que passam muitos idosos. 

Inspira-se, portanto, no sobreprincípio da isonomia, o qual exige tratamentos desiguais em 

casos desiguais
255

.  Almeja-se, mediante essa gratuidade, fomentar a participação da pessoa 

idosa na comunidade, eliminando-se um dos obstáculos a essa participação – a  dificuldade 

financeira em se pagar o valor das passagens de ônibus. 

 Por oportuno, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 3768/DF, julgada em 19 de setembro de 2007, deixou 

consignado de forma explícita, em sua ementa, que a norma do § 2º, do art. 230, da 

Constituição Federal, tem eficácia plena e aplicabilidade imediata. Ademais, a relatora do 

feito, Ministra Carmem Lúcia, ressaltou, em seu voto, que o direito do idoso ao transporte 

público urbano gratuito representa uma condição mínima de mobilidade, concretizadora de 

sua dignidade e de seu bem-estar. Consignou, ainda, que o transporte gratuito, 

especialmente para idosos que sobrevivem com proventos insuficientes, representa 

verdadeiro suporte para que possam exercer, com menos dificuldades, o seu direito de ir e 

vir256. 

 Considerando tudo o que foi exposto neste tópico, pode-se asseverar que a 

Constituição Federal de 1988 foi a primeira constituição brasileira a outorgar específica e 

consistente proteção à pessoa idosa. 

  

3.4.3 A proteção da pessoa idosa na legislação infraconstitucional 

 

  No âmbito da legislação infraconstitucional, há duas leis dignas de nota no tocante à 

proteção da pessoa idosa no Brasil. A primeira delas é a Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, 

que, dentre outras providências, dispôs sobre a Política Nacional do Idoso.  A segunda, por 

sua vez, é a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispôs sobre o Estatuto do Idoso.  

  As duas leis citadas foram cruciais para a solidificação do entendimento no país de 

que as pessoas idosas são sujeitos de direitos e, como tais, fazem jus à proteção da 

sociedade e do Estado257. 

                                       
255 NÓBREGA, Flávio Henrique de Oliveira. Comentários ao art. 39 do Estatuto do Idoso. In: PINHEIRO, 

Naide Maria; RIBEIRO, Gabrielle Carvalho (Org.). Estatuto do Idoso comentado. Campinas: Servanda, 
2016. p. 445. 

256Ação Direta de Inconstitucionalidade 3768-4/Distrito Federal. Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=491812>. Acesso em: 9 jan. 2016. 

257 RAMOS Paulo, Curso...,  p. 157. 
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  A Lei 8.842/1994258 traçou objetivos, princípios e diretrizes da Política Nacional do 

Idoso; estabeleceu como se daria a coordenação dessa política; especificou o papel dos 

Conselhos de Direitos do Idoso na sua execução e fixou competências para os órgãos e as 

entidades públicos na área da assistência social, da saúde, da educação, do trabalho, da 

previdência social, da habitação e do urbanismo, da justiça e da cultura, do esporte e lazer. 

  O legislador de 1994, entretanto, não trouxe, na Lei 8.842, um único dispositivo que 

previsse penalidades para a hipótese de desatendimento às diretrizes nela traçadas. A Lei 

8.842/94 pareceu, por conseguinte, uma simples carta de intenções259. 

  Posteriormente, a Política Nacional do Idoso foi regulamentada pelo Decreto 

1.948260, de 3 de julho de 1996, que, além de trazer alguns conceitos sobre entidades de 

atendimento ao idoso, restringiu-se, basicamente, a especificar os órgãos competentes para 

a execução da política. 

  Desse modo, até 2003, ansiava-se por uma norma jurídica que garantisse uma 

efetiva proteção aos direitos da pessoa idosa no Brasil, dada a insuficiência do resguardo 

fixado na legislação até então vigente. Nesse cenário, desponta a Lei 10.741/2003, 

amplamente conhecida como  Estatuto do Idoso, reunindo um acervo de regras jurídicas – 

umas inéditas e outras já previstas na legislação esparsa – hábeis a acautelar os direitos das 

pessoas idosas no Brasil. O Estatuto do Idoso é, sem qualquer dúvida, a mais importante 

norma jurídica de proteção à pessoa idosa que já existiu no Brasil. O seu texto, inspirado no 

Estatuto da Criança e do Adolescente261, foi fruto do clamor de vários segmentos da 

sociedade civil.  

  A propósito, apenas a título de curiosidade, vale rememorar que, em 2003, ano de 

aprovação do Estatuto do Idoso, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

estabeleceu para a Campanha da Fraternidade262 o tema Fraternidade e pessoas idosas, 

cujo objetivo geral era despertar as pessoas para que fossem construtoras de novos 

relacionamentos e novas estruturas  voltadas a assegurar a valorização integral às pessoas 

                                       
258 Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016. 
259 PINHEIRO, Naide Maria. Apresentação à 3ª edição. In: PINHEIRO, Naide Maria (Org.). Estatuto do 

Idoso comentado. Campinas: Servanda, 2012. p. 31. 
260 Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1948.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016. 
261 O Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído em 13 de julho de 1990, através da Lei Federal 

8.069. 
262 "A Campanha da Fraternidade nasceu por iniciativa de Dom Eugênio de Araújo Sales, em Nísia Floresta, 

Arquidiocese de Natal, RN, como expressão da caridade e da solidariedade em favor da dignidade da 
pessoa humana, dos filhos e filhas de Deus. Assumida pelas Igrejas Particulares da Igreja no Brasil, a 
Campanha da Fraternidade tornou-se expressão de comunhão, conversão e partilha." Disponível em: 
<http://campanhas.cnbb.org.br/campanha-da-fraternidade>. Acesso em: 10 jan. 2016. 
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idosas e o respeito a seus direitos263.  

  Ainda em 2003, uma emissora de Televisão brasileira veiculava a telenovela 

Mulheres Apaixonadas264, em cuja trama havia a história de um casal de idosos que era 

maltratado pela neta. O enredo envolvendo o desrespeito aos idosos causou grande 

comoção entre o público, instigando a percepção da necessidade de maior respeito a esse 

grupo populacional. 

  No ambiente político, a pessoa idosa não havia sido, até o advento do Estatuto do 

Idoso, alvo de grande atenção. Para se ter uma ideia, a primeira Convenção Nacional do 

Idoso só ocorreu em 2006265, ao passo que a primeira Convenção Nacional de Saúde, por 

exemplo,  foi realizada em 1941266. 

  Nessa conjuntura, então, foi aprovado o Estatuto do Idoso, causando verdadeira 

ebulição no sistema de proteção da pessoa idosa no Brasil.  Dividido em sete títulos, o 

Estatuto do Idoso trouxe ao ordenamento jurídico, além de suas disposições preliminares 

(Título I) e de suas disposições finais e transitórias (Título VII), normas versando 

especificamente sobre os direitos fundamentais da pessoa idosa (Título II), sobre medidas 

de proteção (Título III), sobre a política de atendimento ao idoso (Título IV), sobre o 

acesso à Justiça (Título V) e sobre os crimes contra a pessoa idosa (Título VI). 

  O sistema jurídico de proteção à pessoa idosa alavancou-se sobremaneira com a 

entrada em vigor da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), isso porque tal norma não se 

restringiu a traçar diretrizes, princípios e objetivos, como fez o legislador de 1994 (Lei 

8.842/94).  Foi o legislador de 2003 muito além: estabeleceu, de forma precisa, direitos, 

garantias e meios coercitivos capazes de possibilitar a efetiva implementação desses 

direitos. O Estatuto do Idoso trouxe ao ordenamento jurídico pátrio um arcabouço de 

normas aptas a oportunizar à pessoa idosa colocar-se na sociedade como autêntico sujeito 

de direitos.   

 

3.4.4 A autonomia do idoso no direito brasileiro 

 

  Impende registrar, de início, que a Carta Maior não se referiu, em quaisquer de seus 

dispositivos, diretamente à expressão autonomia da pessoa humana.  Não obstante, faz-se 

                                       
263 Disponível em: <http://campanhas.cnbb.org.br/campanha/fraternidade2003>. Acesso em: 10 jan. 2016. 
264 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulheres_Apaixonadas>. Acesso em: 10 jan. 2016. 
265 Disponível em: <http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/conselho-nacional-dos-direitos-do-

Idoso-CNDI/conferencias/1a-conferencia/3-texto-base-i_-cndpi-renadi-2006>. Acesso em: 10 jan. 2016. 
266 Disponível em: <http://www.conass.org.br/conassdocumenta/cd_18.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2016. 
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mister não olvidar que a autonomia do indivíduo encontra-se abarcada pelo direito geral de 

liberdade267, explicitamente declarado no art. 5º, caput268, da Constituição Federal.   

  O direito infraconstitucional, por seu turno, fez expressa menção à autonomia da 

pessoa idosa. De fato, a Lei 8.842/1994, ao fixar a Política Nacional do Idoso, explicitou a 

necessidade de criação de condições para a promoção da autonomia, integração e efetiva 

participação da pessoa idosa na sociedade269. Além disso, estabeleceu a mesma lei que é 

assegurado ao idoso o direito de dispor de seus bens, proventos, de suas pensões e de seus 

benefícios, salvo se houver incapacidade civil judicialmente declarada270, hipótese em que 

ao longevo será nomeado curador271. 

  Surgem, então, no corpo da Lei 8.842/94, as primeiras normas do ordenamento 

jurídico pátrio reconhecendo expressamente a relevância de se garantir autonomia à pessoa 

idosa.  

  O Decreto 1.948/1996, ao regulamentar a Política Nacional do Idoso, estabeleceu272 

que ao Ministério da Saúde, em articulação com as Secretarias de Saúde, incumbe 

desenvolver e apoiar programas de prevenção, educação e promoção da saúde do idoso, de 

forma a estimular sua permanência na comunidade, junto à família, desempenhando papel 

social ativo, com a autonomia e independência que lhe forem próprias. O Estatuto do 

Idoso273, por seu turno, ostenta diversos dispositivos que agasalham o direito à autonomia 

da vontade da pessoa idosa, destacando-se, dentre eles, os seguintes: art. 2º; art. 3º, caput; 

art. 10 e seus parágrafos e art. 17.  

  Imergindo-se na análise dos dispositivos elencados, cumpre observar, de início, que 

o art. 2º da Lei 10.741/2003 preceitua que a pessoa idosa goza de todos os direitos 

fundamentais imanentes à pessoa humana, sem prejuízo da sua proteção integral, sendo-lhe 

asseguradas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental 

e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 

                                       
267 O direito geral de liberdade foi amplamente abordado no capítulo 2 desta dissertação. 
268 "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes". Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016. 

269 "Art. 1º A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando 
condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade." Disponível em 
< https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016. 

270 Art. 10, § 1º, da Lei 8842/94: "É assegurado ao idoso o direito de dispor de seus bens, proventos, pensões 
e benefícios, salvo nos casos de incapacidade judicialmente comprovada". 

271 Art. 10, § 2º, da Lei 8842/94: "Nos casos de comprovada incapacidade do idoso para gerir seus bens, ser-
lhe-á nomeado Curador especial em juízo". 

272 Art. 9º, VIII, "a", do Decreto 1.948/1996. 
273 Lei 10.741/2003. 
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dignidade274.  

  Como se percebe, a proteção a ser devotada à pessoa idosa deve ser disponibilizada 

em condições que garantam liberdade e dignidade a seu titular. Isso significa que não se 

mostra lícita uma atuação que, sob o pretexto de proteger o longevo, termine suprimindo 

sua liberdade ou sujeitando-o a condições indignas. 

  Nessa mesma toada segue o art. 3º da Lei 10.741/2003, ao estabelecer que constitui 

obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 

com absoluta prioridade, a efetivação de diversos direitos, dentre eles do direito à 

liberdade275. Da análise do referido dispositivo legal, extrai-se a conclusão de que a todos 

incumbe o dever de respeito à liberdade da pessoa idosa, não sendo aceitável a supressão 

dessa liberdade nem por pessoa integrante da família do longevo, tampouco pelo Estado. 

  Esse mandamento de observância da liberdade da pessoa idosa é taxativamente 

reforçado pelo art. 10276, cujo caput prescreve ao Estado e à sociedade de um modo geral a 

obrigação de propiciar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade. A cabeça do 

artigo ressaltou, ademais, que o idoso, como pessoa humana que é, ostenta a posição de 

sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, afiançados não só na Constituição 

Federal, como também nas leis. Embora aparentemente desnecessária a afirmação de que o 

idoso é sujeito de direitos, já que todas as pessoas o são, mostra-se imperioso reconhecer a 

relevância do dispositivo, haja vista as frequentes situações de violações à autonomia da 

pessoa idosa que, não raramente, é colocada numa posição de objeto, com total sujeição à 

vontade de outrem. 

  O direito à liberdade, conforme estatuído no § 1o, do art. 10, abarca diversos 

aspectos, podendo-se elencar, dentre eles, os seguintes: o direito de ir e vir277, bem como o 

de estar nos logradouros públicos e espaços coletivos, excetuadas as limitações legais; o 

direito de opinar e de se expressar; o direito à crença e ao culto religioso; o direito de 

                                       
274 Lei 10.741/2003, 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 física e mental e seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade".  

275 Lei 10.741/2003, art. 3o: "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 dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária".  

276 Lei 10.741/2003, art. 10, caput: "É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a 
liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais 
e sociais, garantidos na Constituição e nas leis".    

277 O direito de ir e vir também se encontra albergado no art. 5º, inciso XV, da Constituição Federal, segundo 
o qual "é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos 
da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens". 
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praticar esportes e de se divertir; o direito de participar da vida familiar e comunitária; o 

direito de participar da vida política, na conformidade dos delineamentos legais e a 

faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação278. 

  Acerca do direito de ir e vir – nuança do direito à liberdade –, convém mencionar 

que ele vem sendo reiteradamente negado às pessoas idosas pela ausência de condições de 

acessibilidade279 nas cidades, cujas calçadas, por exemplo, apresentam-se, muitas vezes, 

como obstáculos intransponíveis ao exercício da liberdade de locomoção. Assim, pode-se 

afirmar que a inexistência de calçadas acessíveis impõe à pessoa idosa uma imerecida 

reclusão domiciliar280, dada a impraticabilidade de locomoção, com segurança, no espaço 

público. 

  Paulo Roberto Barbosa Ramos adverte, a propósito, que, diante das naturais 

limitações das condições físicas decorrentes do próprio avançar da idade, os velhos vêem 

seu direito de ir e vir inviabilizado quando não lhes são disponibilizados serviços de 

transporte coletivo adequados ou quando o Poder Público não cuida das vias e logradouros 

públicos281. 

 Mister ressaltar que o rol descrito no § 1o, do art. 10 não é exaustivo, tratando-se, 

pois, de elenco meramente exemplificativo de aspectos do direito à liberdade, podendo, por 

                                       
278 Lei 10.741/2003, Art. 10, § 1o: "O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos: I – 

faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições 
legais; II – opinião e expressão; III – crença e culto religioso; IV – prática de esportes e de diversões; V – 
participação na vida familiar e comunitária; VI – participação na vida política, na forma da lei; VII – 
faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação". 

279 Conforme art. 3o, inciso I, da Lei 13.146, de 6 de Julho de 2015, considera-se acessibilidade a 
possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de 
uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em: 16 jan. 2016.  

280 Nos autos da Ação Civil Pública nº 0805234-75.2012.8.20.0001, ajuizada pelas Promotorias de Defesa do 
Idoso e da Pessoa com Deficiência da Comarca de Natal/RN, restou ressaltado o seguinte: " Em tempos 
em que se discute tanto a garantia dos direitos humanos dos presos, ignora-se, por completo, o direito à 
liberdade do cidadão que não foi condenado pela prática de crime algum, mas que vive recluso em suas 
residências pela impossibilidade de se deslocar livremente na sua cidade. Hoje em dia, tem sido difícil 
conseguir manter um criminoso na cadeia, mas nossos idosos e pessoas com deficiência estão presos às 
suas residências. Diante da situação precária das calçadas de Natal, a velhice ou a deficiência tem 
funcionado como uma sentença condenatória, em que é aplicada a restrição ou privação da liberdade de ir 
e vir, impondo uma prisão domiciliar". Disponível em < 
http://esaj.tjrn.jus.br/pastadigital/abrirPastaProcessoDigital.do?origemDocumento=P&nuProcesso=08052
34-
75.2012.8.20.0001&cdProcesso=010011UH90000&cdForo=1&tpOrigem=2&flOrigem=P&nmAlias=PG
5RN&cdServico=190101&ticket=jrGONhWAIKt%2BE8F3zBVnB2zkDru9rSiVYdUZ%2BZWqXQgyC
A98Hrz1qsCjjPkRFettHc27UE5gQdcyNmQA9HDU1HSvYZyB2%2BPASJuRZjyEBu8jXQ93%2FhC%
2B36%2FjMHxKs5ItfRtg5hZDG9tS4MkQBqfPNvMwFDu%2BcRiNKpnDcYGrPosoqYjBuJd%2Fl6dV
xuc8WDFe#>. Acesso em: 25 abr. 2016. 

281  RAMOS Paulo, Curso..., p. 126. 
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conseguinte, ser listados inúmeros outros. 

  Ainda que o dispositivo não tivesse mencionado cabalmente que aqueles aspectos 

do direito à liberdade eram apenas alguns, dentre os existentes, mostra-se oportuno 

rememorar que a Constituição Federal estabeleceu, no caput do art. 5º, o direito geral de 

liberdade, cujo conteúdo normativo não foi delimitado pelo legislador constituinte, o que 

leva à conclusão de que as liberdades que não foram contempladas numa proteção 

específica estão resguardadas sob o manto da liberdade genérica conferida no caput do art. 

5º da Carta Maior. 

  Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a pessoa idosa, além das liberdades 

específicas mencionadas, também tem o direito de escolher o que e quanto vai comer, o que 

deseja vestir, qual a destinação a ser dada a sua renda e seus bens282, a quem é permitido 

adentrar em sua residência, com quem vai se relacionar283, dentre inúmeras outras 

liberdades.  

  Na sequência, desponta o art. 10, § 2o, da Lei 10.741/2003, esquadrinhando o 

conteúdo do direito ao respeito a ser conferido à pessoa idosa.  De acordo com a 

literalidade do referido dispositivo284, o respeito abarca a inviolabilidade da integridade 

física, psíquica e moral, que abrange, por sua vez, a preservação da imagem, da identidade, 

da autonomia, dos valores, das ideias, das crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. 

  Conforme Morton Luiz Faria de Medeiros, a pormenorização explicitada no § 2o, 

do art. 10, da Lei 10.741/2003 revela certo desprestígio do texto constitucional, que já 

garantia o direito ao respeito, quando enunciava a dignidade da pessoa humana e, em 

particular, da pessoa idosa, bem como quando enaltecia a cidadania e a igualdade e, ainda, 

quando proscrevia todas as formas de discriminação. Não obstante a censura empreendida, 

consignou que tal detalhamento apresenta como um de seus pontos positivos o fato de 

realçar a condição peculiar a que está sujeita a pessoa idosa, que requer cuidados 

compatíveis com suas especificidades285. 

  A inviolabilidade da integridade física - faceta do direito ao respeito - confere a seu 

                                       
282 Segundo o art. 10, § 1º, da Lei 8842/94, "é assegurado ao idoso o direito de dispor de seus bens, 

proventos, pensões e benefícios, salvo nos casos de incapacidade judicialmente comprovada". 
283 Pérola Melissa Vianna Braga aduz serem comuns relatos feitos por idosos informando que são proibidos, 

pelos filhos ou netos, de namorar, dançar ou exercer atividades de lazer, ressaltando que essas atitudes 
equiparam as pessoas idosas às crianças e adolescentes.  BRAGA, op. cit., p. 71. 

284 Lei 10.741/2003, art. 10, §2º: "§ 2o O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, idéias e 
crenças, dos espaços e dos objetos pessoais". 

285 MEDEIROS, Morton Luiz Faria de. Comentários ao art. 10, §2º, do Estatuto do Idoso. In: PNHEIRO, 
Naide Maria; RIBEIRO, Gabrielle Carvalho (Org.). Estatuto do Idoso comentado. Campinas: Servanda, 
2016. p. 188. 
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titular o poder de decidir o que fazer com o próprio corpo. Sobre esse poder, impende frisar 

que ele não é absoluto, sendo imprescindível reconhecer que a autonomia do indivíduo para 

dispor do próprio corpo encontra limites no princípio da dignidade da pessoa humana286. 

  Para ilustrar o que se afirmou, mostra-se proveitoso citar o famoso caso do Canibal 

de Rothenburg287, ocorrido na Alemanha, em 2001. Esse acontecimento ganhou 

repercussão não apenas por se tratar de uma ocorrência de canibalismo288, mas também, 

especialmente, em face das circunstâncias em que se desdobrou. No caso, a vítima e o 

antropófago pactuaram o mórbido desfecho da história. A vítima, valendo-se da sua 

liberdade, acordou com seu algoz não apenas o consumo do seu órgão genital, mas também 

a sua morte.  O Canibal de Rothenburg foi condenado, por decisão definitiva, à prisão 

perpétua, não tendo o consentimento da vítima sido o bastante para descaracterizar o crime 

ou isentar o réu da pena. 

  Essa ilustração tem por objetivo, apenas, reforçar a ideia, já posta no capítulo 2, de 

que nem mesmo a liberdade constitui direito fundamental absoluto, sendo a dignidade da 

pessoa humana uma das suas principais balizas.  Nessa perspectiva, impende concluir que 

as pessoas em geral, dentre elas as pessoas idosas, podem decidir o que fazer com o próprio 

corpo, desde que não se coloquem em situação de aviltamento de sua dignidade. 

  O direito à inviolabilidade da integridade psíquica e moral, por sua vez, garante, 

dentre outros aspectos, a preservação da imagem do idoso, que não pode ser violada sequer 

pelo seu curador. A imagem, conforme ressaltado no item 3.3 deste capítulo, é direito 

personalíssimo, com eficácia não apenas perante o Estado, mas também, perante 

particulares. Com o escopo de tutelar a imagem da pessoa idosa, cuidou o Estatuto do 

Idoso, a propósito, de tipificar como crime289 a conduta daquele que, por qualquer meio de 

comunicação, exibir ou veicular informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à 

pessoa do idoso290, ficando o autor do crime sujeito à pena de 1 (um) a 3 (três) anos de 

                                       
286  Nesse mesmo sentido asseveram Roni Edson Fabro e Narciso Leandro Xavier Baez: "É fundamental que 

a dignidade da pessoa humana, na qualidade de uma das características mais específicas e marcantes do 
gênero humano, seja alçada à condição de elemento neutralizador de negócios jurídicos entabulados com 
vistas à afetação da dimensão básica da dignidade humana". FABRO, Roni Edson; BAEZ, Narciso 
Leandro Xavier. Os limites da autonomia da vontade na disposição do corpo: estudo do leading case 
canibal de Rotemburg.  Disponível em: 
<http://editora.unoesc.edu.br/index.php/uils/article/download/4010/2146>. Acesso em: 17 jan. 2016. 

287 Maiores detalhes da história podem ser obtidos em: REIS, Fellipe Guerra David. O canibal de 
Rothenburg: um ensaio sobre a liberdade. Disponível em: 
<http://www.ufjf.br/eticaefilosofia/files/2011/01/13_1_felipe.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2016. 

288  O canibalismo ocorre quando animais de uma espécie se alimentam de outros da mesma espécie. 
289 Lei 10.741/2003: "Art. 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou 

imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso: Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa." 
290  Segundo João Batista Machado Barbosa, a conduta ilícita descrita no art. 105 "revela a importância dada 
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detenção e multa. 

  O direito à identidade, que não se confunde com o direito à honra ou à imagem e 

que é mais amplo que o simples direito ao nome, é direito personalíssimo que abarca o 

respeito às ideias e às convicções religiosas, morais e sociais, diferenciando e qualificando 

as pessoas291. Pode-se dizer, ainda, que a preservação dos valores, dos espaços e dos 

objetos pessoais também são nuances do direito à identidade, tendo em vista que todos 

esses elementos caracterizam e particularizam o indivíduo.  Trata-se, portanto, do direito de 

ser quem se é. 

  Quanto à autonomia, conforme já expressado na abordagem efetuada no item 2.5 do 

capítulo 2 desta dissertação, mostra-se oportuno rememorar que ela representa a mais 

eloquente expressão da liberdade. Consiste na capacidade do indivíduo para agir conforme 

suas próprias leis, seus desejos, suas possibilidades e crenças. O direito à autonomia 

garante ao indivíduo a oportunidade de fazer o que quer, respeitados os direitos de 

terceiros.  

  O Estatuto do Idoso, ao prescrever expressamente em seu art. 10,  § 2º, que o 

respeito à inviolabilidade da integridade da pessoa idosa abrange a preservação de sua 

autonomia, reforçou a premissa de que a capacidade civil não constitui atributo que se 

exaure com o simples passar dos anos292. A partir da interpretação desse dispositivo legal,  

resta indubitável o entendimento de que a vontade da pessoa idosa não pode ser subjugada 

à vontade alheia. Ao idoso, nessa perspectiva, é permitido agir de acordo com sua 

particular convicção, mantendo-se como senhor do seu destino, bastando, para tanto, que 

não tenha sido acometido por alguma moléstia que o incapacite de expressar e realizar seus 

desígnios.  

  Imiscuindo-se, agora, no teor do art. 10, § 3o, mostra-se necessário observar que 

esse dispositivo seguiu o compasso da norma exposta no art. 1º, III, da Constituição 

Federal, que, por sua vez, atribuiu à dignidade da pessoa humana o status de fundamento 

da República Federativa do Brasil. Inspirado, então, em norma da mais eminente estatura, o 

artigo em comento expressa de forma categórica a relevância de se resguardar a dignidade 

                                                                                                                    
pelo legislador à efetivação do direito à dignidade e ao respeito que devem ser dispensados ao idoso". 
BARBOSA, João Batista Machado. Comentários ao art. 105 do Estatuto do Idoso. In: PINHEIRO, Naide 
Maria; RIBEIRO, Gabrielle Carvalho (Org.). Estatuto do Idoso comentado. Campinas: São Paulo, 2016. 
p. 850. 

291ALVES, Pedro Henrique de Almeida. Direito à identidade pessoal. Disponível em: 
<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7399/Direito-a-identidade-pessoal>. Acesso em: 26 jan. 
2016. 

292 Em sentido similar, afirma Paulo Roberto Barbosa Ramos: "O fato de as pessoas acumularem muitos anos 
não lhes retira qualquer direito". RAMOS Paulo, Curso..., p. 155. 
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da pessoa idosa, incumbindo todos de zelar por sua dignidade, colocando-a a salvo de todo 

e qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor293. 

  Nessa perspectiva, pode-se asseverar que a usurpação da liberdade individual da 

pessoa idosa revela-se como ato atentatório a sua dignidade, constituindo tratamento 

constrangedor não amparado pelo Direito. 

  Ainda na seara dos dispositivos que exaltam, no direito brasileiro, a autonomia da 

pessoa idosa, mostra-se imperioso conferir especial destaque ao art. 17294, da Lei 

10.741/2003, que confere ao idoso, que esteja no domínio de suas faculdades mentais, o 

direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. 

  Ao outorgar ao idoso o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe convier, 

permitiu o legislador que a pessoa idosa decida, inclusive, não se tratar. O art. 17 do 

Estatuto do Idoso dispõe muito mais do que o direito à saúde, expressa a liberdade que a 

pessoa idosa detém nessa seara, impondo ao Estado, à sociedade e à família295 o dever de 

respeitar a decisão da pessoa idosa com discernimento. 

  Infere-se, nessa perspectiva, que, na origem do direito disposto no art. 17 do 

Estatuto do Idoso, residem os direitos subjetivos à liberdade e à legalidade, engendrados 

como prerrogativas de eficácia plena, extraindo-se, em termos práticos, a conclusão de que 

o idoso só pode ser obrigado a se submeter ou não a um tratamento se a lei assim o 

determinar, prevalecendo, como regra, o resguardo da autonomia da vontade296. 

  Um pouco mais de um ano antes da aprovação do Estatuto do Idoso, o Código Civil 

brasileiro já determinava que ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de 

vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica297. A redação do dispositivo do 

Código Civil não foi tão precisa quanto a do Estatuto do Idoso, visto que se refere, apenas, 

à não submissão a tratamento em caso de risco de vida, o que pode levar o intérprete menos 

atento a entender que, inexistindo tal risco, poderia o paciente ser obrigado a se sujeitar à 

                                       
293 Lei 10.741/2003, art. 10, § 3o: "É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor". 
294 Art. 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo 

tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Parágrafo único. Não estando o idoso em 
condições de proceder à opção, esta será feita: I – pelo curador, quando o idoso for interditado; II – pelos 
familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contatado em tempo hábil; III – pelo 
médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou 
familiar; IV – pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que 
deverá comunicar o fato ao Ministério Público. 

295 A obrigação, tanto da família, quanto da sociedade, de respeitar a vontade do idoso decorre da eficácia 
horizontal dos direitos fundamentais. 

296 RIBEIRO, Gabrielle Carvalho. Comentários ao art. 17 do Estatuto do Idoso. In: PINHEIRO, Naide Maria; 
Ribeiro, Gabrielle Carvalho (Org.) Estatuto do Idoso comentado. Campinas: Servanda, 2016. p. 274. 

297 Art. 15, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
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intervenção médica, o que seria um equívoco, tendo em vista que alguém só pode ser 

obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei298. 

  A propósito, cumpre registrar que a Lei da Reforma Psiquiátrica – Lei 10.216/2001 

– previu, ao lado da internação voluntária (que se dá com o consentimento do usuário), a 

internação involuntária (que ocorre sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro) 

e a internação compulsória (que é a determinada através de decisão judicial)299. A 

internação involuntária e a compulsória são, portanto, hipóteses excepcionais, descritas em 

lei, em que se quebra a regra da obediência à vontade do paciente. Nessa perspectiva, 

inexistindo lei que obrigue o indivíduo a se sujeitar a tratamento por ele indesejado, não 

pode o Estado, tampouco os seus respectivos parentes, obrigá-lo a essa sujeição. 

  Retomando o teor do art. 17 do Estatuto do Idoso, observa-se que o dispositivo 

condiciona o direito de opção pelo tratamento de saúde que lhe convenha à circunstância de 

estar o longevo no domínio de suas faculdades mentais, situação que deve ser confirmada 

mediante laudo neurológico, psiquiátrico ou psicológico, especialmente em hipóteses em 

que a negativa do idoso ao tratamento sugerido puder implicar sua morte. Num cenário 

com essas especificidades, é prudente que a família do longevo e o médico que o 

acompanha resguardem-se, por meio de tais laudos, quanto à eventual responsabilização 

criminal pelo resultado morte. Pode-se asseverar, nessa toada, que o ordenamento jurídico 

pátrio, ao garantir ao idoso o direito de escolher o tratamento de saúde a que vai se 

submeter, permite que ele opte por não se tratar, amparando, por conseguinte, o direito de 

morrer, como uma faceta do direito à liberdade.  

  Por oportuno, vale mencionar que o Código de Ética Médica, aprovado pela 

Resolução CFM 1931/2009, determinou ao médico a obrigação de garantir ao paciente o 

exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar300. Além disso, 

preceituou que é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu 

representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou 

terapêuticas301. A preservação da autonomia do paciente, mediante a observância da sua 

vontade quanto à sujeição ou não a determinado tratamento, passa, então, a ser reconhecida 

como um valor a ser perseguido no meio médico. Mister ressaltar que esse direito de livre 

escolha, a respeito do seu tratamento, pode ser exercido por qualquer paciente, não tendo a 

                                       
298 Art. 5º, II, da CF/88. 
299 Art. 6º da Lei 10.216/2001. 
300Ver art. 24 da Resolução CFM nº 1931/2009. Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2009/1931_2009.htm>. Acesso em: 06 fev. 2016. 
301 Art. 31 da Resolução CFM nº 1931/2009. 
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pessoa idosa sido excluída de sua fruição. 

  Pode-se extrair como conclusão, neste tópico, que o direito brasileiro assegura, de 

forma enfática, a autonomia da vontade da pessoa idosa. 

 

3.4.5  A autonomia do idoso no direito internacional 

 

  A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, surgiu num momento em que o mundo 

mostrava-se sensibilizado com as atrocidades ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial.  

O propósito almejado, ao se elaborar tal documento, não era proteger um grupo ou outro de 

pessoas, e sim realçar a necessidade de resguardo das pessoas em geral, dada a sua natureza 

humana. 

  Nessa perspectiva, a Declaração Universal dos Direitos Humanos302 não dedicou 

um único artigo à proteção específica da pessoa idosa. Referiu-se à velhice apenas uma 

vez, quando preceituou, em seu artigo XXV, que todo ser humano tem direito a um padrão 

de vida capaz de assegurar-lhe saúde, bem-estar e segurança em caso de desemprego, 

doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência. 

  Como se percebe, a velhice foi tratada, em tal documento, simplesmente como um 

infortúnio ou desventura, a ser amparada, tal como se deveria amparar a pessoa em situação 

de desemprego, invalidez e doença. Pode-se afirmar, então, que a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, não obstante seu incomensurável valor no tocante ao resguardo das 

liberdades individuais303, não se mostrou relevante na construção da ideia de respeito à 

vontade da pessoa idosa. 

  Seguindo o mesmo compasso, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos304, aprovado em 16 de dezembro de 1966, embora seja um documento 

internacional de grande relevância no que diz respeito ao ideal de homem livre, também 

não apresentou repercussão considerável quanto ao amparo à vontade da pessoa idosa. 

Aliás, como não se pôde deixar de observar, o seu Artigo 2, ao determinar aos Estados 

Partes o compromisso de respeito e garantia, a todos os indivíduos, dos direitos nele 

                                       
302 Disponível em: <http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf>. Acesso em: 7 fev. 2016. 
303 Conforme mencionado no capítulo 2 desta dissertação, para onde se remete o leitor, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos constituiu documento da mais elevada importância no fomento de uma 
cultura de liberdade e de respeito aos direitos do ser humano. 

304 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 16 
de dezembro de 1966.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/D0592.htm>. Acesso em: 7 fev. 2016. 
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reconhecidos, sem discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, 

origem, situação econômica, nascimento ou qualquer condição, perdeu a oportunidade de 

incluir expressamente nesse rol a proibição de discriminação em razão da idade. 

  Por sua vez, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais305, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 

1966, também não teve influência, no cenário internacional, na consolidação da ideia de 

resguardo da autonomia da pessoa idosa. 

  Depreende-se, por conseguinte, que esses três últimos documentos citados não 

trouxeram tributo considerável à temática da proteção da pessoa idosa, no âmbito 

internacional, provavelmente porque, à época em que foram concebidos, o mundo ainda 

não havia compreendido a relevância e premência de se conferir uma proteção mais 

específica à pessoa idosa306. 

  Registre-se, igualmente, que o Pacto de San José da Costa Rica – Convenção 

Americana de Direitos Humanos307 – também não evidencia qualquer significância nessa 

seara de amparo à vontade do idoso. 

  O primeiro grande documento de abrangência internacional que dispõe 

especificamente sobre a proteção da pessoa idosa desponta no continente americano apenas 

em 2015. A Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou, em 9 de junho de 2015, 

a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, a qual 

conferiu especial destaque ao tema autonomia da pessoa idosa. De fato, perscrutando-se o 

texto dessa convenção, pode-se perceber a existência de alguns dispositivos que 

evidenciam a reverência ao respeito à autonomia do idoso. 

  Nessa perspectiva, vale aduzir que a Convenção elegeu como princípios gerais a 

dignidade, independência, o protagonismo e a autonomia do idoso308. Além disso, restou 

expressamente reconhecido o direito do idoso de tomar decisões e de definir seu plano de 

vida, incumbindo aos Estados Partes o dever de assegurar o respeito à autonomia do idoso 

na tomada de suas decisões e a independência na realização de seus atos, bem como de 

                                       
305 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, de 19 de dezembro de 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0591.htm>. Acesso em: 7 fev. 2016. 

306 BARROS, Marcus Aurélio de Freitas. Comentários ao art. 10, caput, do Estatuto do Idoso. In: 
PINHEIRO, Naide Maria (Org.) Estatuto do Idoso comentado. Campinas: Servanda, 2012. p. 101. 

307 Disponível em:  <http://www.aidpbrasil.org.br/arquivos/anexos/conv_idh.pdf>.  Acesso em: 7 fev. 2016. 
308 Art. 3º, letra "c", da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. 

Disponível em: <http://www.ampid.org.br/v1/wp-content/uploads/2014/08/conven%C3%A7%C3%A3o-
interamericana-sobre-a-prote%C3%A7%C3%A3o-dos-direitos-humanos-dos-idosos-OEA.pdf>. Acesso 
em: 6 fev. 2016. 
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garantir que o idoso tenha a oportunidade de escolher onde e com quem quer residir, em 

igualdade de condições com as demais pessoas, de modo que não se veja obrigado a viver 

de acordo com um sistema de vida específico309. 

  Por conseguinte, infere-se que, também no ordenamento jurídico internacional, há 

normas que protegem a pessoa idosa quanto às investidas de terceiros voltadas ao 

aviltamento da sua vontade. 

 

3.4.6  Proteção da pessoa idosa versus resguardo de sua autonomia 
  

  A velhice é um estágio da existência em que ocorre, via de regra, o decréscimo de 

algumas habilidades e a fragilização do corpo. Tais circunstâncias compelem os demais 

membros da comunidade ao entendimento de que as pessoas que se encontram nessa etapa 

da vida necessitam de uma especial proteção. 

  Não se pode olvidar, todavia, que a velhice não é igual para todos, havendo pessoas 

idosas em situação de muito maior vulnerabilidade que outras que contam com a mesma 

idade cronológica. A assertiva de que esse estágio de vida varia de pessoa para pessoa 

torna-se relevante para o entendimento de que a proteção a ser conferida a cada uma delas 

deve levar em consideração as especificidades individuais.  

  Deve-se ter em mente, sempre, a ideia de que, eventualmente, "proteção 

desprotege310", especialmente quando, sob o pretexto de se amparar a pessoa idosa, dessa 

forem suprimidos direitos essenciais a uma existência digna.  

  Dito isso, um desafio emerge  das águas turvas da doutrina da proteção integral: 

como manter preservada a autonomia da pessoa idosa e, ao mesmo tempo, conferir-lhe 

proteção integral? 

  A primeira observação a ser feita, com o escopo de lançar luzes sobre a aparente 

antinomia, é a de que a proteção integral a que faz jus a pessoa idosa não admite, tampouco 

pressupõe, o aniquilamento da sua capacidade civil. Embora ao idoso seja conferido o 

direito de receber proteção integral, isso nem de longe significa que ele transmite a seu 

eventual protetor a gerência de sua vida. 

  Quando o art. 2º da Lei 10.741/2003 dispõe que o idoso goza de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
                                       
309 Art. 7º, da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. 
310 A expressão "proteção desprotege" foi utilizada na composição da música Filho Único, de autoria de 

Erasmo Carlos e Roberto Carlos, que enfatiza a insatisfação de um filho com a desmedida ingerência de 
uma mãe obstinada a "parir" o destino do filho. Letra da música disponível em 
<http://www.vagalume.com.br/erasmo-carlos/filho-unico.html>. Acesso em: 24 dez. 2015. 
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essa lei, deixa clara a necessidade de promoção de um diálogo harmonioso entre a 

prescrição legal de oferta de uma proteção integral e o exercício de direitos fundamentais 

que, de modo algum, podem ser vilipendiados. 

  A proteção integral, nessa perspectiva, só pode ser compreendida como a 

disponibilização de atenção e serviços diferenciados, compatíveis com as condições 

biopsicossociais da pessoa idosa, não se podendo dela supor que se trata de uma 

autorização legislativa para aviltamento da liberdade individual do longevo. 

  Aliás, conforme a literalidade do art. 2º do Estatuto do Idoso – dispositivo que 

previu a proteção integral em favor da pessoa idosa –, todas as oportunidades e facilidades 

a serem disponibilizadas devem ser oferecidas em condições de liberdade e dignidade311. 

Esse dispositivo, então, ao prever uma proteção integral à pessoa idosa, não olvidou a 

necessidade de respeito ao direito fundamental à liberdade.  

  Há, no Estatuto do Idoso, entretanto, um dispositivo, cuja interpretação merece 

especial comedimento. Refere-se, aqui, ao art. 43312 da Lei 10.741/2003, o qual estabelece 

que as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis quando os direitos reconhecidos 

naquela lei forem ameaçados ou violados pela ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

pela falta, omissão ou abuso da família, do curador ou da entidade de atendimento ou, 

como terceira hipótese, em razão da condição pessoal do idoso. 

  Nessa terceira hipótese de aplicação de medida de proteção – em razão da condição 

pessoal do idoso –, inserem-se as situações em que ele próprio, pela sua conduta pessoal, 

ameaça ou viola sua saúde ou segurança, por exemplo. Essa previsão de cominação de 

medida de proteção em favor do idoso, cujos direitos são ameaçados ou violados por ele 

próprio, demanda um debate por demais interessante. Como visto, a redação do dispositivo, 

que não excetuou dessa tutela o idoso lúcido, sugere, à primeira vista, que, se o idoso se 

coloca em situação de risco, ser-lhe-á aplicada medida de proteção, independentemente do 

seu discernimento. 

  Tal dispositivo, entretanto, não pode ser analisado isoladamente, sendo imperativa, 

nesse caso, sua interpretação sistemática, ou seja, ele deve ser examinado no contexto dos 

demais dispositivos da mesma lei na qual está inserido, bem como observando outras 

                                       
311 "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 física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade". 

312 "Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei 
forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;  II – por falta, omissão 
ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III – em razão de sua condição pessoal". 
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normas que guardem pertinência com a matéria. Deve considerar, por conseguinte, que o 

idoso tem direito à liberdade, conforme preconizado nos arts. 2º, 3º e 10 da mesma lei, bem 

como de acordo com o art. 5º, caput, da Constituição Federal. 

  Nessa perspectiva, considerando que a pessoa idosa tem a liberdade de conduzir a 

sua vida como bem lhe aprouver, desde que não ofenda direitos de terceiros ou da 

coletividade, é possível que, em determinadas situações, ele se coloque em situação de 

risco, praticando, por exemplo, a autonegligência.  

  A autonegligência313 é a atitude da pessoa que ameaça sua própria saúde ou 

segurança ao se recusar a ter cuidados consigo mesma. Nesse caso, não se trata de hipótese 

de violência praticada por terceiro, mas de situação em que a própria pessoa idosa    

maltrata-se. 

  Em circunstâncias tais, mostra-se imperioso aferir se a autonegligência não é a 

manifestação de alguma patologia, que retirou do idoso o entendimento acerca dos 

cuidados que deve ter em relação a si mesmo. Restando afastada qualquer dúvida sobre a 

incapacidade mental do idoso, mostra-se juridicamente inviável a aplicação de medida de 

proteção em favor de idoso lúcido que se coloca, e apenas a si próprio, em situação de 

risco, isso porque a aplicação de tal medida implicaria a violação da liberdade individual 

do idoso. 

  Dito isso, pode-se concluir que, na hipótese de o idoso lúcido apresentar um 

comportamento autonegligente, que não ofenda, tampouco ameace direitos de terceiros, 

não se pode aplicar em seu favor medida de proteção, sob pena de, a pretexto de resguardar 

a saúde ou a segurança do longevo, violar sua autonomia. 

  A propósito, vale observar que o art. 43 do Estatuto do Idoso ostenta teor 

praticamente idêntico ao do art. 98314 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, 

há de se consignar que o legislador de 2003, ao delinear o capítulo I, do título III, do 

Estatuto do Idoso, incorreu em um equívoco, ao desconsiderar que os sujeitos de direitos a 

quem se pretendia proteger são consideravelmente diversos daqueles sob a proteção do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. As pessoas idosas, diferentemente das crianças e dos 

adolescentes, são, via de regra, absolutamente capazes, não se mostrando adequado tutelar 

                                       
313 A autonegligência é um dos tipos de violência praticados contra a pessoa idosa, listada num rol que abarca 

também a violência física, a sexual, a psicológica, a financeira, o abandono e a negligência. Disponível 
em: <http://midia.pgr.mpf.gov.br/pfdc/15dejunho/tipos-violencia.htm>. Acesso em: 08 fev. 2016. 

314 "Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;  
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III - em razão de sua conduta." Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acesso em: 8 fev. 2016. 
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um idoso do mesmo modo que se tutela uma pessoa absolutamente incapaz. 

  Revela-se o Estatuto do Idoso, nesse ponto, como uma cópia malfeita do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, posto que, ao conceber o cenário de proteção à pessoa idosa, 

replicou um modelo de proteção delineado para crianças e adolescentes - pessoas absoluta 

ou relativamente incapazes. 

  Nessa perspectiva, conferindo-se ao art. 43, inciso III, do Estatuto do Idoso, uma 

interpretação conforme a Constituição, pode-se inferir que ele é válido, desde que a medida 

de proteção não seja aplicada ao arrepio da vontade da pessoa idosa. 

 

3.5 ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DIANTE DA AUTONOMIA DA      
VONTADE DO IDOSO 

 

 De início, cumpre registrar que predomina, no ordenamento jurídico brasileiro, a 

regra da legitimação ordinária, segundo a qual é o próprio sujeito de direito quem vai a 

juízo com o propósito de postulá-lo ou defendê-lo315;316. Diante dessa regra, diz-se que, 

somente excepcionalmente, quando o ordenamento jurídico expressamente o permitir, pode 

uma parte ir a juízo, em nome próprio, defender interesses alheios. É o que se chama de 

legitimação extraordinária.  

 Assim, para que uma pessoa, física ou jurídica, vá a juízo pleitear ou defender direito 

alheio, é imprescindível a existência de norma que a autorize. Nessa perspectiva, importa 

perscrutar em quais situações o Ministério Público está autorizado a atuar na defesa de 

direito individual de pessoa idosa. 

 Dito isso, mostra-se imperioso consignar que a Constituição Federal de 1988, ao 

mesmo tempo em que reconheceu o Ministério Público como uma instituição essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbiu-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis317. 

 Impende registrar, entretanto, que ao estudo aqui desenvolvido importa, apenas, a 

atribuição constitucional dada ao Ministério Público para a defesa dos interesses 

                                       
315 O Código de Processo Civil de 1973, vigente até março de 2016, previa, em seu art. 6º, que ninguém 

poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 
316 O novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, em vigor desde março de 2016, na mesma esteira do 

código anterior, prescreveu, em seu art. 18, que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, 
salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 

317 "Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis". Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. 
Acesso em: 9 fev. 2016. 
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individuais indisponíveis318, uma vez que o direito à autonomia da vontade denota, 

essencialmente, um caráter individual. 

 Atento à incumbência outorgada pela Carta Maior ao Ministério Público, o legislador 

de 2003, ao conceber o Estatuto do Idoso, cuidou de conferir ao parquet319 a missão de 

aplicar ou requerer ao judiciário medida de proteção em favor de idoso que se encontre em 

situação de risco, conforme expressamente exposto no seu art. 45320. Observe-se, ademais, 

que o art. 74, III, do mesmo estatuto, previu competir ao Ministério Público atuar como 

substituto processual do idoso em situação de risco, reforçando o entendimento aqui posto 

de que o órgão ministerial só terá legitimidade para atuar diante da situação de risco. 

 Faz-se necessário registrar, por oportuno, que situação de risco e vulnerabilidade são 

circunstâncias que não se confundem, podendo essa última ser caracterizada como uma 

situação de fragilidade ou suscetibilidade, não implicando, necessariamente, a presença de 

risco. Nessa perspectiva, pode um idoso se achar em situação de vulnerabilidade, em razão 

de apresentar uma doença crônica, por exemplo, mas seu estado de saúde pode não 

evidenciar uma situação de risco apta a justificar a atuação do Ministério Público em seu 

favor. 

 Conciliando-se a atribuição delineada pelo Estatuto do Idoso – no seu art. 45 – com o 

perfil constitucional da instituição, de acordo com o qual o Ministério Público só atua na 

seara individual quando estiver em jogo direitos indisponíveis, pode-se inferir que o órgão 

ministerial não atuará na defesa de direitos meramente patrimoniais de pessoas idosas. 

 Entendimento diverso do aqui manifestado é defendido por Cecília Nogueira 

Guimarães Barreto, que sustenta a atuação do Ministério Público na tutela individual da 

pessoa idosa em causas que apresentam apenas reflexos de indisponibilidade321. Segundo a 

autora, a atuação do Ministério Público pode ser ampliada quando o âmbito fático denota 

                                       
318 A propósito, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a legitimidade do Ministério Público para 

ajuizar ações para defender direitos individuais indisponíveis, ainda que em favor de pessoa determinada, 
conforme entendimento expressado nos autos do REsp 860840/MG. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=2728767&
num_registro=200601266268&data=20070423&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 9 fev. 2016. 

319 Parquet é termo frequentemente utilizado no meio jurídico para designar a instituição Ministério Público 
ou o seu respectivo Membro.  

320 "Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder 
Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I – 
encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; II – orientação, apoio e 
acompanhamento temporários; III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, 
hospitalar ou domiciliar; IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua 
convivência que lhe cause perturbação; V – abrigo em entidade; VI – abrigo temporário". 

321 BARRETO, Cecília Nogueira Guimarães. Constitucionalidade da tutela individual do idoso pelo 
Ministério Público. Curitiba: Juruá, 2015. p. 123. 
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uma excessiva vulnerabilidade do ancião, como ocorre no caso do Brasil, surgindo a 

necessidade de um maior resguardo aos mais velhos322. 

 Conforme exposto linhas atrás, considerando que a atuação do Ministério Público na 

tutela individual se dá mediante legitimação extraordinária, a qual, por sua vez, exige 

expressa autorização normativa, depreende-se que, diante da inexistência de norma que 

outorgue ao órgão ministerial a incumbência de atuar em defesa de direitos disponíveis da 

pessoa idosa, a ampliação dessa atuação para alcançar tais direitos não encontra suporte no 

ordenamento jurídico brasileiro. Entende-se, por conseguinte, que a tutela individual da 

pessoa idosa, pelo Ministério Público, só pode ocorrer se a atuação almejar o resguardo ou 

restauração de direito indisponível. 

 Mister ressaltar, ainda, no compasso do que se argumentou no item 3.4.6 desta 

dissertação, que não pode o Ministério Público aplicar medida de proteção em favor de 

idoso lúcido, sem a anuência desse último. De fato, sendo o idoso absolutamente capaz, 

não pode o órgão ministerial, sob o pretexto de protegê-lo, retirar-lhe algo essencial – o seu 

poder volitivo.  

 Não é permitido ao Promotor de Justiça, portanto, despojar o idoso de sua 

individualidade, valendo lembrar, a propósito, os ensinamentos de John Stuart Mill, 

segundo o qual tudo que esmagar a individualidade revela-se como despotismo323. 

 Assim, a aplicação de medida de proteção pelo Ministério Público no caso de pessoa 

idosa lúcida depende de: (1) existência de situação de risco; (2) ameaça ou violação a 

direito indisponível; e (3) anuência do idoso. 

 Dispensar a anuência do idoso lúcido ou desconsiderar a sua vontade significaria uma 

grave violação, pelo Promotor de Justiça, ao direito à liberdade da pessoa idosa. 

 Pode-se afirmar, ademais, que, mesmo diante de uma situação de risco, caracterizada 

pela ameaça ou violação a direito indisponível, não pode o Promotor de Justiça se 

assenhorar da liberdade individual de pessoa idosa lúcida, impondo-lhe uma medida de 

proteção qualquer. 

 Infere-se, portanto, que a incumbência dada ao Promotor de Justiça para aplicar 

medida de proteção em favor de idoso em situação de risco não lhe confere o direito de 

dispor da liberdade individual desse. Ao Ministério Público não cabe impor à pessoa idosa 

lúcida o seu entendimento pessoal sobre o que é bom, útil ou oportuno, pois tal postura 

constituiria verdadeira tirania ministerial, não respaldada pelo ordenamento jurídico pátrio. 

                                       
322 BARRETO, op. cit., p. 128. 
323 MILL, op. cit.,. p. 125. 
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 Ao Ministério Público, considerando sua atribuição de defensor da ordem jurídica324, 

não é permitido o ultraje à liberdade individual da pessoa idosa com discernimento.  

 Nessa perspectiva, pode-se concluir que a única atuação legítima do órgão 

ministerial, quando em discussão o poder do idoso lúcido de decidir sobre aspectos 

quaisquer da sua vida privada, seria no sentido de garantir que a liberdade da pessoa idosa 

fosse resguardada das ameaças ou violações perpetradas por terceiros. 

                                       
324 O art. 1º da Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, reproduzindo o teor do caput do art. 127 da 

Constituição Federal, expressou que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. Disponível em:  

     <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Leis/L8625.htm>. Acesso em: 11 fev. 2016. 
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4 ESTUDO DE CASO: PEDIDO DE ALVARÁ PARA SUPRIMENTO DA VONTADE 
DE IDOSO LÚCIDO QUE NÃO DESEJAVA SE SUBMETER A PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO 

 

4.1 DETALHAMENTO DO CASO 

 

 No dia 10 de abril do ano de 2013, o então Diretor-geral do Hospital Colônia 

Itapuã325 e uma das enfermeiras do mesmo estabelecimento hospitalar compareceram à 1ª 

Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Viamão, oportunidade em que relataram 

perante a Promotora de Justiça titular a situação por que passava o Sr. JCF326, idoso com 78 

anos de idade e usuário-morador daquele hospital. De acordo com o relatado, o idoso, que 

era ex-hanseniano, encontrava-se em processo de necrose no seu pé esquerdo, com 

indicação clínica de amputação do referido membro desde dezembro de 2012. O paciente, 

embora apresentasse emagrecimento progressivo e anemia acentuada resultante do 

direcionamento da corrente sanguínea para a lesão tumoral, recusava-se enfaticamente a se 

submeter à mutilação que lhe havia sido prescrita. 

 Ressaltaram os representantes do hospital que o pé do idoso apresentava um tumor 

que estava se proliferando, encontrava-se infectado, sangrava e apresentava possível 

infecção óssea, quadro que evidenciava risco de infecção generalizada (septicemia), o que 

poderia levar o idoso a óbito, havendo indicação clínica para amputação do referido 

membro.         

 Restou consignado, ademais, que o paciente encontrava-se em estado depressivo, 

conforme laudo da psicóloga do hospital, a qual relatava que o paciente estava desistindo 

da própria vida, vislumbrando a morte como alívio para seu sofrimento. De acordo com a 

médica psiquiatra do mesmo hospital, o idoso era lúcido, não ostentando sinais de 

demência. 

 Diante da notícia da situação de risco, pela qual passava o idoso JCF, a douta titular 

da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Viamão, RS, após lavrar atendimento327 no 

âmbito do órgão ministerial, formulou, perante o Juiz plantonista da Comarca, na mesma 

noite em que teve conhecimento dos fatos, um pedido de alvará judicial para suprimento da 

                                       
325 O Hospital Colônia Itapuã é uma instituição hospitalar pública, localizada no Distrito de Itapuã, Município 

de Viamão, gerido pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. 
326 Com o propósito de preservar a identidade do idoso, ele será denominado, neste trabalho, apenas com as 

iniciais JCF. 
327 O atendimento formalizado no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Viamão recebeu o seguinte 

nº 00931.00028/2013. 
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vontade do idoso328. 

 No corpo de tal pedido, a Promotora de Justiça explicitou o quadro clínico em que 

se encontrava o idoso, conforme, aqui, esmiuçado anteriormente, enfatizando, ademais, que 

ele não autorizava a amputação de seu pé esquerdo, procedimento indispensável para evitar 

que ele fosse a óbito por infecção generalizada. 

 A representante do Ministério Público ressaltou, em sua petição, as observações 

formuladas pela psicóloga do hospital, conferindo ênfase ao estado depressivo em que se 

encontrava o idoso, que demonstrava estar desistindo da própria vida, vendo a morte como 

alívio do sofrimento. Mencionou, também, a observação feita pela mesma psicóloga no 

sentido de que o longevo necessitaria de acompanhamento interdisciplinar, incluindo apoio 

psiquiátrico, a fim de superar a amputação do membro, caso contrário entraria em 

sofrimento ainda maior. Para corroborar a argumentação de que se estava diante da situação 

de um idoso em depressão, mencionou a Promotora de Justiça que havia lançamentos no 

prontuário do longevo revelando que ele, por vezes, recusava-se a se alimentar, 

apresentava-se apático e exteriorizava o desejo de morrer. 

 Diante, portanto, da gravidade do quadro de saúde em que se encontrava o idoso, 

corroborado com o fato de que esse último demonstrava estar em depressão, entendeu o 

órgão ministerial, por sua Promotora de Justiça, ser imperiosa a tutela da vida do longevo, 

que se encontrava, no momento, em iminente risco de morte. 

 Argumentou a representante do Ministério Público que se mostrava imperioso o 

reconhecimento da prevalência do direito à vida, que, por ser indisponível e inviolável, 

deveria justificar o tratamento, mesmo se contrapondo ao desejo do paciente. Sustentou a 

Promotora de Justiça que a vida é o direito fundamental maior, cuja inviolabilidade é 

garantida constitucionalmente, devendo ser tutelado com primazia pelo Estado, a quem 

cabe o dever positivo de agir em busca da preservação da vida e salvação do ser humano. 

 Requereu o órgão ministerial, então, o suprimento da vontade do idoso e a 

consequente expedição de alvará ao Hospital Colônia Itapuã, autorizando a amputação do 

pé esquerdo do paciente. 

 A Promotoria de Justiça da Comarca de Viamão anexou à sua petição inicial cópia 

de atestado subscrito por médico, indicando ser necessária a amputação do pé do paciente, 

                                       
328 Em juízo, o processo recebeu o seguinte número Themis: 039/1.13.0003534-8 e o número CNJ: 0008110-

55.2013.8.21.0039. Foi distribuído para a 3ª Vara Cível da Comarca de Viamão, órgão de 1º grau do 
Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, não tendo tramitado sob segredo de justiça. 
Informações sobre o andamento do feito podem ser obtidas através do seguinte endereço:  

    <http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc>. Acesso em: 30 mar. 2016. 
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em razão de quadro clínico que revelava risco de infecção generalizada. Anexou, ainda, 

parte do prontuário do paciente, no qual estavam descritas as observações formuladas pela 

psicóloga do hospital, segundo a qual o paciente apresentava depressão afetiva, que estava 

desistindo da própria vida, vendo a morte como alívio do sofrimento. No mesmo prontuário 

anexado, consta a informação de que o paciente enfatiza seu desejo de não amputar seu pé 

esquerdo. Num outro trecho, há a anotação de que o paciente estava tranquilo e resignado 

em relação à morte e que afirmava que estava esperando que Deus o levasse. 

 Em 11 de abril de 2013, o Juiz de Direito plantonista apreciou o pedido formulado 

pelo Ministério Público, afirmando, de início, que o caso posto à apreciação não denotava 

urgência, tendo em vista que o processo de necrose já estava presente desde 2011. 

Asseverou, ademais, que os documentos anexados aos autos não demonstravam ter havido 

um exame minucioso do paciente por algum médico que o tenha acompanhado desde o 

início da patologia, sendo suficientes para demonstrar, apenas, a necessidade de amputação 

do pé do idoso diante do possível risco de infecção generalizada, sem se referirem a risco 

de morte iminente, capaz de ensejar o deferimento do alvará requerido. O Magistrado 

aduziu, ainda, que, embora a psicóloga tenha diagnosticado a depressão, apenas 

recomendou acompanhamento interdisciplinar para que o paciente pudesse suportar a perda 

do membro. 

 Por fim, ressaltou o Juiz de Direito que o paciente era pessoa capaz, tendo livre 

escolha para agir e, provavelmente, consciência de eventuais consequências, não sendo 

cabível a interferência do Estado, ainda que, eventualmente, pudesse advir o resultado 

morte. Diante dessa argumentação, indeferiu o pedido de suprimento da vontade do idoso, 

formulado pelo Ministério Público. 

 Inconformada com a decisão proferida pelo juízo de 1ª Instância, a Promotoria de 

Justiça interpôs recurso de apelação329, com o propósito de obter do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul a reforma da decisão vergastada e a consequente autorização 

para a amputação do pé esquerdo do idoso JCF, mediante a expedição de alvará judicial. 

 Em suas razões de apelação, asseverou a representante do Ministério Público que o 

juízo sentenciante incorrera em erro, ao decidir pelo indeferimento do pedido de alvará. 

Para fundamentar sua alegação, a Promotoria de Justiça rememorou o quadro de saúde por 

que passava o paciente, já esmiuçado na petição inicial, ressaltando que havia para o idoso 

o risco iminente de morte, por infecção generalizada, acaso a amputação não fosse 

                                       
329 Junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o recurso de apelação recebeu o seguinte 

número: 70054988266 (N° CNJ: 022345379.2013.8.21.7000). 
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realizada. 

 Sustentou o órgão ministerial, ademais, que o idoso não revelava capacidade para 

decidir se submeter ou não ao procedimento cirúrgico, uma vez que apresentava quadro 

depressivo, ficando patente que o ancião estava desistindo da própria vida, vislumbrando 

na morte uma oportunidade para aliviar seu sofrimento. Anexou a apelante, juntamente 

com seu recurso de apelação, o prontuário médico do idoso (encaminhado ao Ministério 

Público após o ajuizamento da demanda), no qual restou consignado que o longevo 

encontrava-se em estado de depressão grave, sem condições mínimas de se autocuidar e de 

gerenciar sua própria vida. 

 Diante do mencionado quadro depressivo, reforçou a Promotoria o argumento de 

que seria premente a tutela do maior bem do ser humano – a vida –, revelando o dever 

positivo do Estado de agir com o propósito de preservá-la. Ressaltou, ainda, que, por ser a 

vida um bem indisponível e inviolável, o procedimento cirúrgico apto a salvar a vida do 

idoso deveria ser realizado, ainda que em desacordo com o desejo desse último. Pugnou, 

por fim, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que, reformando-se a 

sentença recorrida, fosse suprida a vontade do idoso, autorizando-se a amputação do seu pé 

esquerdo. 

 Chegando à 2ª instância do Judiciário gaúcho, após devidamente distribuídos, os 

autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, para opinamento, na qualidade de fiscal 

da lei330, tendo o referido órgão do Ministério Público manifestado um entendimento 

contrário ao esposado pelo órgão ministerial de 1ª instância. 

 De acordo com o parecer do Ministério Público de 2ª Instância, o idoso, que era 

considerado pessoa capaz, havia expressado que não desejava a amputação do seu pé, não 

podendo o Estado, por conseguinte, intervir na vontade do longevo, uma vez que 

inexistiam provas da ocorrência de vício na manifestação da vontade do idoso, mediante a 

qual ele se recusou a ser submetido ao tratamento recomendado pelos médicos.  

 Ressaltou a Procuradora de Justiça, nessa perspectiva, que, diante da presunção da 

capacidade jurídica do idoso331 que, de forma livre e consciente, afirmou não consentir com 

o procedimento cirúrgico que lhe fora prescrito, nada se podia fazer, sugerindo, ademais, 

                                       
330 O Código de Processo Civil vigente ao tempo do curso do processo ora sob investigação – Lei 5.869/1973 

– previa, em seu art. 83, a intervenção do Ministério Público na qualidade de fiscal da lei. Já o novo CPC 
– Lei 13.105/2015 –, diferentemente, prevê, em seu art. 178, a intervenção do órgão ministerial como 
fiscal da ordem jurídica, expressão que abarca não apenas a lei em sentido estrito, mas, também, todo o 
ordenamento jurídico em vigor. 

331 Acerca da capacidade civil da pessoa idosa, vale ressaltar o  que foi exposto no item 3.2 desta dissertação, 
no qual se asseverou que a incapacidade não pode ser presumida pelo simples passar dos anos. 
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que, acaso se entendesse que o paciente não apresentava capacidade para decidir, deveria o 

órgão ministerial ter ajuizado uma ação de interdição. Aduziu, ainda, que, não obstante o 

fato de o paciente apresentar quadro depressivo, isso não significa que não tenha vontade 

livre e consciente para se opor ao tratamento, o qual, a propósito, é apenas indicado ao 

paciente, não podendo ser imposto. 

 Outrossim, asseverou a representante do Ministério Público oficiante no 2º grau de 

jurisdição que não havia, no caso, vontade a suprir, tendo em vista que o idoso manifestou 

livre e conscientemente a sua vontade. Consignou o parquet, ademais, que a amputação do 

pé do paciente, contra a vontade dele, significaria interferência do Estado no núcleo 

essencial do direito à liberdade. 

 A Procuradora de Justiça fez referência, ainda, a um precedente da Corte 

Constitucional espanhola, no qual restou consignado que as autoridades penitenciárias não 

poderiam impor alimentação a detentos em greve de fome.  Autorizou a mencionada Corte, 

todavia, a aplicação da alimentação, quando os detentos estivessem em estado comatoso 

(em coma), pois em tal estado eles não poderiam recusar de forma livre e consciente a 

alimentação. Mutatis mutandis, entendeu a Procuradora que a amputação do pé do paciente 

só poderia ser realizada numa situação em que ele não tivesse condições de se manifestar 

livre e conscientemente acerca do procedimento.  Diante das razões elencadas, opinou a 

Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso a fim de que fosse mantida, por 

consequência, a decisão recorrida. 

 O Desembargador a quem foi incumbida a relatoria do recurso, após circunstanciar 

o feito, ressaltou, de início, a singularidade do caso posto à apreciação. Em seguida, 

trazendo à baila os conceitos de eutanásia, ortotanásia e distanásia, todos extraídos do 

Biodireito, tratou de apresentar as distinções entre cada uma das figuras. 

 Acerca da eutanásia, afirmou que ela também é chamada de boa morte, suicídio 

assistido, crime caritativo ou morte piedosa. Trata-se da morte solicitada, pelo paciente, ao 

médico ou a terceiro, com o escopo de evitar maiores sofrimentos e dores físicas ou 

psicológicas. Asseverou o relator, em seu voto, que a legislação brasileira não autoriza essa 

prática. 

 Quanto à ortotanásia, esclareceu que ela consiste na morte no seu tempo devido, 

sem prolongamento além do que seria natural. Tal conduta, ressaltou o Relator, é admitida 

pela legislação brasileira, não ficando o médico, por conseguinte, obrigado a submeter o 

paciente à distanásia para tentar salvar sua vida. 

 A distanásia, por sua vez, também denominada obstinação terapêutica ou futilidade 
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médica, é a conduta do profissional que entende que tudo deve ser feito, ainda que o 

tratamento seja inútil ou que cause sofrimento atroz ao paciente terminal. Mediante a 

distanásia, então, verifica-se um prolongamento do processo de morte. 

 Uma vez explicitados esses conceitos, cuidou o Desembargador Relator de situar o 

caso posto à apreciação como uma hipótese de ortotanásia, conduta, como dito, admissível 

pelo ordenamento jurídico pátrio.  

 Carreando fundamento religioso para seu voto, relembrou o Desembargador  

Relator que o Papa João Paulo II, ao promulgar a Encíclica Evangelium Vitae332, em 1995, 

condenou a eutanásia e a distanásia, nada dizendo a respeito da ortotanásia, devendo esse 

fato ser interpretado como uma admissão implícita dessa conduta pela Igreja Católica. 

 Asseverou o mesmo Desembargador que, se o paciente recusa-se ao ato cirúrgico 

mutilatório, não pode o Estado invadir essa esfera e realizá-lo contra a sua vontade, ainda 

que o faça com o nobre propósito de salvar a vida do paciente.   

 Afirmou, outrossim, o caráter relativo do direito à vida, enfatizando inexistir 

obrigação constitucional de viver, tanto é que o Código Penal não criminaliza a tentativa de 

suicídio. Registrou, também, que a Constituição prescreveu o direito à vida e não o dever à 

vida, motivo pelo qual não é aceitável que o paciente seja obrigado a se submeter à cirurgia 

ou ao tratamento indesejado. 

 Amparando-se em entendimento doutrinário333, aduz que, estando o paciente 

devidamente esclarecido, o desrespeito pelo médico à liberdade daquele que taxativamente 

recusou o tratamento sugerido pode caracterizar lesão corporal, cárcere privado ou 

constrangimento ilegal, a depender da situação. 

 Mais à frente, aduziu que a Resolução 1.995/2012, do Conselho Federal de 

Medicina, previu a possibilidade de confecção do chamado Testamento Vital, mediante o 

qual o paciente, plenamente consciente, manifesta antecipadamente, ou seja, antes da fase 

crítica da doença, as terapias a que pretende ou não se submeter, devendo tal manifestação 

de vontade sobrepor-se à vontade dos parentes e dos médicos que o assistem. 

 Mencionou, também, o teor do art. 15 do Código Civil brasileiro, segundo o qual 

ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a 

intervenção cirúrgica. Argumentou que, apesar de o dispositivo proibir a intervenção 

cirúrgica, quando há risco de vida, isso não significa que, inexistindo tal risco, poderia o 

                                       
332Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-

ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html>. Acesso em: 1º abr. 2016. 
333 O magistrado cita, em seu voto, doutrina de Thiago Vieira Bomtempo e de Roxana Cardoso Brasileiro 

Borges, não apresentando, precisamente, as respectivas fontes. 
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paciente ser constrangido a tratamento ou intervenção cirúrgica. 

 Ao final, após elogiar o empenho da Promotora de Justiça que subscreveu a inicial e 

o recurso, como também do profissional de saúde que assistia o idoso, deixou consignado 

que não se pode olvidar o fato de que a amputação pode ensejar um trauma, capaz de 

causar sofrimento moral, concluindo, diante disso, que a opção adotada pelo ancião não 

pode ser considerada desmotivada. Entendeu o Desembargador  Relator que o idoso, ao 

fazer sua opção pela não submissão à cirurgia, produziu o seu testamento vital. 

 Diante de tudo que fora exposto, votou o Desembargador Relator pelo 

desprovimento da apelação interposta, tendo os demais Desembargadores que compunham 

a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul votado no mesmo 

sentido do Relator, mantendo-se, por conseguinte, a sentença recorrida, que não autorizou a 

amputação do pé esquerdo do idoso. Acordaram os Desembargadores, então, à 

unanimidade, em desprover o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul334. 

 Após essa decisão colegiada, não houve a interposição de novos recursos, tendo se 

operado o trânsito em julgado da decisão, sendo os autos devolvidos à instância a quo para 

as providências de arquivamento de praxe. 

 Não tendo sido deferido o pedido de suprimento da vontade do idoso formulado em 

juízo, em 10 de abril de 2013, pela Promotora de Justiça da Comarca de Viamão, a cirurgia, 

por conseguinte, não foi realizada, tendo o longevo ido a óbito em 3 de agosto de 2013, 

antes mesmo da decisão final do processo, proferida pelo órgão colegiado do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

4.2 ANÁLISE DO CASO  

 

4.2.1 Conduta praticada pelo estabelecimento hospitalar 

 

 Conforme narrado no item 4.1 desta dissertação, o pedido de suprimento de vontade 

formulado, em juízo, pela representante do Ministério Público, decorreu das informações 

apresentadas pelo então Diretor-Geral do Hospital Colônia Itapuã e por uma de suas 

enfermeiras, os quais noticiaram à Promotoria a situação por que passava o paciente idoso 

                                       
334 A decisão do TJRS foi proferida em 20 de novembro de 2013, tendo sido publicada no Diário de Justiça 

eletrônico nº 5214, em 27.11.2013, Nota de Expediente nº 770/2013, p. 4.  Disponível em: 
<http://www3.tjrs.jus.br/servicos/diario_justica/dj_principal.php?tp=5&ed=5214&pag=4>. Acesso em: 1º 
abr. 2016. 
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JCF. 

 De acordo com o relatado pelos representantes do estabelecimento de saúde à 

Promotora de Justiça que os atendeu, o idoso, que era ex-hanseniano, apresentava um 

quadro de necrose no seu pé esquerdo, cuja evolução natural da doença redundaria na 

morte do paciente por septicemia (infecção generalizada). Não obstante a gravidade do 

estado de saúde em que se encontrava o longevo, ele não aceitava o tratamento que lhe 

havia sido prescrito, que era a amputação do membro. 

 Diante de tal negativa, a equipe do hospital cuidou de investigar o estado mental do 

paciente, com o propósito de aferir se ele apresentava condições psíquicas para se 

manifestar lucidamente sobre a cirurgia considerada, pela equipe médica, como essencial à 

salvaguarda da sua vida. Foi o idoso acompanhado, então, tanto pelo serviço de psicologia, 

como pelo serviço de psiquiatria do hospital. 

 De acordo com a psicóloga do hospital, o idoso encontrava-se em estado 

depressivo, desistindo da própria vida, vislumbrando na morte uma oportunidade de alívio 

para seu sofrimento; a psiquiatra, por sua vez, após examinar o paciente, atestou que ele se 

mostrava lúcido, não ostentando sinais de demência. 

 Assim, embora diante do quadro de um paciente com forte probabilidade de morte, 

acaso a intervenção cirúrgica não ocorresse, o hospital, considerando que o idoso não 

concordava com o procedimento que lhe havia sido prescrito, respeitou a vontade do 

paciente, não o forçando, por conseguinte, a se submeter à cirurgia de amputação indicada. 

 Não obstante, os representantes do estabelecimento de saúde levaram o caso ao 

Ministério Público a fim de se obter uma solução jurídica para o dilema ético que envolvia 

a situação narrada, marcado especialmente pelo conflito entre, de um lado, o dever de 

dedicar ao paciente toda a atenção médica no sentido de favorecer sua saúde; e, do outro, a 

obrigação de respeitar a vontade do paciente. 

 Com o propósito de analisar adequadamente a conduta dos profissionais de saúde 

responsáveis pelo tratamento do idoso, mostra-se imperioso fazer uma breve incursão pelo 

Código de Ética Médica atualmente vigente (e que já se encontrava em vigor na data da 

ocorrência dos fatos aqui narrados). 

 Pois bem, o Código de Ética Médica foi aprovado pela Resolução nº 1931/2009, do 

Conselho Federal de Medicina, em 17 de setembro de 2009, tendo sido publicada no Diário 

Oficial da União em 24 de setembro de 2009335 e, em seguida, publicada retificação, em 13 

                                       
335 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 1.931, de 17 de setembro de 2009. Aprova o 

Código de Ética Médica. Publicada no Diário Oficial da União de 24.09.2009. Republicada por 
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de outubro de 2009336. Trata-se do conjunto de normas, elaborado no âmbito da própria 

entidade de classe, que regula o exercício das atividades desempenhadas pelos 

profissionais de medicina. 

 De início, faz-se mister observar que o corpo médico do Hospital Colônia Itapuã, ao 

prescrever a amputação do pé esquerdo do paciente, indicou-lhe o procedimento que seria 

adequado para evitar um quadro de infecção generalizada, que poderia levar o idoso a 

óbito.  Agiu o corpo médico, então, em perfeita consonância com o disposto no inciso II337, 

do capítulo II (Direitos dos Médicos), do Código de Ética Médica. 

 Há de se observar, ademais, que o inciso XXI338, do capítulo I, do referido código, 

estabelece que constitui princípio fundamental, no processo de tomada de decisões 

profissionais, a aceitação pelo médico das escolhas de seus pacientes quanto aos 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos. 

 De acordo com Maria Berenice Dias, a relação entre médicos e pacientes vem 

mudando ao longo do tempo. Antes, prevalecia o poder imperial dos médicos, os quais se 

colocavam como juízes dos destinos de seus respectivos pacientes. Tal situação foi sendo 

superada para se chegar, então, a uma relação horizontal, em que as pessoas, baseadas no 

diálogo e na informação, podem decidir sobre seus próprios destinos339. 

 No capítulo IV do mesmo código, consta dispositivo estabelecendo que é proibido 

ao médico deixar de obter do paciente ou de seu representante legal, após os 

esclarecimentos cabíveis, consentimento quanto ao procedimento a ser realizado, salvo em 

caso de risco iminente de morte340.  

 Interpretando-se o referido artigo, é possível inferir que, sendo possível a obtenção 

do consentimento, não pode o médico deixar de buscá-lo. Desse modo, deve-se entender 

que a ressalva relativa à desnecessidade de consentimento, no caso de iminente risco de 
                                                                                                                    

incorreção em 13.10.2009. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2009/1931_2009.htm>. Acesso em: 6 fev. 2016. 

336 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Resolução 1.931, republicada por incorreção em 13 de outubro de 2009. 
Nº 195, seção 1, p. 173. Disponível em: 
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=173&data=13/10/2009>. 
Acesso em: 2 abr. 2016. 

337 "Capítulo II - DIREITOS DOS MÉDICOS. É direito do médico: [...] II - Indicar o procedimento adequado 
ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente". 

338 "Capítulo I - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. [...] XXI -  No processo de tomada de decisões 
profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as 
escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, 
desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas". 

339 DIAS, Maria Berenice. Vida ou morte: aborto e eutanásia. In:  GUERRA, Arthur Magno e Silva. 
Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2005.  p. 211.  

340 "Capítulo IV - DIREITOS HUMANOS. É vedado ao médico: [...] Art. 22. Deixar de obter consentimento 
do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em 
caso de risco iminente de morte". 
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morte, só se aplica a hipóteses em que o médico não dispõe de tempo suficiente para buscar 

a autorização do paciente ou de seu representante legal. Assim, mesmo que seja detectado 

risco iminente de morte, não pode o profissional médico, diante da taxativa e consciente 

oposição do paciente, realizar procedimento por esse último indesejado.  

 Conforme Helio Antonio Magno, ao médico não é permitido intervir no paciente 

sem o consentimento livre e esclarecido desse último. Enfatiza o mesmo autor, ademais, 

que o direito do paciente de autorizar ou rejeitar determinado procedimento tem como 

fundamento o princípio do respeito à autonomia341.  

 A recusa a tratamento médico consiste, então, na não aceitação pelo paciente, após 

ser devidamente informado do tratamento médico que lhe fora proposto. Tal recusa será 

ampla, quando manifestada por pacientes que podem recuperar sua saúde ou reverter seu 

quadro clínico, se acatarem o tratamento recomendado; ou restrita, quando o tratamento 

proposto não possibilita a recuperação ou reversão do quadro clínico. Nessa última 

hipótese, a recusa de tratamento médico revela estreitos laços com a ortotanásia342. 

 O art. 24343 do mesmo capítulo, por seu turno, ao determinar que é vedado ao 

médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua 

pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitar tal direito, revela o 

dever de observância e acatamento, pelo médico, das decisões livremente manifestadas 

pelo paciente. Dito isso, é possível se depreender que o procedimento terapêutico indicado 

só deverá ser realizado diante de expresso e indubitável consentimento do paciente ou de 

seu representante legal, sendo permitida a dispensa dessa autorização tão somente em 

circunstâncias de absoluta urgência, quando não for possível obter tal consentimento em 

tempo hábil, tendo em vista a existência de iminente risco de morte. 

 Gabrielle Carvalho Ribeiro ressalta que, para se possibilitar a escolha do tratamento 

médico pelo paciente, é necessário que esse tenha acesso transparente e completo às 

informações acerca do seu quadro clínico. Isso significa que o paciente, antes de se 

manifestar, no sentido de concordar ou não com o procedimento indicado, deve ter 

conhecimento de todas as possibilidades terapêuticas, das probabilidades de cura, de 

                                       
341 MAGNO, Helio Antonio. A responsabilidade civil do médico diante da autonomia do paciente. In:  

GUERRA, Arthur Magno e Silva. Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2005.  p. 316. 
342 MARTEL, Letícia de Campos Velho. Direitos fundamentais indisponíveis: os limites e os padrões do 

consentimento para a autolimitação do direito fundamental à vida. 2010. 461 fl. Tese.  (Doutorado em 
Direito público) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 2010. p. 338-339. 

343 "Capítulo IV - DIREITOS HUMANOS. É vedado ao médico: [...] Art. 24. Deixar de garantir ao paciente 
o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua 
autoridade para limitá-lo". 
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eventuais efeitos colaterais, bem como dos custos e das vantagens do tratamento. A 

informação revela-se, dessarte, como um pressuposto inarredável, sem o qual não é 

possível o efetivo exercício da autonomia pelo paciente344. 

 Estatui o Código de Ética Médica, ainda, em seu art. 28345, ser proibido ao médico 

desrespeitar o interesse e a integridade do paciente, mesmo que o profissional ostente 

vontade divergente. Esse dispositivo evidencia a preponderância da vontade do paciente 

sobre a vontade do corpo médico, depreendendo-se daí que cabe ao paciente dizer se 

concorda ou não com os tratamentos que porventura lhe sejam prescritos, não podendo o 

médico responsável impor, de acordo com seus conhecimentos e suas convicções pessoais, 

o tratamento que reputa mais indicado.  

Letícia de Campos Velho Martel ressalta que uma das regras de ouro das profissões 

de saúde consiste no respeito às decisões do paciente. Outros princípios que devem reger a 

atividade dos profissionais de saúde são a não-maleficência  e a busca por assegurar os 

melhores interesses do enfermo.  Dito isso, afirma a autora que forçar um indivíduo a 

receber um tratamento causa muito mais malefícios do que benefícios, não atendendo, 

nessa perspectiva, a seus melhores interesses346. 

 No capítulo V do mesmo código, que dispõe acerca da relação dos médicos com os 

pacientes e respectivos familiares, consta, em seu art. 31347, a proibição de desrespeito ao 

direito do paciente ou de seu representante legal de decidir sobre a execução de práticas 

diagnósticas ou terapêuticas, excetuada hipótese de iminente risco de morte. De acordo 

com tal preceito, é possível inferir que é o paciente ou, na impossibilidade desse, o seu 

representante, quem decide se concorda ou não com os procedimentos terapêuticos 

indicados. A dispensa dessa observância só pode ocorrer, quando, diante de iminente risco 

de morte, não houver tempo suficiente para se buscar a decisão do paciente ou de seu 

representante legal, hipótese em que, na urgência, o médico deve decidir a terapêutica que 

será aplicada.  Nesse último caso, a decisão deve primar, sempre, pelo restabelecimento da 

saúde e garantia da vida do paciente. 

                                       
344 RIBEIRO, Gabrielle Carvalho. O direito do idoso à escolha do tratamento médico. In: Revista Jurídica 

do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, ano 2. n. 3. Natal: Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Norte, 2014. p. 262-263. 

345 "Capítulo IV - DIREITOS HUMANOS. É vedado ao médico: [...] Art. 28. Desrespeitar o interesse e a 
integridade do paciente em qualquer instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria 
vontade". 

346  MARTEL, op. cit., p. 379. 
347 "Capítulo V - RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES. É vedado ao médico: Art. 31. 

Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de 
práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte". 
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 Há de se observar, por oportuno, que a decisão sobre a execução de práticas 

diagnósticas e terapêuticas não é ilimitada, uma vez que não pode o paciente exigir do 

poder público a disponibilização de tratamento cuja utilidade, eficiência, segurança e custo-

benefício não sejam comprovados348.  

 Para se conferir, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência 

terapêutica escolhida, faz-se necessário que o tratamento prescrito esteja em conformidade 

com as tabelas elaboradas pelo gestor federal do SUS, não sendo exigível a oferta de 

procedimento terapêutico não reconhecido por esse sistema349.  

 Observa-se, nessa perspectiva, uma limitação, fixada por lei, da liberdade de 

escolha outorgada ao paciente acerca do tratamento médico a que vai se submeter, uma vez 

que esse direito de opção deve ficar adstrito aos procedimentos terapêuticos descritos nas 

tabelas próprias elaboradas pelo SUS. A esse respeito, assevera Gabrielle Carvalho Ribeiro 

que há um afunilamento do leque de opções sobre o qual é exercitada a liberdade de 

tratamento350. 

 Nada obsta, porém, conforme vem entendendo o STF351, que, acaso reste 

comprovada a impropriedade dos procedimentos terapêuticos disponibilizados pelo SUS 

para o tratamento de determinado paciente, dadas as condições específicas do seu 

organismo, revelando-se imprescindível a disponibilização de tratamento não oferecido 

regularmente pelo SUS, tal tratamento deverá ser disponibilizado a fim de que seja 

garantida a integralidade da assistência à saúde. 

 Volvendo-se à análise do Código de Ética Médica, mostra-se imperioso dedicar 

especial atenção ao disposto no caput do art. 41, o qual estabelece a proibição da conduta 

conhecida por eutanásia; bem como ao parágrafo único do mesmo dispositivo, o qual, por 

sua vez, autoriza a prática médica denominada ortotanásia, em detrimento da distanásia352.   

 O caput do art. 41, ao proibir o médico de abreviar a vida do paciente, ainda que 

diante de um pedido deste ou de seu representante legal, deixou expressa a vedação à 

                                       
348  Ver, a propósito, o disposto no art. 19-O e seu parágrafo único, da Lei Lei 8.080/1990, incluído pela Lei 

12.401/2011. 
349 A necessidade de verificar se o tratamento está descrito nas tabelas elaboradas pelo SUS é uma 

decorrência do disposto no art. 19-M da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei 12.401/2011.  
350  RIBEIRO, op. cit., p. 260. 
351 Agravo Regimental na Suspensão de Liminar 47/PE. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgamento 

17.03.2010. Órgão julgador: Tribunal Pleno.  
352 "Capítulo V - RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES. É vedado ao médico: [...] Art. 41. 

Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Parágrafo único. Nos 
casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis 
sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em 
consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal". 
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prática da eutanásia, que consiste no ato de antecipar a morte de um paciente, que padece 

de enfermidade incurável, com o propósito de livrá-lo de exacerbado sofrimento físico ou 

psíquico.  

 A propósito, vale mencionar que a World Medical Association  (Associação 

Mundial de Medicina), ao elaborar,  em 1987, a Declaração sobre Eutanásia, asseverou que 

o ato do médico de terminar deliberadamente com a vida de um paciente configura conduta 

eticamente inadequada. A mesma declaração, entretanto, ressaltou que a proibição da 

eutanásia não impede que o médico respeite o desejo do paciente, permitindo a trajetória 

natural do processo de morte na fase terminal de determinada moléstia. Igualmente, 

prescreve que a recusa a tratamento médico constitui direito básico do paciente, não agindo 

antieticamente o médico que respeitar esse desejo, ainda que isso possa resultar na morte 

do enfermo353. 

 A Associação Médica Mundial, portanto, ao mesmo tempo em que repudiou a 

eutanásia, afirmou ser eticamente adequada a prática da ortotanásia e, igualmente, a 

aceitação, pelo médico, da recusa a tratamento médico manifestada pelo paciente.  

 Nessa mesma perspectiva, estipulou o parágrafo único do art. 41 do Código de Ética 

Médica que, quando diante de doença incurável e terminal, levando-se necessariamente em 

conta a vontade explícita do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante 

legal, deve o médico ater-se a oferecer ao paciente os cuidados paliativos disponíveis, 

evitando-se, assim, ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis.  

 De acordo com a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, alguns dos princípios 

que norteiam os cuidados paliativos são: alívio do sofrimento; compaixão pelo doente e por 

seus familiares; controle cuidadoso da dor e dos sintomas da doença, incluindo nesses não 

só os de natureza física, mas também os de cunho social, emocional e espiritual; busca pela 

autonomia e pela manutenção de uma vida ativa enquanto durar354. Segundo definição da 

Organização Mundial de Saúde, os cuidados paliativos manifestam-se como a abordagem 

voltada a melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de seus respectivos familiares que 

se deparam com problemas associados a doenças que ameaçam a vida, mediante a 

prevenção e o alívio do sofrimento, por meio da identificação precoce e avaliação e 

tratamento da dor e de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais355. 

 Segundo Letícia de Campos Velho Martel, o conceito de eutanásia revela-se como a 

                                       
353 Disponível em: <https://www.ufrgs.br/bioetica/madrid.htm>. Acesso em: 5 abr. 2016. 
354 Disponível em: <http://www.paliativo.org.br/ancp.php?p=oqueecuidados>. Acesso em: 5 abr. 2016. 
355Disponível em: <http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/>; e em: 

<http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?ID=474>. Acesso em: 5 abr. 2016. 
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conduta intencional praticada por médicos de provocar a morte de doentes terminais, com 

propósito exclusivamente benevolente; a distanásia consiste no prolongamento artificial da 

vida do paciente, sem a perspectiva de cura ou de restabelecimento da saúde; e a 

ortotanásia, por sua vez, é o nome que se dá à conduta de permitir a morte no seu devido 

tempo, não a evitando com os métodos extraordinários e desproporcionais empreendidos 

na distanásia, tampouco a antecipando mediante ação intencional externa, como acontece 

na eutanásia. O ponto de partida da ortotanásia é a aceitação da morte, o que não significa, 

porém, o desamparo e o esquecimento do doente, o qual deve receber cuidados paliativos, 

que pressupõem a utilização de toda a tecnologia e de saberes disponíveis para minimizar o 

sofrimento físico e psicológico do paciente356. 

 Feitos esses esclarecimentos, cumpre asseverar que a equipe médica do 

estabelecimento hospitalar não praticou eutanásia, uma vez que não realizou qualquer 

conduta voltada a abreviar a vida do paciente; tampouco efetuou a distanásia, já que a 

indicação da necessidade de amputação do pé do paciente não pode ser considerada uma 

terapêutica inútil ou obstinada, posto que tal procedimento seria apto a fazer cessar a 

infecção instalada.  Pretendia a equipe médica, então, a realização de uma cirurgia capaz de 

restaurar a saúde do doente, mediante a extirpação do membro infectado. Verificou-se, 

assim, na hipótese objeto de estudo, uma recusa a tratamento médico que poderia restaurar 

a saúde do paciente, o que afasta a possibilidade de enquadramento da conduta na 

modalidade de cuidado denominado ortotanásia, já que essa última pressupõe doença 

terminal. O caso analisado, então, não se  caracterizou como eutanásia, distanásia, nem 

ortotanásia. Evidenciou-se, sim, como uma recusa a tratamento médico, que foi respeitada 

pela equipe do hospital. 

 É possível asseverar, diante do exposto, que a conduta da equipe médica, no caso 

sob análise, foi absolutamente escorreita sob o ponto de vista do respeito à autonomia do 

paciente. De fato, como se pôde perceber, a equipe do hospital, não obstante entendesse 

que o procedimento cirúrgico seria imprescindível à restauração da saúde do paciente, 

respeitou a vontade do idoso que expressou o desejo de não se submeter à cirurgia de 

amputação que lhe havia sido prescrita. 

 Conclui-se, dessa maneira, que a conduta do corpo médico do hospital não violou 

qualquer regra que rege o exercício das atividades dos profissionais de medicina. Na 

verdade, muito ao contrário! Diante da expressa manifestação do idoso, a equipe acatou a 

                                       
356 MARTEL, op. cit., p. 336-337. 
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vontade do paciente, abstendo-se, por conseguinte, de realizar o procedimento cirúrgico 

indicado ao restabelecimento da vida do enfermo. 

 O fato de a equipe do hospital ter buscado a intervenção do Ministério Público, em 

favor da saúde do idoso, não macula a conduta primorosa empreendida pelos seus 

respectivos profissionais, que respeitaram, durante todo o tempo, as normas vigentes, 

abstendo-se, por conseguinte, de invadir uma esfera privativa do paciente – aquela na qual 

se abriga o poder de consentir ou não os tratamentos de saúde que lhe são prescritos. 

 

4.2.2 Análise da atuação do Ministério Público no feito 

 

 De início, faz-se mister dedicar uma rápida atenção ao disposto no art. 5º, inciso 

LIV, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens, sem o devido processo legal.  

 Esse princípio processual constitucional, considerado por alguns autores como 

direito ao processo justo357, além de ter sido consagrado no âmbito normativo interno, tem 

sido objeto de reconhecimento na seara internacional, uma vez que descrito na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem358, no Pacto Internacional relativo aos Direitos Civis e 

Políticos359 e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos360, apenas para citar 

alguns dentre os mais relevantes documentos jurídicos internacionais. 

 Embora a expressão direito ao processo justo mostre-se deveras imprecisa, é 

possível apontar alguns elementos sem os quais não é possível acessar uma decisão justa. 

Em meio a esses elementos, interessam particularmente à análise do processo ora estudado 

a garantia de igualdade entre as partes, a paridade de armas, o contraditório e a ampla 

defesa. 

 A propósito, mostra-se oportuno observar, também, o disposto no inciso LV, do art. 

5º, da mesma Constituição, o qual estabelece que aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

                                       
357 Essa é a designação utilizada por Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. MARINONI, Luiz 

Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Direitos Fundamentais Processuais. In: SARLET, Ingo Wolfgang; 
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel (Org.). Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. p. 703. 

358Ver arts. 8º e 10 da mencionada Declaração. Disponível em: 
<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2016. 

359 Ver art. 14 do referido Pacto. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/D0592.htm>. Acesso em: 11 abr. 2016. 

360Ver art. 8º da referida Convenção. Disponível em: 
<http://cidh.oas.org/Basicos/Portugues/c.Convencao_Americana.htm>. Acesso em: 11 abr. 2016. 
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 Feitas essas ligeiras observações, cumpre verificar que a petição inicial elaborada 

pela representante do Ministério Público não denotava a busca por uma decisão justa, posto 

que pugnou pela instauração de feito para o qual não se tencionava chamar a participar o 

maior interessado na demanda – o idoso, cujo pé se pretendia amputar.  

 De fato, analisando-se a petição inicial apresentada em juízo pelo órgão ministerial, 

é inevitável observar que a garantia do contraditório não foi almejada pela Promotora de 

Justiça que a subscreveu, uma vez que sequer requereu a citação do interessado. Buscou-se, 

assim, mediante o pedido formulado, a supressão do direito constitucional à liberdade e, 

por via de consequência, do direito à integridade física do paciente, tudo isso sem a 

observância do devido processo legal. Verifica-se, portanto, que a petição inicial 

apresentava uma irregularidade formal, visto que não continha requerimento para citação 

do réu361, razão pela qual deveria ter sido emendada, sob pena de indeferimento362. 

 Passando à apreciação da legitimidade ativa, cumpre asseverar, nos termos do que 

foi explicitado no item 3.5 desta dissertação, que o Ministério Público detém atribuição 

para atuar na defesa individual de pessoa idosa em situação de risco363. 

 Analisando-se o caso sob investigação, é possível concluir, facilmente, que o 

cenário apresentado pela equipe do hospital à Promotoria de Justiça denotava evidente 

situação de risco, considerando que a recusa do paciente ao tratamento que lhe havia sido 

proposto poderia implicar a sua morte, por infecção generalizada. Pode-se dizer, então, que 

havia, pelo menos,  risco de morte. 

 O Estatuto do Idoso, instituído pela Lei 10.741/2003, descreveu, em seu art. 43, as 

situações nas quais se justifica a aplicação de medidas de proteção em favor de pessoa 

idosa. Segundo o dispositivo, tais medidas devem ser diligenciadas, quando os direitos 

reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou 

do Estado; por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; e, 

por fim, em razão da condição pessoal do idoso. 

                                       
361 De acordo com o art. 282 do Código de Processo Civil vigente ao tempo do processo, a petição inicial 

deveria indicar, dentre outras coisas, pedido para citação do réu. 
362 "Art. 284. Verificando o Juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, 

ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que 
o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 
diligência, o Juiz indeferirá a petição inicial". 

363 Essa atribuição decorre da combinação do disposto no art. 127 da Constituição Federal (que incumbiu ao 
Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis) com o art. 45 da Lei 10.741/2003 (que previu caber ao Ministério Público 
aplicar ou requerer medida de proteção em favor de idoso em situação de risco) e, ainda, com o art. 74, 
III, da mesma lei (que atribuiu ao órgão ministerial a incumbência de atuar como substituto processual de 
idoso em situação de risco).  
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 Como se vê, a situação de risco para a pessoa idosa pode decorrer não apenas da 

conduta de terceiros (Estado, sociedade, família, curador ou entidade de atendimento), mas 

também do comportamento do próprio idoso que voluntária ou involuntariamente coloca-se 

em risco, ameaçando sua vida, saúde ou segurança. Trata-se, aqui, de uma situação 

conhecida como autonegligência, que é a negligência praticada contra si mesmo. 

 O Plano de Ação para Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa, elaborado 

pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em 2005, descreveu os 

diversos tipos de violência de que pode ser vítima a pessoa idosa, elaborando-se um rol 

formado pelos seguintes: (1) abuso físico, maus-tratos físicos ou violência física; (2) abuso 

psicológico, violência psicológica ou maus-tratos psicológicos; (3) abuso sexual, violência 

sexual; (4) abandono; (5) negligência; (6) abuso financeiro e econômico; e (7) 

autonegligência.  Conforme definição contida no mesmo plano, a autonegligência traduz-se 

na conduta do idoso que ameaça sua própria saúde ou segurança, mediante a recusa a 

prover os cuidados indispensáveis a si mesmo364. 

 Dito isso, é permitido concluir que um idoso pode se encontrar em situação de risco 

em razão da sua própria conduta. É o que parece revelar o caso levado pela equipe do 

hospital à Promotoria de Justiça. O idoso, diante da sua recusa a se submeter ao 

procedimento cirúrgico que lhe havia sido prescrito, colocou-se numa situação marcada por 

forte probabilidade de morte.  

 Não obstante, há de se registrar que nem sempre a constatação de uma situação de 

risco autoriza a aplicação de uma medida de proteção, isso porque os arts. 43 e 45 – que, 

combinados, descrevem a possibilidade de aplicação de medidas de proteção diante da 

verificação de idoso em situação de risco – não podem ser interpretados isoladamente, 

mostrando-se imperioso que sejam analisados em conjunto com outros dispositivos da 

mesma lei e, ainda, com preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 

 Nessa perspectiva, há de se observar que o art. 2º da Lei 10.741/2003 prescreve que 

ao idoso devem ser asseguradas todas as oportunidades e facilidades para preservação de 

sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade365. 

                                       
364 BRASIL. Presidência da República. Subsecretaria de Direitos Humanos. Plano de ação para o 

enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Brasília: Subsecretaria de Direitos Humanos. 2005. 
Disponível em: <http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_manual/11.pdf>. Acesso 
em: 8 abr. 2016. 

365 Lei 10.741/2003: "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 física e mental e seu aperfeiçoamento 
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 O art. 3º da mesma lei, ao mesmo tempo em que preceitua caber à família, à 

comunidade, à sociedade e ao poder público assegurar ao idoso a efetivação do direito à 

vida e à saúde, também impõe a esses mesmos autores assegurar ao longevo o direito à 

liberdade366. 

 O art. 10, por seu turno, estatui ser obrigação do Estado e da sociedade assegurar à 

pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, esclarecendo o § 2o do mesmo artigo que 

o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física e moral, abrangendo, 

dentre outros valores, a preservação da autonomia367. 

 A Constituição Federal de 1988, por sua vez, estabeleceu, em seu art. 5º, caput, a 

inviolabilidade do direito à liberdade368, cujos contornos foram amplamente analisados no 

capítulo 2 desta dissertação. 

 Dito isso, é possível asseverar que não cabe ao Ministério Público aplicar ou 

requerer369 medida de proteção em favor de pessoa idosa, menosprezando, por completo, a 

liberdade dessa última. Conforme Flávio Henrique de Oliveira Nóbrega, um Ministério 

Público cônscio de sua missão de protetor de uma ordem jurídica justa deve atuar com o 

propósito de assegurar dignidade plena ao cidadão, o que implica não somente o resguardo 

do mínimo existencial e a proteção contra atos degradantes ou desumanos, mas também, 

igualmente, o respeito à prerrogativa do indivíduo de fazer suas próprias escolhas quanto 

ao destino de sua existência e o modo de usufruí-la370. Nessa toada, pode-se asseverar que a 

pessoa idosa, desde que lúcida, goza de total liberdade e autonomia, sendo-lhe permitido, 

por conseguinte, fazer as escolhas concernentes à gerência total de sua vida. 

 Como se não bastasse todo o arcabouço acima indicado, cuidou o art. 17 do 

                                                                                                                    
moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade". 

366 Lei 10.741/2003: "Art. 3o 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 dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária". 

367 Lei 10.741/2003: " Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o 
respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, 
garantidos na Constituição e nas leis. [...] § 2o O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, 
de valores, idéias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais". 

368 Constituição Federal de 1988: "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes". 

369 Faz-se imperioso registrar que, quando a medida de proteção visada puder representar restrição à 
liberdade do indivíduo, é imprescindível que se socorra ao Poder Judiciário, não devendo ser aplicada 
diretamente pelo representante do Ministério Público. 

370 NÓBREGA, Flávio Henrique de Oliveira. O papel do Ministério Público na tutela jurídica da pessoa idosa 
em situação de risco. In: PINHEIRO, Naide Maria; RIBEIRO, Gabrielle Carvalho; CORDEIRO, Marcos 
Vinícius de Sousa (Org.). Manual de atuação do MPRN: temas de Direito do Idoso: o que o Ministério 
Público pode fazer a respeito. Natal: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 2015. 
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Estatuto do Idoso de conferir especial relevância ao direito à liberdade e à autonomia, na 

medida em que outorgou ao idoso, que esteja no domínio de suas faculdades mentais, o 

direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Tal direito de 

opção, há de se registrar, permite a seu titular tanto o acatamento do tratamento que lhe foi 

prescrito, como, igualmente, a sua recusa. 

 Certamente, dentre todas as pessoas que padecem com doenças graves, muitas 

desejam fortemente se submeter a todo e qualquer tipo de tratamento que possa prolongar a 

sua vida. Outras, diferentemente, preferem se render ao curso natural da doença, optando, 

apenas, pela utilização de cuidados paliativos voltados ao alívio da dor e dos demais 

sintomas causados pela enfermidade. Pode-se observar, então, que há um leque muito 

extenso de possibilidades de tratamentos, revelando-se os cuidados paliativos como uma 

opção perfeitamente válida. 

 Nessa perspectiva, considerando que o art. 17 do Estatuto do Idoso confere ao 

ancião o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe aprouver (observados, claro, os 

protocolos, prescrições e as diretrizes terapêuticas respectivas), pode-se afirmar que aquele 

direito de opção possibilita ao idoso, inclusive, o direito de não se submeter a tratamento 

algum. Isto quer dizer, em última análise, que o art. 17, da Lei 10.741/2003, outorga ao 

idoso o direito de decidir se vai realizar tratamento capaz de restaurar ou prolongar sua 

vida ou se vai se curvar à morte que lhe bate à porta. 

 O art. 17 do Estatuto do Idoso situa a liberdade - representada pelo direito à opção 

ao tratamento – como o direito mais essencial em cotejo. De fato, se ao longevo é 

assegurada a prerrogativa de optar por tratamento que não lhe traga o restabelecimento de 

sua saúde, é possível inferir que, no confronto entre saúde e liberdade, prevaleceu, aos 

olhos do legislador, a liberdade. 

 Diante desse cenário normativo, pode-se afirmar que, deparando-se o Promotor de 

Justiça com uma pessoa idosa em situação de risco, mostra-se imperioso investigar se o 

longevo ostenta lucidez, tendo em vista que, no caso de idosos que tenham domínio de suas 

faculdades mentais, a medida de proteção não poderá ser aplicada em contrariedade à 

liberdade individual. 

 Assim, volvendo-se ao caso sob apreciação, é possível concluir que, embora tenha 

restado evidente que o idoso encontrava-se em situação de risco, a medida de proteção 

almejada pela representante do Ministério Público, qual seja, a amputação do pé do idoso, 

não deveria sequer ter sido buscada, uma vez que contrariava frontalmente a liberdade do 

longevo, o qual, a propósito, já havia expressamente se manifestado contra o procedimento 
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cirúrgico indicado. Outrossim, como bem asseverou a Procuradora de Justiça que atuou 

como fiscal da ordem jurídica, em segunda instância, acaso se entendesse que o paciente 

não apresentava capacidade civil, deveria o órgão ministerial ter ajuizado uma ação de 

interdição. 

 Conforme abordado nos itens 3.2 e 3.3 desta dissertação, considerando que a 

incapacidade civil não pode ser presumida pelo simples passar dos anos e levando-se em 

conta, ademais, que somente diante de prova robusta da incapacidade é que pode ser 

retirada de alguém a gerência de alguns atos da vida civil, mostra-se inaceitável que se 

pretenda despojar um indivíduo maior, capaz e lúcido do seu poder de autodeterminação 

mediante um mero pedido de suprimento de vontade. Sem uma ação de curatela, 

regularmente processada, não é possível se limitar a capacidade de um indivíduo. Aliás, 

faz-se necessário rememorar que o processo de interdição, após as recentes alterações 

legislativas ocorridas, busca preservar ao máximo a autonomia do interdito. 

 Desse modo, mostra-se válido fazer a seguinte ponderação: se a autonomia 

individual deve ser preservada, no maior grau possível, até mesmo em casos de pessoas 

submetidas a uma curatela, como aceitar a restrição da autonomia de um indivíduo que 

ostenta capacidade jurídica plena? 

 Por óbvio, a autonomia da vontade do indivíduo não pode ser restringida mediante 

simples pedido de suprimento de vontade, sem o regular e imprescindível processo de 

curatela. 

 Retomando o teor do art. 17, da Lei 10.741/2003, é possível observar que o 

parágrafo único desse dispositivo previu hipóteses em que a escolha será feita, quando o 

idoso não estiver em condições de proceder à opção, pelo respectivo curador, na hipótese 

de o idoso ser interditado; pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não 

puder ser contatado em tempo hábil; pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e 

não houver tempo suficiente para consultar o curador ou o familiar; e, por fim, pelo próprio 

médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar 

o fato ao Ministério Público. 

 Como se pode perceber, mediante a análise do dispositivo legal acima especificado, 

a escolha do tratamento poderá ser feita por pessoa diferente do próprio idoso somente se 

esse não estiver em condições de proceder à opção. Não foi conferida ao curador, parente 

ou médico, tampouco ao Promotor de Justiça, a incumbência de fazer a opção 

simplesmente pelo fato de essas pessoas não concordarem com a alternativa eleita pelo 

idoso.  
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 Assim, se o idoso for lúcido e ostentar condições de manifestar sua vontade, o 

direito de opção pelo tratamento a que vai se submeter cabe, tão somente, a ele, ficando 

afastada qualquer possibilidade de terceiro tomar essa decisão em seu lugar. Não pode o 

Promotor de Justiça, nessa perspectiva, ao discordar da opção feita pelo idoso lúcido, 

assenhorear-se do poder volitivo desse último, oferecendo, em seu lugar, uma decisão 

diversa daquela manifestada pelo legítimo titular do direito. 

 No caso sob investigação, a Promotoria de Justiça tinha absoluta ciência de que o 

idoso, embora passando por quadro de depressão, apresentava lucidez. A propósito, a 

própria petição inicial do pedido de suprimento de vontade, apresentada em juízo pelo 

Ministério Público, levava consigo documento assinado pela psiquiatra do hospital, no qual 

estava consignado que o longevo era lúcido. 

 Buscou a Promotora de Justiça, por conseguinte, garantir que fosse resguardado o 

bem que, segundo ela, é o maior direito fundamental que há – o direito à vida –, ainda que 

a proteção a esse bem se contrapusesse ao desejo do paciente. 

 Olvidou a nobre representante do Ministério Público, entretanto, que o direito à 

vida, como direito da personalidade que é, denota a característica da intransmissibilidade, 

em razão da qual o seu titular não pode ser substituído por outrem.  Ademais, dada a 

natureza de direito personalíssimo, pode-se afirmar que não se tem direito à vida alheia. 

Cada um tem direito, apenas, à própria vida, podendo, diante do direito geral de liberdade, 

exercê-la como bem entender, desde que respeitados os direitos de terceiros e os da 

coletividade. Nessa perspectiva, considerando que cada um é titular apenas do seu direito à 

vida, não se revela lícita a conduta do Promotor que tenta se apoderar do direito de terceiro, 

buscando impor um modelo de vida bosquejado conforme seus próprios valores. 

 Admitir a transmissão da titularidade do direito do idoso ao Promotor de Justiça 

significaria retirar do longevo a condição de sujeito de direitos, conduta que contrariaria o 

disposto no caput do art. 10, do Estatuto do Idoso, segundo o qual é obrigação do Estado e 

da sociedade garantir à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa 

humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais.    

 Mediante uma análise acurada do pedido de suprimento da vontade, formulado pelo 

órgão ministerial, é possível perceber, em seu âmago, o desígnio de controle, por parte do 

Estado, da vontade do indivíduo.   

 Considerando que cabe ao idoso lúcido escolher se vai ou não se tratar e a qual 

tratamento vai se submeter, inaceitável a atuação do Ministério Público voltada a ofertar  

outra decisão sobre o assunto. Tendo em vista que esse direito de escolha compete ao 
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idoso, não pode o Estado, nem mesmo por meio do Promotor de Justiça de defesa dos 

direitos da pessoa idosa, tomar essa decisão por ele.  

 Nessa perspectiva, na esteira de Gabrielle Carvalho Ribeiro, pode-se asseverar que 

a intervenção do Promotor de Justiça no feito só seria legítima se empreendida com o 

propósito de proteger a autonomia do longevo, jamais substituindo o seu poder volitivo. 

Veda-se ao órgão ministerial, por conseguinte, qualquer atuação voltada a substituir a 

vontade do idoso capaz371.  

 Nesse contexto, infere-se que a pretensão esboçada pela representante do Ministério 

Público, ao buscar a supressão da vontade do longevo, não encontra guarida no 

ordenamento jurídico pátrio. 

 Sob outra perspectiva, pode-se dizer que o órgão ministerial almejou impor ao 

indivíduo o cumprimento de um dever não previsto em lei: o dever de viver. Conforme 

abordado no item 2.3.5 desta dissertação, considerando que o direito à vida caracteriza-se 

como um direito fundamental e não como um direito-dever fundamental, ninguém pode ser 

obrigado por outrem a viver. Não pode o Promotor de Justiça, por conseguinte, atuar no 

sentido de obrigar o idoso a fazer o que a lei não impõe: viver. 

 Poder-se-ia argumentar, entretanto, como, aliás, foi feito na petição inicial do 

pedido de suprimento de vontade, que a vida caracteriza-se como um direito indisponível, 

motivo pelo qual não poderia ser objeto de disposição pelo seu respectivo titular.   

 Acontece, porém, que decidir não se submeter a determinado tratamento, ainda que 

a consequência desse ato decisório seja a cessação da existência, não significa, de forma 

alguma, a disposição do direito à vida e sim o efetivo apoderamento de tal direito pelo seu 

titular, na medida em que não se permitiu que outro sujeito dispusesse dele em seu lugar. 

Pode-se afirmar, nessa perspectiva, que o não exercício de um direito fundamental não 

significa disposição desse mesmo direito372. 

 Assim, não encontra amparo no Direito a atuação da representante do Ministério 

Público que buscou suprimir, por meio de processo judicial, a autonomia de idoso lúcido, 

numa evidente tentativa de violação à liberdade do longevo de escolher o seu tratamento de 

saúde. 

  

4.2.3 Análise das decisões judiciais proferidas 

 

                                       
371 RIBEIRO, op. cit., p. 274. 
372 MARTEL, op. cit., p. 75-76. 
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 Vigia à época do processamento do feito ora analisado o Código de Processo Civil  

instituído pela Lei 5.869373, de 11 de janeiro de 1973, o qual esteve em vigor até 17 de 

março de 2016374. Em razão desse fato, a regularidade do feito sob investigação deve ser 

apreciada à luz desse código.  

 Considerando o tema do estudo desenvolvido ao longo desta dissertação, que 

circunda a discussão em torno da autonomia da pessoa idosa, fica evidente que apenas o 

conteúdo de mérito das decisões judiciais prolatadas interessam diretamente à pesquisa 

empreendida, razão pela qual não se pretende conferir aqui maior atenção aos aspectos 

processuais do feito.  

 Não obstante, é inevitável observar que o processo judicial analisado padece de 

irregularidade formal. De fato, como se pode perceber, embora requerida uma medida 

judicial drástica em relação a uma pessoa maior, capaz, lúcida e que havia resistido 

taxativamente à pretensão, conforme documentos anexados à petição inicial, essa pessoa 

em momento algum foi chamada aos autos. O processo findou-se sem ter sido oportunizada 

a participação da pessoa que sofreria diretamente as consequências de eventual deferimento 

do pedido. Há de se registrar, a propósito, que, seja no procedimento comum375, seja no 

especial (de jurisdição contenciosa ou voluntária), a citação do réu ou interessado é 

imprescindível376.  

 No caso, não houve prejuízo ao interessado, tendo em vista que o pedido formulado 

pelo Ministério Público foi indeferido, tanto em primeira, como em segunda instância. 

Entretanto, acaso o Judiciário tivesse decidido pelo deferimento do pleito, com a 

consequente autorização para a realização da amputação requerida, a decisão seria nula, 

pois recairia sobre pessoa que não havia integrado a lide. 

 Ultrapassada essa menção à questão processual, passa-se à análise do mérito das 

decisões proferidas nos autos. 

 Perscrutando-se, inicialmente, o teor da decisão judicial de primeira instância, faz-

se necessário observar que o magistrado entendeu que o caso posto à apreciação não 

revelava urgência, tendo em vista que o processo de necrose no pé do idoso já se 

encontrava instalado desde o ano de 2011. 
                                       
373 Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm>. Acesso em: 6 abr. 2016. 
374 O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015, entrou em vigor em 

18.03.2016, revogando integralmente, por força do seu art. 1.046, a Lei 5.869/73. 
375 De acordo com o art. 263 da Lei 5.869/73, a propositura da ação só produz efeitos, quanto ao réu, depois 

que for validamente citado. 
376 Há de se registrar que, até mesmo nos procedimentos de jurisdição voluntária, sempre foi obrigatória a 

citação do interessado, valendo mencionar que, nos termos do art. 1.105 da Lei 5.869/73, todos os 
interessados deveriam ser citados, sob pena de nulidade. 
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 Tal entendimento, vale dizer, parece equivocado, visto que, embora o processo de 

necrose realmente tivesse se iniciado em 2011, ele havia se agravado fortemente nos 

últimos meses que antecederam o ajuizamento do pedido, culminando na prescrição, pela 

médica que acompanhava o longevo, de amputação do pé do paciente, diante da presença 

de tumoração vegetante, sangrante, com possível osteomielite e risco de infecção 

generalizada377. Diante desse quadro, mostra-se inegável a caracterização da urgência, 

diferentemente do que foi expressado pelo magistrado a quo em sua decisão. 

 Não obstante, há de se registrar que a constatação ora expressada de que o caso 

revelava urgência não significa posicionamento em favor da procedência do pedido 

formulado pelo órgão ministerial, tampouco concordância com eventual deferimento do 

pleito sem oitiva da parte interessada.  

 Feito esse esclarecimento, convém afirmar que se situa no seu antepenúltimo 

parágrafo o ponto da decisão que mais interessa ao objeto do estudo aqui desenvolvido, 

uma vez ter restado consignado nele que sendo o paciente pessoa capaz, tem livre escolha 

para agir, não cabendo ao Estado intervir, na hipótese, ainda que eventualmente isso 

pudesse implicar o resultado morte. 

 Observando-se cuidadosamente essa parte da decisão, é possível se depreender, em 

primeiro lugar, que ela foi prolatada, nesse ponto, com total submissão à regra básica que 

norteava ao tempo do processo (e que continua norteando hoje, mesmo após as alterações 

decorrentes da Lei 13.146/2015) o regime da capacidade civil no Brasil, segundo a qual, as 

pessoas, em geral, são absolutamente capazes, revelando-se a incapacidade como exceção 

que precisa ser devidamente demonstrada, mediante processo judicial próprio, no qual 

devem restar especificados os limites da curatela. 

 A partir do entendimento de que o idoso se mostrava como pessoa capaz, o Juiz de 

Direito não restringiu o valor da sua manifestação de vontade, acatando inteiramente a 

recusa, expressada pelo longevo, ao procedimento cirúrgico mutilatório pretendido pelo 

órgão ministerial. 

 O reconhecimento de que o idoso tinha livre escolha para agir e de que ao Estado 

não era permitido interferir em sua decisão, mesmo que a consequência dessa abstenção 

fosse o falecimento do longevo, revelou uma primazia do direito à liberdade em detrimento 

do direito à vida. 

 A decisão judicial, embora não tenha apontado como fundamento qualquer 

                                       
377 O atestado indicativo desse quadro acompanhou a petição inicial, tendo sido acostado à fl. 8 dos autos do 

processo judicial. 
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substrato normativo que a amparasse, revela-se em absoluta consonância com o direito 

geral de liberdade378, descrito no caput do art. 5º da Constituição Federal; com a 

prerrogativa de gozo de todos os direitos fundamentais, em condições de liberdade, 

conforme estatuído no art. 2º da Lei 10.741/2003; com o dever do Estado de assegurar ao 

idoso a efetivação do direito à liberdade, de acordo com o preceituado no art. 3º da mesma 

lei; com a obrigação imposta ao Estado e à sociedade de assegurar ao idoso a liberdade, o 

respeito e a dignidade, como sujeito de direitos, nos termos do estabelecido no art. 10 da 

Lei 10.741/2003; e, por fim, com o direito conferido ao idoso de optar pelo tratamento de 

saúde que melhor lhe convier, nos exatos termos do art. 17 do Estatuto do Idoso. 

 É possível concluir, nessa perspectiva, que a decisão de primeira instância, embora 

viciada, sob o ponto de vista formal, uma vez que olvidou a necessidade de observância do 

devido processo legal (ou do processo justo), do contraditório e da ampla defesa, revela-se, 

quanto a seu conteúdo de mérito, amparada por dispositivos legais e constitucionais que 

asseguram a preservação da liberdade do indivíduo.  

 Passando-se à apreciação da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, em face do recurso de apelação interposto pela Promotoria de Justiça 

anteriormente mencionada, cumpre observar, inicialmente, que seu Relator, após noticiar o 

objeto do feito e do seu respectivo recurso, cuidou de carrear a seu voto conceitos extraídos 

do Biodireito, explicitando as diferenças entre eutanásia, ortotanásia e distanásia. Em 

seguida, situou o caso em análise como uma hipótese de ortotanásia, conceituada como a 

morte no seu devido tempo, sem prolongamento por meios artificiais. 

 Quanto a esse enquadramento, faz-se mister observar que o fato levado a 

julgamento não pode ser caracterizado como uma hipótese de ortotanásia, uma vez que 

essa prática pressupõe não apenas que o doente esteja em estado terminal, como, também, 

que inexista tratamento eficaz para a enfermidade.  

 Nessa perspectiva, se houver a possibilidade de reversão do quadro clínico, com a 

consequente recuperação da saúde do doente, não se mostra aplicável a ortotanásia. Vale 

lembrar, a propósito, que o Código de Ética Médica, ao prever, implicitamente, a 

ortotanásia, no parágrafo único do seu art. 41, vinculou-a a hipóteses de doenças incuráveis 

e terminais, autorizando, nessas situações, a mera utilização de cuidados paliativos.  

                                       
378 Acerca do direito geral de liberdade, mostra-se oportuno rememorar que ele confere ao indivíduo a 

possibilidade de se conduzir, livremente, em relação a quaisquer assuntos que lhe sejam particulares, 
respeitados, apenas, os direitos de terceiros, os direitos da coletividade e as limitações impostas por leis 
proporcionais.  

 



129 
 

 No caso posto à discussão naquele Tribunal, o procedimento cirúrgico que foi 

prescrito ao idoso, pelo corpo médico do hospital, revelava-se apto a curar o paciente da 

infecção que lhe acometia, mediante a extirpação do membro necrosado. Não se pode, 

nesse contexto, falar em ortotanásia, já que não se estava diante de doença terminal e 

incurável. 

 Dito isso, pode-se asseverar que o fato levado a juízo deve ser caracterizado, então, 

como uma hipótese de recusa a tratamento médico, uma vez que o paciente, mesmo 

estando diante da possibilidade do restabelecimento de sua saúde, recusou-se a se submeter 

ao procedimento cirúrgico capaz de restaurá-la. 

 Volvendo-se ao voto do Desembargador Relator, observa-se que ele asseverou não 

ser permitido ao Estado, diante da recusa do paciente ao ato cirúrgico mutilatório, invadir 

essa esfera e realizá-lo contra a sua vontade, ainda que o seja com o nobre propósito de 

salvar sua vida. O Magistrado de segunda instância, portanto, reconheceu o dever do 

Estado de se abster de intervir na liberdade individual do idoso, mesmo diante da 

perspectiva de, a partir dessa abstenção, ocorrer o perecimento da vida do longevo.  

 O mesmo Desembargador aduziu, ainda, que (1) o direito à vida não é absoluto; (2) 

inexiste obrigação constitucional de viver, o que pode ser comprovado mediante a 

constatação de que o ordenamento jurídico pátrio não criminaliza a tentativa do suicídio; 

(3) o paciente, ao se recusar a se submeter à cirurgia que lhe havia sido prescrita, fez o seu 

testamento vital, expressando sua dissonância com o procedimento cirúrgico mutilatório.  

 Acerca do testamento vital, assunto que ainda não havia sido abordado ao longo 

deste trabalho, cumpre esclarecer que se trata do documento, de autoria de indivíduo com 

total discernimento, no qual são consignados os cuidados, tratamentos e procedimentos aos 

quais deseja ou não ser submetido, quando estiver acometido por doença com risco de 

morte, sem possibilidades terapêuticas de restabelecimento da saúde e impossibilitado de 

manifestar livremente sua vontade. 

 O reconhecimento manifestado, em seu voto, no sentido de que o idoso teria feito 

um testamento vital, quando se recusou a se submeter à amputação, tinha por escopo, 

conforme expressamente revelado pelo Desembargador Relator, resguardar o médico 

responsável de eventuais acusações de terceiros. Não obstante, observando-se atentamente 

o caso em estudo, vê-se que não houve a elaboração de um testamento vital pelo idoso, 

dada a inexistência, inclusive física, desse documento. O que se verificou, na situação, 

conforme já dito, foi a recusa a determinado tratamento de saúde manifestada por paciente 

lúcido, devidamente informado do seu quadro clínico e das respectivas possibilidades de 
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tratamento, situação que por si só já isenta o profissional de saúde de qualquer 

responsabilidade. O idoso, há de se dizer, não elaborou documento afirmando que não 

pretendia jamais se submeter a amputações ou quaisquer outros procedimentos. Afirmou, 

apenas, diante especificamente do tratamento que lhe estava sendo oferecido naquele 

momento, o seu não acatamento. 

 Dito isso, é possível perceber que, embora reconhecido pela respectiva Câmara do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul como um caso em que teria havido um 

testamento vital, tal reconhecimento foi apenas mais um dentre alguns equívocos sucedidos 

ao longo do feito. Entretanto, independentemente de se caracterizar ou não como 

testamento vital, importa observar que o magistrado concluiu o seu voto asseverando que o 

paciente não podia ser obrigado a se submeter a tratamento de saúde com o qual não 

concordasse, razão pela qual negou provimento à apelação, sendo acompanhado pelos 

demais Desembargadores que participaram da sessão. 

 A exploração do conteúdo desse pronunciamento jurisdicional conduz à inarredável 

conclusão de que, no caso em evidência, o direito à liberdade individual sobressaiu-se, 

quando em contraposição à vida do longevo. Trata-se de decisão, portanto, das mais 

relevantes do país, no âmbito do reconhecimento da essencialidade do direito à liberdade 

individual, na medida em que fixou, de forma absolutamente precisa, a obrigação do 

Estado de não obstruir a autonomia do idoso quanto à escolha do tratamento de saúde a que 

vai se submeter. 

 É possível aduzir, ademais, que essa decisão resguardou, de modo especial, a esfera 

mais íntima do indivíduo, colocando-a a salvo das interferências do Estado, mesmo estando 

em jogo a vida do idoso.  

 Não obstante se reconheça a relevância do provimento jurisdicional manifestado 

nos autos, o qual, aliás, certamente, servirá de paradigma para casos da mesma espécie, é 

necessário observar que, nas decisões judiciais analisadas, não restou explicitado o método 

por meio do qual se chegou à conclusão de que a liberdade representava o direito que 

deveria prevalecer naquele caso concreto. 

 Mostra-se inevitável perceber que, ao pedir o suprimento da vontade do idoso, 

almejou a representante do Ministério Público uma intervenção na área de um direito 

fundamental –  qual seja, o direito à liberdade. Encontrava-se o Poder Judiciário, então, 

diante da difícil tarefa de apreciar um pleito, mediante o qual se buscava, em nome da 

salvaguarda do direito à vida, uma interferência na liberdade individual da pessoa idosa. 

Tratava-se de autêntico hard case, cuja solução poderia ter sido alcançada ou mediante a 
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utilização do critério da proporcionalidade, que será utilizado no item a seguir; ou a partir 

da perspectiva de que o direito à liberdade deveria ter primazia, quando em cotejo com 

outros direitos individuais, uma vez que se caracteriza como mínimo essencial, tese que 

será defendida no item 5.3 deste trabalho. 

 

4.2.4 Análise da pretensão de suprimento da vontade do idoso a partir do critério da 
proporcionalidade 

 

 A decisão analisada neste capítulo evidencia situação em que se pretendia a 

limitação de um direito fundamental do idoso – o direito à liberdade –, sob o argumento de 

proteção a outro direito fundamental – o direito à vida. O autor da ação, o Ministério 

Público, pugnou pela prevalência do direito à vida em detrimento da liberdade do idoso, 

que havia expressado o desejo de não se submeter à cirurgia mutilatória que lhe havia sido 

prescrita. Pode-se dizer, por conseguinte, que o ponto controvertido da lide consistia em 

definir a possibilidade ou não de o Estado intervir na liberdade do idoso, com o propósito 

de resguardo da vida desse mesmo longevo. 

 Na perspectiva de se perscrutar o acerto ou desacerto da decisão do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu pela impossibilidade dessa intervenção, faz-se 

necessário percorrer um caminho próprio, mediante a utilização de métodos capazes de 

verificar se a intervenção pretendida pelo autor da ação, que seria perpetrada pelas mãos do 

Estado, encontraria guarida na Constituição. 

 Com esse desiderato, faz-se necessário elencar os passos que possibilitarão o 

alcance dessa resposta, os quais, segundo Leonardo Martins379, são os seguintes:  

1º)  identificar o direito que sofreria limitação com a intervenção do Estado;  

2º)  verificar se tal direito está no âmbito de proteção da Constituição;  

3º) averiguar se há lei, no ordenamento jurídico pátrio, limitadora do direito 

constitucionalmente protegido;  

4º) investigar se há direito constitucional colidente capaz de limitar o direito 

constitucional que seria afetado; e  

5º)  perquirir se a tutela jurisdicional buscada, acaso tivesse sido deferida, atenderia 

ou não ao princípio da proporcionalidade. 

                                       
379 O Professor Leonardo Martins, do Programa de Pós-Graduação em Direito, da UFRN, ao ministrar a 

disciplina Garantias Constitucionais do Processo, no semestre 2015.1, apontou detalhadamente ao corpo 
discente o caminho a ser percorrido em busca da verificação da adequação de uma intervenção estatal na 
área de proteção de um direito fundamental. Tais passos são descritos, também, no capítulo 5 de 
Liberdade e Estado Constitucional, de autoria do mesmo professor. MARTINS, Liberdade..., p. 120-155. 
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 A primeira passada rumo a essa descoberta consiste em identificar, de forma 

precisa, qual direito seria afetado com a intervenção judicial pretendida. Com esse 

propósito, faz-se oportuno rememorar que o autor da ação, sob o argumento da necessidade 

de salvar a vida do idoso, pretendia uma tutela jurisdicional que lhe suprimisse a vontade, 

depreendendo-se, daí, que a intervenção estatal buscada, acaso deferida, afetaria 

diretamente a liberdade do longevo. Por conseguinte, revelar-se-ia completamente 

equivocado imaginar que seria o direito à vida o afetado com a pretendida intervenção. De 

fato, o argumento da premência da preservação da vida foi utilizado pelo autor da ação 

como motivação para justificar uma intervenção do Estado na liberdade individual do 

idoso. O resguardo da vida do idoso revelou-se, então, apenas como a justificativa para a 

intervenção na liberdade, não havendo qualquer pleito no sentido de restrição pelo Estado 

do direito à vida do indivíduo. 

 Uma vez identificado o direito que sofreria limitação, acaso perpetrada a 

intervenção estatal – o direito à liberdade –, o passo seguinte consiste na constatação de 

que esse direito encontra guarida na Constituição. Conforme amplamente aduzido no 

capítulo 2 deste trabalho, a liberdade é um direito que se encontra expressamente 

positivado na Constituição da República Federativa do Brasil, sendo possível afirmar, por 

conseguinte, que se trata de direito inserido na área de proteção da Constituição. 

 Especificado o direito que sofreria limitação a partir da intervenção estatal 

pretendida e constatando-se que ele se encontra inserido na área de proteção da 

Constituição, faz-se oportuno asseverar que esse direito – a liberdade – só poderia ser 

restringido, acaso encontrada uma justificativa constitucional para essa intervenção. 

 Por oportuno, mister rememorar que os direitos fundamentais não são ilimitados, 

podendo ser restringidos por reservas legais, por direitos constitucionais colidentes ou por 

intervenções estatais proporcionais. 

 Reservas legais são autorizações constitucionais conferidas ao legislador, 

outorgando-lhe poder de limitar, por meio de lei, um direito constitucional.  Entretanto, há 

de se registrar, esse poder de limitação de um direito constitucional não é irrestrito, uma 

vez que deve ser adequado à consecução do propósito almejado, ao mesmo tempo em que 

deve onerar o mínimo possível o direito constitucional.  

 Conforme explanado no capítulo 2, item 2.3.4, o caput do art. 5º da Constituição 

Federal estabelece o direito geral de liberdade, o qual também pode sofrer a incidência de 
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reservas legais, posto que a própria Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso II380, 

confere uma autorização para a limitação da liberdade do cidadão mediante determinação 

legal. Pode-se dizer, portanto, que o art. 5º, inciso II, da Constituição Federal não revela 

apenas o princípio da legalidade, estabelecendo, além desse, uma reserva legal simples ao 

direito geral de liberdade descrito no caput do mesmo artigo. 

Nesse contexto, considerando que a lei pode limitar o direito geral à liberdade do 

cidadão, posto que a Constituição previu essa possibilidade, ao descrever a reserva legal 

estatuída no art. 5º, inciso II, resta perscrutar se há legislação vigente que imponha essa 

limitação à liberdade do indivíduo de se submeter ou não a procedimento médico. 

Uma vez que a tutela jurisdicional pretendida visava à supressão da vontade de 

pessoa idosa, torna-se necessária a análise da Lei 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto 

do Idoso, com o escopo de investigar a existência de norma que obrigue o idoso a se 

submeter a tratamento médico indesejado. 

O Estatuto do Idoso é uma lei que, além de ter trazido para o ordenamento jurídico 

brasileiro uma série de dispositivos inéditos, reuniu, num único documento, diversos 

direitos das pessoas idosas assegurados pela legislação esparsa381, daí surgindo a 

necessidade de se fazer uma imersão em seus dispositivos na tentativa de encontrar, dentre 

eles, alguma reserva legal à liberdade do idoso de decidir sobre os tratamentos aos quais 

deseja se submeter. 

Feita essa análise, é possível afirmar que não há, no Estatuto do Idoso, regra que 

limite o direito à liberdade da pessoa idosa, tampouco que restrinja a liberdade de opção 

pelo tratamento de saúde a que vai se submeter. Aliás, muito ao contrário! Nele, é possível 

encontrar diversos dispositivos382 que asseguram a liberdade da pessoa idosa, como sujeito 

de direitos, digno de respeito.  

Especialmente relevante para o objeto da análise aqui desenvolvida é o caput do art. 

17 do Estatuto do Idoso – Lei 10.741/2003 –, que confere à pessoa idosa que esteja no 

domínio de suas faculdades mentais o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for 

reputado mais favorável.  

Na esteira do já esmiuçado no item 4.2.2 deste capítulo, a interpretação desse 

dispositivo só pode ser uma – a de que cabe ao idoso lúcido, e somente a ele, decidir a qual 

tratamento deseja se submeter. No âmbito desse poder de opção, pode o idoso decidir, 

                                       
380 "Art. 5º [...] II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 
381 PINHEIRO, Naide Maria. Apresentação à 3ª edição. In: PINHEIRO, Naide Maria (Org.). Estatuto do 

Idoso comentado. Campinas: Servanda, 2012. p. 31. 
382 Ver, a propósito, arts. 2º, 3º e 10 da Lei 10.741/2003. 
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inclusive, não realizar tratamento algum. 

Morton Luiz Faria de Medeiros ressalta que a opção dada ao idoso, que enfrenta 

grave enfermidade, de ser tratado em casa, nem de longe legitima práticas como o suicídio 

ou a eutanásia, sublinhando, ao invés disso, a valorização da vida, mostrando-se 

perfeitamente afinada com o processo de humanização da medicina383. 

Feitas essas considerações, é possível asseverar que, conforme o disciplinamento 

contido no Estatuto do Idoso, não pode o Estado substituir a pessoa idosa no exercício do 

seu poder volitivo, sob pena de violação do seu direito à liberdade. Não foi autorizada, 

então, a intervenção do Estado na esfera de vontade do idoso lúcido, tendo restado 

preservado, aliás, o seu direito de optar pelo tratamento que lhe conviesse. 

Observa-se, por conseguinte, inexistir lei limitadora do direito à liberdade do idoso 

lúcido no tocante à escolha do tratamento que lhe tenha sido prescrito, ainda que a 

preservação dessa liberdade possa ocasionar repercussões negativas sobre a manutenção de 

sua vida. 

Assim, embora a Constituição Federal tenha possibilitado a limitação do direito à 

liberdade, quando descreveu uma reserva legal simples (art. 5 º, inciso II) ao direito geral 

de liberdade (art. 5º, caput), o legislador ordinário, ao dispor, em legislação própria, sobre 

os direitos da pessoa idosa, não operou qualquer limitação àquele direito constitucional. Ao 

contrário, o legislador ordinário robusteceu a liberdade já concedida constitucionalmente, 

tratando de explicitar que a vontade do idoso lúcido deve ser preservada no que diz respeito 

às decisões acerca de eventuais tratamentos de saúde que lhe sejam prescritos.  

Diante da constatação de que inexiste, no ordenamento jurídico pátrio, lei limitando 

a liberdade do idoso de optar pelo tratamento de saúde a que irá se submeter, passa-se, 

então, à análise da existência de direito constitucional colidente, não sendo forçoso 

constatar que o caso ora em análise não pode ser enquadrado como uma colisão de direitos 

fundamentais, isso porque os dois direitos apontados – vida e liberdade – são de 

titularidade do mesmo indivíduo.   

De fato, para a caracterização de uma colisão entre direitos fundamentais, faz-se 

necessário o choque entre direitos fundamentais de diferentes titulares, o que não se 

verificou na hipótese, posto que o que estava em xeque era a preservação da liberdade ou 

da vida de um mesmo cidadão, o idoso lúcido que não consentiu com a amputação do seu 

membro inferior. 

                                       
383 MEDEIROS, Morton Luiz Faria de. Comentários ao art. 10, § 2º, do Estatuto do Idoso. In: PINHEIRO, 

Naide Maria (Org.). Estatuto do Idoso comentado. Campinas: Servanda, 2012. p. 151. 
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 Assim, considerando que o direito de opção da pessoa idosa quanto à escolha de 

seus tratamentos de saúde não sofreu qualquer limitação por parte do legislador ordinário, 

tampouco restou limitado, no caso concreto, por direito constitucional colidente, impende 

analisar, por último, se o pedido de suprimento da vontade do idoso, levado a juízo pelo 

órgão ministerial, atenderia ao critério da proporcionalidade. 

 A doutrina pátria não é uníssona quanto à definição do suporte jurídico à ideia de 

proporcionalidade. Paulo Bonavides, por exemplo, que considera a proporcionalidade 

como um princípio não escrito, apregoa que o seu fundamento é o Estado de Direito384. 

Leonardo Martins, por outro lado, entende que é a vinculação dos órgãos públicos aos 

direitos fundamentais que impõe a necessidade de as intervenções do Estado, na área de 

proteção de um direito fundamental,  serem empreendidas apenas na medida de sua 

proporcionalidade385, entendimento ao qual se filia neste trabalho. 

 Dito isso, faz-se necessário asseverar que qualquer intervenção estatal na área de 

proteção de um direito fundamental deve ser justificada mediante o critério da 

proporcionalidade. A intervenção estatal sujeita ao critério da proporcionalidade é, segundo 

Leonardo Martins, a ação ou omissão do Estado que obstaculize, de modo parcial ou 

integral, a realização de um comportamento resguardado pela área de proteção de um 

direito fundamental386. 

 Sendo assim, mostra-se oportuno afirmar que o pleito formulado pelo Ministério 

Público só poderia ser deferido pelo Poder Judiciário se passasse pelo teste da 

proporcionalidade. 

 Com o desiderato, então, de aferir se a tutela judicial buscada pelo Ministério 

Público encontraria amparo no princípio da proporcionalidade, devem-se analisar os 

seguintes aspectos:  

1) se o propósito era lícito;  

2) se o meio utilizado era adequado;  

3) se havia alguma outra medida menos gravosa para se atingir o mesmo propósito;   

4) se o pleito apresentava proporcionalidade em sentido estrito. 

 Uma análise açodada do propósito da intervenção pretendida poderia levar à 

conclusão de que o Estado, ao buscar a preservação da vida do ancião, estaria almejando a 

garantia do direito constitucional à vida, tornando legítima, por consequência, a atuação do 

                                       
384 BONAVIDES, op. cit., . p. 414. 
385 MARTINS, Liberdade..., p. 121. 
386 MARTINS, Liberdade..., p.133. 
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órgão peticionante. 

 Não obstante, a questão não é tão simplória como aparenta à primeira vista. Na 

verdade, o propósito do pedido, embora transvestido da ideia de resguardo do direito à 

vida, denota, na sua essência, o intuito de apoderamento pelo Estado da vontade do 

indivíduo.  É uma típica situação em que o poder público pretende colocar o cidadão numa 

posição de sujeição à vontade estatal. Trata-se de uma tentativa de constranger o sujeito de 

direitos à posição de objeto. 

 De acordo com Immanuel Kant, o Direito conta com a ideia de que o homem não 

será objeto e sim sujeito moral, ou seja, não será um simples meio, mas, ao contrário, um 

fim em si mesmo387. Nessa perspectiva, não podendo ser tratado como objeto, não fica 

sujeito ao arbítrio alheio. 

 Ainda segundo o mesmo autor, uma ação é conforme o Direito, quando permite a 

coexistência da liberdade de cada um com a liberdade de todos os outros segundo uma lei 

universal. Ressalta o autor, ademais, que aquele que coloca impedimentos a outro comete 

contra esse um ato injusto388. Nessa perspectiva, se a ação do Estado não possibilita a 

coexistência da liberdade do idoso, tal ação é injusta, não sendo, portanto, agasalhada pelo 

Direito.    

 Nesse contexto, infere-se que o propósito almejado pela representante do Ministério 

Público, ao buscar a supressão da vontade do longevo, não pode ser considerado como 

lícito, pois não encontra conformidade com o Direito. 

 Por fim, considerando o caráter sucessivo, progressivo e supressivo das etapas de 

verificação da proporcionalidade, conclui-se que, esbarrando-se, de logo, no propósito 

colimado, desnecessária a análise dos passos que lhe seguiriam, sendo a inexistência de um 

propósito lícito suficiente para afastar a ideia de proporcionalidade da medida buscada. 

 Assim, alternativa não há senão reconhecer que a intervenção pretendida pelo 

Ministério Público na área de proteção do direito fundamental à liberdade não se fundou 

em propósito albergado pelo Direito, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado de 

Primeira Instância que indeferiu o pedido e, igualmente, a do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, que negou provimento à apelação interposta. 

                                       
387 KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Tradução José Lamego. Porto: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2005. p. 53. 
388 KANT, ibid.,p. 43. 
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5 O MÍNIMO ESSENCIAL COMO PARÂMETRO PARA SOLUÇÃO DE CASOS 
ENVOLVENDO DIREITOS PERTENCENTES A UM ÚNICO TITULAR 

 

5.1 A NOÇÃO DE BENS PRIMÁRIOS 

 

 A partir do final da década de 1950, John Rawls começou a elaborar uma teoria 

política, intitulada de Uma teoria da justiça389, que ambicionava harmonizar a coexistência 

dos direitos individuais, fundados no liberalismo tradicional, com o Estado do bem-estar 

social, inspirado em doutrinas de esquerda, a exemplo do socialismo. Na época da 

produção do seu texto, predominava na filosofia política e moral o utilitarismo e, com 

muito menor força, o intuicionismo. 

 O utilitarismo, que pode ser considerado como um produto do Iluminismo, foi 

concebido por Jeremy Bentham, no fim do século XVIII. Tratava-se de uma doutrina 

filosófica que considerava como certas as ações tendentes a proporcionar a felicidade e 

erradas as propensas a produzir a infelicidade. 

 Segundo Michael J. Sandel, a ideia central do utilitarismo é a de que o objetivo 

maior da moral consiste em potencializar a felicidade, garantindo a prevalência do prazer 

sobre a dor.  Assevera o mesmo autor, ademais, que, para Jeremy Bentham, vincula-se a 

ideia de utilidade a qualquer coisa que evite sofrimento e dor e que produza felicidade ou 

prazer. Nessa perspectiva, os conceitos de certo e errado adviriam, por conseguinte, daquilo 

que gera prazer ou do que causa dor, respectivamente390. 

 Nessa mesma esteira, assevera Lucas Mendes que, para o utilitarismo, a moralidade 

deve se interessar tão somente em maximizar tanto quanto possível os níveis de felicidade 

e bem-estar391. 

 No dizer de Frank Lovett, o utilitarismo era uma doutrina segundo a qual as ações, 

leis e instituições podiam ser consideradas melhores ou piores de acordo com sua aptidão 

para ampliar o somatório de felicidade dos indivíduos392. Ainda conforme o mesmo autor, 

uma característica significativa dessa doutrina era a sua tenacidade em considerar a 

                                       
389 A obra foi publicada, pela primeira vez, apenas no ano de 1971, tendo, em seguida, sido objeto de diversas 

atualizações pelo seu próprio autor. 
390 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2011. p. 

48. 
391 MENDES, Lucas. Liberdade e bens primários: uma investigação da teoria de John Rawls a partir do 

liberalismo clássico. 2009. 122 fl. Dissertação.  (Mestrado Interistitucional em Filosofia (MINTER)) –  
Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Sociais e Humanas. Santa Maria, RS, 2009. p. 
22. 

392 LOVETT, Frank. Uma teoria da justiça, de John Rawls: guia de leitura. Tradução Vinicius Figueira. 
Porto Alegre: Penso, 2013. p.11. 
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felicidade de todos da mesma maneira, de modo, por exemplo, que a felicidade dos nobres 

ou reis não importava mais do que a dos camponeses ou comerciantes393. 

 A princípio, há de se registrar, que não se vislumbra problemático o fato de a 

felicidade de todos importarem igualmente. O problema que se observa em tal doutrina 

reside, especialmente, no fato de não ter relevância o conteúdo das preferências individuais 

que serão levadas em conta na quantificação da felicidade. Assim, se um grupo grande de 

pessoas sentir prazer em provocar o sofrimento de alguns indivíduos, a violência 

eventualmente praticada restaria moralmente justificada, de acordo com o utilitarismo, se o 

somatório da felicidade proporcionada for superior ao total da dor e sofrimento impingidos. 

 Com o passar do tempo, o utilitarismo foi se mostrando uma doutrina vulnerável, 

especialmente pelo fato de não respeitar os direitos individuais. Ao ponderar apenas a soma 

das satisfações, pode se mostrar muito cruel com o indivíduo394. 

 O intuicionismo, por sua vez, que surgiu da insatisfação de alguns em relação ao 

utilitarismo, sustentava que os princípios morais mais primitivos, como a fidelidade, o 

merecimento e a beneficência, os quais se revelam aos homens como intuições, evidenciam 

a estrutura fundamental da moralidade.  Há de se registrar, entretanto, que o intuicionismo, 

que não foi muito mais do que um nome dado a um aglomerado de intuições, não foi capaz 

de suplantar a então hegemonia do utilitarismo395. 

 Pode-se asseverar, nessa perspectiva, que era o utilitarismo a mais forte doutrina 

existente quando da elaboração, por John Rawls, de Uma teoria da justiça, sendo possível 

afirmar, outrossim, que essa teoria se revelou como um contraponto ao utilitarismo 

predominante naquele momento. Na citada obra, o autor sustenta que o modelo mais justo 

de sociedade seria o escolhido por pessoas que não soubessem qual seria o seu papel na 

sociedade, ou seja, a escolha individual do modelo ideal de sociedade partiria de uma 

posição de ignorância quanto aos papeis que cada um dos partícipes ocuparia no corpo 

social. Nesse panorama orquestrado em Uma teoria da justiça, o autor imagina que os 

indivíduos, numa posição original, por trás do véu da ignorância, não escolheriam 

princípios gerais utilitaristas, e sim princípios da justiça como equidade como sendo os 

mais aptos a nortearem a construção de uma sociedade justa. 

 Conforme Lucas Mendes, os membros da sociedade, numa posição original, 

tentariam formular princípios normativos de justiça aptos a regular e conservar, ao longo 

                                       
393 LOVETT, op. cit., p.12. 
394 SANDEL, op. cit., p. 51. 
395 LOVETT, ibid., p. 13. 
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do tempo, uma sociedade bem-ordenada396. Afirma o mesmo autor que John Rawls utilizou 

o artifício do véu da ignorância com o propósito de estabelecer uma situação de equidade 

entre as partes, daí advindo o nome justiça como equidade, o que possibilitava que os 

princípios que resultassem estabelecidos a partir dela fossem considerados como justos397.  

 Segundo John Rawls, os princípios da justiça como equidade são basicamente dois. 

De acordo com o primeiro princípio, cada pessoa deve ter igual direito ao mais amplo 

sistema total de liberdades básicas iguais que seja conciliável com um sistema equivalente 

de liberdades para todos; já em razão do segundo princípio, as desigualdades sociais e 

econômicas devem ser dispostas de maneira que tanto se consolidem para o máximo 

benefício possível dos menos favorecidos, como que estejam vinculadas a posições e 

cargos abertos a todos, em circunstâncias marcadas pela igualdade equitativa de 

oportunidades398.  

 Impende registrar, ademais, que o primeiro princípio – também conhecido como 

princípio da igual liberdade – tem primazia em relação ao segundo, de modo que a 

liberdade só pode ser restringida em nome da própria liberdade399. 

 John Rawls, em palestras proferidas ao longo dos anos 1980, em um curso de 

Filosofia Política, esclareceu que a prioridade atribuída ao primeiro princípio decorre da 

natureza fundamental dos direitos e liberdades básicos, os quais protegem interesses 

fundamentais400. Acrescenta o mesmo autor que a prioridade do princípio da igual 

liberdade em face do princípio da diferença decorre do fato de aquele primeiro abarcar os 

elementos constitucionais essenciais, o que não ocorre com este segundo princípio401. 

 De acordo com Lucas Mendes, o primeiro princípio elencado por John Rawls, o da 

igual liberdade, almeja proteger dois elementos essencialmente: (1) a mais ampla liberdade 

para todos, sem privilégios ou exceções; e (2) a inviolabilidade das liberdades básicas. 

Dentre as liberdades básicas, aponta o autor que as principais são as liberdades políticas; as 

liberdades de expressão; as liberdades de reunião; as liberdades de consciência e de 

pensamento; as liberdades da pessoa, nas quais se incluem o resguardo contra agressões 

físicas e opressões psicológicas e a proteção contra prisão arbitrária. Ressalta, ademais, que 

nenhuma dessas liberdades pode ser aviltada, com o propósito de atender alguma exigência 

                                       
396 MENDES Lucas. Op. cit.,  p. 19. 
397 MENDES Lucas, ibid: p. 20. 
398 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução Jussara Simões. São Paulo: Martins Fonte, 2008. p. 376. 
399 Ibid: p. 302-303. 
400 RAWLS. John. Justiça como equidade: uma reformulação. Erin Kelly (Org.). Tradução Claudia Berliner. 

São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 65. 
401 RAWLS, Justiça..., p. 67. 
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do segundo princípio da justiça, uma vez que o primeiro princípio tem primazia sobre o 

segundo402. 

 Nesse panorama, diferentemente do utilitarismo que sustenta que o que interessa é o 

somatório de felicidade, a justiça como equidade apregoa que o que importa é a quantidade 

de bens primários.  

 De acordo com essa teoria, as pessoas racionais, por trás de um véu da ignorância, 

escolheriam os bens primários, e não a felicidade, como a métrica ideal para a garantia da 

justiça social403. Bens primários, então, são as coisas que uma pessoa racional sempre 

prefere ter em detrimento de outras. 

 Afirma John Rawls que, com uma maior quantidade desses bens, é possível, em 

regra, prever maior sucesso na realização dos próprios objetivos e na efetuação das suas 

intenções404. No mesmo sentido, afirma Frank Lovett que, independentemente do plano 

pessoal de vida, será racional que sempre se queira mais, e não menos, determinados bens. 

Os bens para os quais tal assertiva é verdadeira podem ser chamados de bens primários405. 

 De acordo com Thadeu Weber, bens primários são aqueles que os cidadãos, como 

pessoas livres e iguais, precisam ter. Observa o autor que, quando John Rawls elencou os 

bens primários, pensou nos seres humanos como cidadãos e não apenas como pessoas406.   

 Segundo John Rawls, inventariando-se os bens primários em categorias amplas, é 

possível elencar os seguintes: liberdades, direitos, oportunidades, rendas e riqueza407. Frank 

Lovett, examinando esses mesmos bens, categorizou-os da seguinte forma: (1º) liberdades 

básicas;  (2º) liberdade de movimento e de escolha de ocupação; (3º) prerrogativas e 

poderes de cargos e profissões de responsabilidade; (4º) renda e riqueza; e (5º) as bases 

sociais do próprio respeito408. 

 Observa Thadeu Weber que a concepção de justiça rawlsiana engloba não só as 

condições materiais básicas, mas também as exigências para o exercício da autonomia 

numa sociedade democrática. Incluem-se como bens primários, nessa perspectiva, além das 

necessidades básicas, a realização das liberdades e dos direitos fundamentais409. 

                                       
402 MENDES, Lucas, op. cit., p. 42. 
403 LOVETT, op. cit., p. 64. 
404 RAWLS, Uma teoria...,  p. 110. 
405 LOVETT, op. cit., p.63 
406 WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 214. 
407 RAWLS, Uma teoria..., p. 110. 
408 LOVETT, op. cit., p. 62. 
409 WEBER, Thadeu. A ideia de um mínimo existencial de J. Rawls. Revista de Filosofia, v. 54, n. 127, Belo 

Horizonte, 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
512X2013000100011>. Acesso em: 22 mar. 2016. 

 



141 
 

 Conforme se pode depreender, o elenco de bens primários concebido por John 

Rawls abarca direitos de status positivus e também de status negativus. Trata-se de 

catálogo mais extenso do que o rol de direitos que comumente são abarcados pelo conceito 

de mínimo existencial, que será objeto de análise no tópico 5.2 desta dissertação. 

 À temática do estudo aqui desenvolvido, importa, especialmente, a constatação de 

que as liberdades foram elencadas por John Rawls como bens primários, ou seja, como 

aqueles bens que quaisquer pessoas, independentemente do seu projeto de vida, deseja ter 

mais do que ter menos. 

 A propósito, ao discorrer acerca do bem primário liberdade, John Rawls asseverou 

que os indivíduos mostram-se livres para fazer algo quando tanto podem fazê-lo, como não 

fazê-lo, ficando livres da interferência do Estado e de outras pessoas410. Ressaltou o mesmo 

autor, ademais, que todas as liberdades devem estar disponíveis a todos os membros da 

sociedade411.  

 Pode-se afirmar, nessa perspectiva, que John Rawls, ao apregoar um sistema de 

igual liberdade para todos, não excetuou qualquer segmento da população, não ficando as 

pessoas idosas, por conseguinte, impedidas do seu usufruto. 

 Por fim, importa enfatizar que a inclusão das liberdades no rol de bens primários 

denota a sua essencialidade, ideia que se mostrará útil ao desenvolvimento do tópico 5.3 

deste trabalho. 

  

5.2 A NOÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL 

 

 A partir de aprimoramentos desenvolvidos ao longo do tempo à teoria dos quatro 

status de Jellinek, que distinguia os direitos fundamentais em direitos de status passivo, 

ativo, negativo ou positivo, a doutrina vem identificando os direitos fundamentais em 

espécies, considerando, para tanto, a relação verificada entre o titular do direito e o Estado. 

Nos dias de hoje, prevalece a classificação que os divide em direitos de defesa412, também 

conhecidos como direitos de liberdade; direitos a prestação e direitos de participação413. 

 Interessam ao estudo objeto deste tópico os direitos a prestações, também chamados 

                                       
410 RAWLS, op. cit., p. 248. 
411 RAWLS, ibid: p. 250. 
412 Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins preferem a utilização do termo direitos de resistência, ao invés de 

direitos de defesa, pois consideram que essa última expressão está muito mais ligada ao direito de se 
defender em processo judicial. DIMOULIS; MARTINS, op. cit., p. 50. 

413 Essa é a classificação adotada, por exemplo, por Paulo Gustavo Gonet Branco. BRANCO, Teoria geral..., 
op. cit., p. 157-166. 
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de direitos de status positivus ou direitos sociais, os quais podem ser conceituados como os 

direitos do indivíduo de obter do Estado um agir voltado ao atendimento de suas 

necessidades básicas. 

 Vale ressaltar que não são apenas os direitos sociais que demandam gastos por parte 

do Estado. A implementação dos direitos individuais e políticos também exigem do Poder 

Público o desembolso de valores, o que é facilmente perceptível a partir da consideração do 

montante despendido para a manutenção das polícias e da Justiça, cujas estruturas atendem 

demandas não apenas sociais, mas também individuais414. 

 Segundo Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, a categoria de direitos a prestações 

é composta pelos direitos que possibilitam aos indivíduos exigir uma atuação específica do 

Estado com o propósito de, por meio da melhoria de suas condições de vida, garantir os 

pressupostos materiais indispensáveis ao exercício da liberdade415. 

 De acordo com Paulo Gustavo Gonet Branco, os direitos a prestações fundam-se na 

ideia de que o Estado deve atuar no sentido de libertar os indivíduos das necessidades, 

revelando-se, portanto, como direitos de promoção416. 

 Conforme Alessandra Gotti, os direitos sociais são endereçados ao Estado, para o 

qual surgem deveres de prestações positivas, objetivando-se a melhoria das condições de 

vida e a promoção da igualdade material417. 

 Para Eduardo Cambi, os direitos sociais impõem ao Estado o cumprimento de 

obrigações de fazer418. Entretanto, aduz o mesmo autor que, quando o Estado se esquiva de 

efetivar esses direitos, ofendendo gravemente a Constituição, fica o Judiciário compelido a 

atuar com o propósito de restaurar o respeito e a superioridade da Lei Fundamental419. Não 

é demais enfatizar que essa incumbência, conferida ao Judiciário para resgatar a 

proeminência da Constituição, só pode ser efetivada diante do ajuizamento de ação pela 

parte interessada, tendo em vista o princípio da inércia da jurisdição, segundo o qual a 

Justiça só atuará quando regularmente provocada a fazê-lo. 

 Os direitos a prestações, há de se registrar, atravessaram um ciclo marcado 

inicialmente por uma baixa normatividade, passando, em seguida, à esfera programática, 

                                       
414 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Hélio Varela de. Direito fundamental à saúde: parâmetros e alternativas 

para sua concretização no Brasil.2013. Dissertação. (Mestrado em Direito)  – Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 

415 DIMOULIS; MARTINS, op. cit.,  2014. p. 52. 
416 BRANCO, Teoria geral..., op. cit., p. 159. 
417 GOTTI, op. cit., p. 72. 
418 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas 

públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 215. 
419 CAMBI, ibid: p. 217-218. 



143 
 

até o momento em que as modernas Constituições, inclusive a do Brasil, reconheceram a 

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais420. Registre-se, a propósito, que as 

constituições brasileiras que antecederam a de 1988 não dispunham de norma 

determinando essa aplicabilidade imediata.  

 Perscrutando-se o teor do título II, da Constituição Federal de 1988421, dedicado à 

catalogação dos direitos e garantias fundamentais, é possível observar que o seu capítulo II 

ocupou-se da especificação de diversos direitos sociais, os quais gozam, por conseguinte, 

da mesma proteção conferida aos demais direitos fundamentais, aproveitando-se, portanto, 

da prescrição contida no § 1º do art. 5º, o qual estabelece que as normas definidoras dos 

direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 

 Pode-se dizer que o art. 5º, § 1º, da Constituição Federal, representa um importante 

indicador da força jurídica privilegiada das normas de direitos fundamentais, sendo 

oportuno ressaltar que esse regime jurídico reforçado se aplica não apenas às normas 

descritas no mencionado art. 5º, mas, igualmente, a todas as normas de direitos 

fundamentais, independentemente do seu posicionamento no texto constitucional422. 

 Acontece, entretanto, que o fato de a Constituição Federal ter atribuído o status de 

direitos fundamentais aos direitos à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, ao 

transporte, ao lazer, à segurança, dentre outros, não significa que o Estado disporá de 

recursos orçamentários para realmente efetivá-los, surgindo, nesse contexto, a figura da 

reserva do possível, por meio da qual o Estado alega incapacidade financeira para cumprir 

parte das prestações positivas que lhe cabem. 

 Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins sustentam que a figura da reserva do possível 

foi mal importada pelo Brasil da jurisprudência alemã.  Segundo os autores, tal figura teria 

surgido em decisão, proferida nos autos do processo BVERFGE 33, 303 –  Numerus 

clausus, no qual não se apreciava a implementação de direitos sociais, mas, sim, uma 

intervenção estatal na liberdade profissional de pretendentes às vagas do curso de medicina 

de uma universidade pública da Alemanha423. 

 Analisando-se o inteiro teor dessa decisão, depreende-se que a sua causa de pedir, 

realmente, circundava em torno da alegação de que a redução do número de vagas no 

ensino superior contrariava o direito à livre escolha profissional. Não obstante, mostra-se 

                                       
420 BONAVIDES, op. cit.,  p. 582-583. 
421 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 15 

mar. 2016. 
422 SARLET, Teoria geral..., op. cit., p. 327-328. 
423 DIMOULIS; MARTINS, op. cit., p. 97-98. 
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inevitável observar que restou consignado, na mesma decisão, que os direitos sociais de 

participação em benefícios estatais encontram-se sujeitos à reserva do possível. O direito à 

não intervenção estatal na liberdade profissional foi cotejado, então, diante dos 

dispendiosos investimentos financeiros que seriam necessários para garantir a todos os 

candidatos, em todos os momentos, uma vaga no ensino superior por eles desejado. A 

decisão assinalou de forma expressa que a limitação do número de ingressantes na 

universidade pública pode ocorrer quando prescrita nos limites do estritamente necessário, 

utilizando-se exaustivamente toda a capacidade financeira existente voltada à formação424. 

 Como é possível perceber, quando o Tribunal Constitucional Federal alemão 

referiu-se à reserva do possível, fez com o propósito de justificar a incapacidade financeira 

para se atender ilimitadamente todos os pleitos individuais que exigem do Estado 

prestações pecuniárias. A limitação de vagas de acesso à universidade pública não pode ser 

caracterizada, nessa perspectiva, simplesmente como uma intervenção estatal na liberdade 

profissional dos pretendentes às vagas. Refere-se, muito mais, à restrição de acesso à 

educação, que é um direito social do cidadão e uma obrigação do Estado. A referência à 

reserva do possível surgiu, então, não em um contexto no qual se buscava do Estado uma 

mera abstenção, mas, na verdade, no bojo de uma demanda cuja consequência prática, no 

caso de deferimento, implicaria a ampliação da disponibilização, pelo Estado, de um direito 

social, com evidentes repercussões financeiras. 

 Finalizada essa pequena digressão acerca do surgimento da cláusula da reserva do 

possível no âmbito da jurisprudência alemã e volvendo-se ao objetivo de precisar o  

significado dessa cláusula, cumpre afirmar que os direitos sociais só serão concretizados se 

houver capacidade financeira, por parte do Estado, para tornar factíveis as prestações 

positivas dele reclamadas.  

 Em um cenário, portanto, marcado, de um lado, por uma extensa catalogação de 

direitos fundamentais que exigem do Estado prestações positivas; e, de outro, pela escassez 

de recursos públicos suficientes para retirá-los do papel, desponta a tese da reserva do 

possível como uma argumentação jurídico-financeira formulada com o propósito de se 

justificar o inadimplemento de obrigação imposta ao Estado pelo constituinte.  

 Considerando, entretanto, que a Constituição de um país não é, conforme advertia 

Ferdinand Lassale, uma lei como outras quaisquer, sendo, na verdade, algo de mais 

                                       
424 O inteiro teor da decisão pode ser consultado em: MARTINS, Leonardo (organização e introdução, 

coletânea original de J. Schwabe). Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional 
Federal alemão. Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2005. p. 656-667. Disponível em: 
<http://www.kas.de/wf/doc/kas_7738-544-1-30.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2016. 
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sagrado, mais sólido e mais imutável que todas as demais425, mostra-se inconcebível, a 

princípio, que nem todos os direitos fundamentais nela descritos sejam dotados de 

efetividade. 

 Vale lembrar, aliás, que a Constituição é a norma jurídica de categoria mais elevada 

num país, não podendo os direitos fundamentais ser desconsiderados sequer pelo legislador 

que, ao cumprir seu mister quanto à elaboração das normas, deve observar não apenas as 

prescrições formais descritas na Lei Maior, como, igualmente, deve estar atento ao 

conteúdo dos dispositivos constitucionais, em relação aos quais não se admite discrepância. 

 Eduardo Cambi assevera que as leis não podem obstaculizar a efetivação dos 

direitos fundamentais, uma vez que ao legislativo constituído não é dado o poder de se 

sobrepor, por meio da sua maioria, à vontade do constituinte426.  

 O Ministro Celso de Mello, a propósito, no julgamento pelo Supremo Tribunal 

Federal da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 

347-DF, ressaltou a necessidade de os juízes e Tribunais atentarem para seu dever de velar 

pela integridade dos direitos fundamentais de todas as pessoas427. 

 Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins asseveram que a arguição da reserva do 

possível não encontra, no ordenamento jurídico brasileiro, fundamento para ser utilizado 

como parâmetro limitador da aplicabilidade imediata dos direitos prestacionais, isso 

porque, dada a inexistência de hierarquia ou proeminência dentre os direitos fundamentais, 

inexistiria suporte normativo para se atribuir prioridade a determinado direito. Para os 

autores, faltaria à autoridade judiciária, ademais, competência para quantificar a capacidade 

financeira e as prioridades políticas especificadas pelos demais poderes, incumbindo-lhe, 

tão somente, apreciar eventual inconstitucionalidade por omissão428. 

 Não obstante o que preconiza o mundo do dever ser, há de se reconhecer que, num 

país como o Brasil, com imensas dificuldades sociais, almejar que todos os direitos 

fundamentais sejam implementados de uma só vez, inclusive mediante a intervenção do 

Poder Judiciário, é um sonho que se esbarra em impedimentos práticos irremovíveis429. A 

                                       
425  LASSALLE, Ferdinand.  A essência da Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 7. 
426 CAMBI, op. cit., p. 205. 
427 ADPF 347 MC/DF. Relator: Min. Marco Aurélio. Julgamento: 09/09/2015. Órgão Julgador:  Tribunal 

Pleno. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665>. Acesso em: 19 mar. 
2016. 

428 DIMOULIS; MARTINS, op. cit., p. 98-100. 
429 WATANABE, Kazuo. Controle jurisdicional de políticas públicas: mínimo existencial e demais direitos 

fundamentais imediatamente judicializáveis. Revista de Processo, ano 36, v. 193, p 22, mar./2011.  São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord).   
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Constituição jurídica430, então, sucumbe diante da realidade econômica vigente. 

 Adverte Karine da Silva Cordeiro, entretanto, que a simples alegação, por parte do 

Estado, de limitação material para adimplir as prestações devidas não é suficiente para 

desobrigá-lo dos seus deveres constitucionais, incumbindo ao poder público, nessa 

perspectiva, comprovar a incapacidade fática de realização do direito431.  

 Nesse mesmo sentido é a doutrina de Alessandra Gotti, segundo a qual a alegação 

de impossibilidade de concretização de determinado direito deve ser justificada, levando-se 

em consideração a totalidade dos recursos de que dispõem os poderes públicos e as 

prioridades por eles eleitas432. 

 Assim, diante da impossibilidade evidente de não se conseguir implementar, a um 

só tempo, todos os direitos sociais descritos na Constituição Federal, mostra-se racional a 

priorização de uns em detrimento de outros. Sobressai-se, nesse contexto, a ideia de 

mínimo existencial, hoje vinculado a um grupo de direitos fundamentais sociais 

considerados imprescindíveis à garantia da dignidade da pessoa humana, em relação aos 

quais fica afastada a escusa estatal conhecida como reserva do possível. 

 Kazuo Watanabe aduz que o mínimo existencial é composto por um elenco de 

direitos  fundamentais sociais que integram o núcleo básico do princípio da dignidade da 

pessoa humana433, afirmando, além disso, que é inoponível a cláusula da reserva do 

possível em relação a esse grupo de direitos434. 

 Alessandra Gotti, nessa mesma esteira, afirma que as prestações fáticas que 

compõem o chamado mínimo existencial devem ser disponibilizadas pelo Estado de modo 

prioritário, não sendo aceitável em relação a elas a escusa da reserva do possível435. 

 Conforme assevera Karine da Silva Cordeiro, se é certo que há relativo consenso 

quanto à obrigação do Estado de assegurar um mínimo existencial, o mesmo não se diga 

quando se estiver a perquirir o conteúdo qualitativo e quantitativo desse mínimo436. 

Ressalta a autora, desse modo, que não é possível fixar, universal e uniformemente, o 

conteúdo do mínimo existencial, pois o conjunto de prestações imprescindíveis para 

                                       
430 Constituição jurídica é expressão utilizada por Konrad Hesse em contraposição à ideia de Constituição 

real. HESSE, Konrad, A força normativa da Constituição. Tradução Gilmar Ferreira Mendes. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

431 CORDEIRO, Karine da Silva. Direitos fundamentais sociais: dignidade da pessoa humana e mínimo 
existencial, o papel do Poder Judiciário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 172. 

432  GOTTI, op. cit., p. 94. 
433 WATANABE, op. cit., p. 19. 
434 WATANABE, ibid:   p. 23. 
435 GOTTI, op. cit., p. 72. 
436 CORDEIRO, ibid., p. 110. 
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assegurá-lo depende de circunstâncias locais, temporais, econômicas e, até, individuais437. 

Nessa perspectiva, deixou assentado que o mínimo existencial exige do Estado a 

disponibilização de um conjunto de prestações básicas que propiciem ao indivíduo alcançar 

as condições materiais imprescindíveis a uma vida digna438. 

 Ingo Wolfgang Sarlet, por seu turno, ressaltou que há forte convergência doutrinária 

no sentido de asseverar que o conteúdo do mínimo existencial extrapola a ideia de mínimo 

meramente vital ou de sobrevivência, de modo que ele não protege simplesmente a vida, 

abarcando, igualmente, uma dimensão sociocultural da dignidade humana439. 

 De um modo geral, os autores sustentam que o conteúdo do mínimo existencial é 

variável, razão pela qual se abstêm de elaborar um elenco de direitos abarcados por essa 

locução. 

 Ana Paula de Barcellos, diferentemente, tratou de apontar o conteúdo do mínimo 

existencial, asseverando que ele é composto de quatro elementos, sendo três deles de cunho 

material e um instrumental, a saber: a educação fundamental, a saúde básica, a assistência 

aos desamparados e o acesso à Justiça, os quais são dotados de eficácia jurídica positiva, 

podendo ser exigíveis através do Poder Judiciário. Nesse sentido, sustenta a autora que a 

educação e a saúde constituem o primeiro momento da dignidade da pessoa humana, a 

partir dos quais o indivíduo adquire a possibilidade de construir sua dignidade de forma 

autônoma. A assistência aos desamparados, por seu turno, abarca a prestação de alimento, 

vestuário e abrigo. Já o acesso à Justiça é o elemento instrumental que garante simetria aos 

elementos materiais do mínimo existencial440. 

 Faz-se necessário aduzir que os conceitos de mínimo existencial e de núcleo 

essencial dos direitos sociais não se confundem, embora o núcleo essencial dos direitos 

sociais integrem, via de regra, o mínimo existencial.  

 Vale esclarecer, a propósito, que o núcleo essencial de um direito fundamental 

constitui a parte sem a qual o direito desnatura-se; é a porção que o caracteriza como tal. O 

mínimo existencial, por sua vez, dado o seu caráter variável, não pode ficar circunscrito tão 

somente ao conteúdo do núcleo essencial do direito social. Como se disse, considerando 

que a definição de seu conteúdo depende de diversas condições, inclusive pessoais, não é 

possível afirmar, a priori, que o mínimo existencial se limita ao núcleo essencial dos 

                                       
437  CORDEIRO, op. cit., p. 116-117. 
438  CORDEIRO, op. cit., p. 120. 
439  SARLET, Direitos fundamentais..., op. cit., p. 587. 
440 BARCELLOS, Ana Paula de.  A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 288-289. 
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direitos sociais. Em algumas situações, para se garantir o mínimo existencial, será 

suficiente que se assegure tão somente o núcleo essencial dos direitos sociais; noutras 

situações, entretanto, para se garantir o mesmo mínimo, mostrar-se-á imperioso que se 

garanta, também, partes um pouco mais periféricas do mesmo direito. 

 No cenário internacional, começa a se bosquejar a ideia da imprescindibilidade de 

atendimento, pelos Estados, de um minimum core obligation, ou seja, sustenta-se a 

imperiosidade de satisfação de um núcleo mínimo de obrigações. Essa ideia é patrocinada 

pelo Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CDESC) das Nações Unidas, 

que foi instituído com o fim de controlar o cumprimento, pelos Estados Partes, das 

disposições estatuídas no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais441. Referido Comitê vem publicando, desde a sua instituição, diversos 

Comentários Gerais442, destacando-se, dentre eles, o Comentário Geral nº 3, o nº 12, o nº 

13, o nº 14, o nº 15 e o nº 19, os quais denotam particular preocupação das Nações Unidas 

com a garantia de um núcleo mínimo de direitos sociais. 

 Volvendo-se ao ambiente interno, faz-se necessário pontuar que a Constituição 

Federal de 1988 não ostenta, de forma explícita, o direito a um mínimo existencial. Pode-se 

dizer, portanto, em outras palavras, que não há, no arcabouço constitucional vigente, um 

fundamento expresso de sustentação à ideia de um mínimo existencial. 

 Não obstante tal constatação, a doutrina pátria, a exemplo de Ingo Wolfgang 

Sarlet443, tem entendido que o direito ao mencionado mínimo pode ser deduzido a partir do 

seguinte: 1º) a ordem econômica, conforme previsto na Carta Maior, tem por fim assegurar 

a todos uma existência digna444; 2º) a Constituição preceitua a inviolabilidade do direito à 

vida445 e 3º) a dignidade da pessoa humana é fundamento da República446. 

  Entende-se, por conseguinte, que a obrigação do Estado de conferir ao cidadão um 

mínimo existencial se caracteriza como uma regra constitucional implícita, uma vez que o 

direito a um mínimo existencial se extrai da interpretação conjugada de alguns dispositivos 

                                       
441 Informação disponível em: <http://direitoshumanos.gddc.pt/2_1/IIPAG2_1_2_2.htm>. Acesso em: 18 mar. 

2016. 
442 Disponíveis em: <http://direitoshumanos.gddc.pt/2_1/IIPAG2_1_2_2_2.htm>. Acesso em: 18 mar. 2016. 
443 SARLET, Direitos fundamentais..., op. cit., p. 588. 
444 "Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios [...]" 

445 "Art. 5º 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, [...]" 

446 "Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a 
dignidade da pessoa humana; [...]" 
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elencados na Constituição Federal, com especial ênfase ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

 A propósito, cumpre observar que a jurisprudência pátria, levando em consideração 

a imprescindibilidade desse grupo de direitos à garantia da dignidade da pessoa humana, 

tem se posicionado no sentido de que a alegação de falta de recursos não se aplica aos 

direitos integrantes do mínimo existencial. As decisões judiciais têm asseverado, portanto, 

que a escusa conhecida como reserva do possível não se aplica quando se estiver diante de 

causas em que se pleiteiem direitos que integram o mínimo existencial. 

 Embora não seja possível se estabelecer uma enumeração categórica dos direitos 

básicos que integram o mínimo existencial, tendo em vista o caráter variável acima citado, 

um inventário das decisões do Supremo Tribunal Federal que tratam expressamente sobre a 

temática tem o condão de elucidar qual ou quais grupos de direitos vêm sendo 

reconhecidos como pertencentes a esse núcleo. 

 Em busca efetuada junto ao repositório jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal447, utilizando-se como parâmetro de pesquisa a locução “mínimo existencial” e 

delimitando a busca ao período de uma década, demarcada entre 01.01.2005 a 31.12.2014, 

obtiveram-se como resultado treze acórdãos, cujas temáticas serão adiante listadas. 

 No julgamento do Agravo Regimento no Recurso Extraordinário 745745/MG, em 

02.12.2014, entendeu o STF que a manutenção da rede de assistência à saúde da criança e 

do adolescente não se sujeita à reserva do possível, tendo em vista que a assistência à saúde 

integra o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial448.  

 Na apreciação do Recurso Extraordinário 658312/SC, em 27.11.2014, reconheceu o 

STF que o direito da mulher a intervalo antes do início do cumprimento de hora-extra 

integra o mínimo existencial449. 

                                       
447 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pesquisa de jurisprudência utilizando como parâmetro de busca 

a locução mínimo existencial. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28m%EDnimo+existencial%29
%28%40JULG+%3E%3D+20050101%29%28%40JULG+%3C%3D+20141231%29&base=baseAcorda
os&url=http://tinyurl.com/jotj9w9>. Acesso em: 19 mar. 2016. 

448 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 745745/MG. Relator: Min. Celso de Mello. Órgão julgador:  
Segunda Turma.  Julgamento: 02.12.2014.  Publicação: 19.12.2014.  Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28745745%2ENUME%2E+O
U+745745%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/lfctywo>. Acesso em: 19 
mar. 2016. 

449 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 658312/SC. Relator: Min. Dias Toffoli. Órgão julgador:  
Tribunal Pleno.  Julgamento: 27.11.2014.  Publicação: 10.02.2015.  Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28658312%2ENUME%2E+O
U+658312%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/klkgbc6>. Acesso em: 19 
mar. 2016. 
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 Na decisão do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 727864/PR, em 

04.11.2014, consignou-se que a garantia de fornecimento de leitos a pacientes do SUS é 

obrigação constitucional imposta ao Estado, cuja implementação não se sujeita à alegação 

de reserva do possível, tendo em vista que a garantia do direito à saúde integra o núcleo 

básico que qualifica o mínimo existencial450. 

 No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 658171/DF, em 

01.04.2014, concluiu o STF que a implementação de políticas públicas voltadas à garantia 

de um meio ambiente ecologicamente equilibrado não pode ser frustrada sob o fundamento 

da insuficiência orçamentária, podendo o Judiciário determinar à Administração Pública a 

adoção das medidas assecuratórias à garantia dos direitos constitucionalmente 

reconhecidos como essenciais451. 

 Ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 598212/PR452, em 

25.03.2014, e o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 763667/CE453, em 

22.10.2013, entendeu o Supremo que a implantação e estruturação de Defensoria Pública, 

na medida em que constitui mecanismo para garantir o direito a ter direitos, faz parte do 

mínimo existencial a ser protegido judicialmente.  

 No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 581352/AM, em 

29.10.2013, asseverou o Supremo Tribunal Federal que a ampliação e melhoria no 

atendimento de gestantes em maternidades estaduais é direito que integra o núcleo básico 

que qualifica o mínimo existencial454. 

                                       
450 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 727864. Relator: Min. Celso de Mello. Órgão julgador: 

Segunda Turma. Julgamento: 04.11.2014.  Publicação: 13.11.2014.  Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28727864%2ENUME%2E+O
U+727864%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/pbetc9m >. Acesso em: 19 
mar. 2016. 

451 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 658171 AgR/DF. Relator: Min. Dias Toffoli. Órgão julgador:  
Primeira Turma.  Julgamento: 01.04.2014.  Publicação: 28.04.2014.  Disponível em: < 
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mar. 2016. 
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Segunda Turma.  Julgamento: 25.03.2014.  Publicação: 24.04.2014.  Disponível em: < 
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2016. 
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Segunda Turma.  Julgamento: 22.10.2013.  Publicação: 13.12.2013.  Disponível em: < 
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454 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 581352 AgR/AM. Relator: Min. Celso de Mello. Órgão 
julgador: Segunda Turma.  Julgamento: 29.10.2013.  Publicação: 22.11.2013.  Disponível em: 
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 Na apreciação do Recurso Extraordinário 567985/MT, julgado em 18.04.2013, que 

tratava dos critérios para a concessão de benefício da prestação continuada, ressaltou seu 

relator, Ministro Marco Aurélio, que existe certo grupo de prestações essenciais básicas que 

se deve fornecer ao ser humano para simplesmente ter capacidade de sobreviver e que o 

acesso a tais bens constitui o mínimo existencial455.  

 No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 642536/AP, em 

05.02.2013, o STF reconheceu que o direito à melhoria da qualidade da prestação do 

serviço de saúde por hospital da rede pública integra o mínimo existencial456. 

 No Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 639337/SP, julgado em 

23.08.2011, reconheceu-se que o direito da criança de ser atendida em creche ou pré-escola 

mais próxima à sua residência ou ao trabalho dos pais não se sujeita à reserva do possível, 

posto que constitui direito que integra o mínimo existencial457.  

 No julgamento do agravo regimental interposto na Suspensão de Tutela Antecipada 

223/PE, ocorrido em 14.04.2008, reconheceu o STF o dever do Estado de viabilizar a 

cirurgia de implante de marca-passo, por entender que a assistência à saúde constitui o 

núcleo básico que qualifica o mínimo existencial458. 

 Na apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3768/DF, julgada em 

19.09.2007, a Relatora Ministra Carmem Lúcia, ressaltou, em seu voto, que o direito do 

idoso ao transporte público urbano gratuito representa uma condição mínima de 

mobilidade,  concretizadora  de  sua  dignidade  e  de  seu bem-estar, não se compadecendo  
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com condição imposta pelo princípio da reserva do possível, que haverá de se 

compatibilizar com a garantia do mínimo existencial459. 

 Por fim, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário  

410715/SP, em 22.11.2005, entendeu o Supremo Tribunal Federal que o direito da criança 

de até 6 (seis) anos de idade de ser atendida em creche e em pré-escola não se sujeita a 

escusas relacionadas com a reserva do possível460.  

 Perscrutando-se, portanto, o teor dos treze acórdãos proferidos, entre 2005 e 2014, 

pelo Supremo Tribunal Federal, que aparecem como resultado de uma pesquisa em que se 

busca a ocorrência da locução “mínimo existencial” no repositório de jurisprudência do 

mais elevado Tribunal do país, observa-se que 5 (cinco) deles foram proferidos em ações 

em que se pleiteava a garantia do direito à saúde; 2 (dois) referem-se à garantia do direito à 

educação; 2 (dois) dizem respeito à implantação e estruturação de Defensorias Públicas; 1 

(um) é referente à gratuidade no transporte público urbano a pessoas idosas; 1 (um) é 

pertinente à concessão do benefício da prestação continuada; 1 (um) é relativo à garantia de 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado; e 1 (um) diz respeito à garantia à mulher 

de intervalo antes do início do cumprimento de hora-extra. 

 Constata-se, então, que o Supremo Tribunal Federal tem utilizado a locução 

“mínimo existencial” para resguardar um grupo de direitos da sujeição à reserva do 

possível. É uma expressão, portanto, que denota um contraponto à alegação de 

incapacidade financeira do Estado para arcar com determinada prestação que exige o 

desembolso de recursos públicos. 

 Mostra-se oportuno perceber que nenhum dos treze acórdãos identificados na 

pesquisa apresentava o conceito de mínimo existencial com o escopo de proteger 

liberdades individuais. Essa expressão foi sempre utilizada em um contexto de satisfação 

de direitos prestacionais. 

 Embora não tenha sido objeto de decisão do órgão colegiado, digna de nota especial 

                                       
459 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3768/DF. Relator(a): Min(a). Cármen Lúcia. Órgão julgador: 

Tribunal Pleno. Julgamento: 19.09.2007.  Publicação: 26.10.2007.  Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%283768%2ENUME%2E+OU+
3768%2EACMS%2E%29+%28%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2ENORL%2E+OU+%28C%C1R
MEN+L%DACIA%29%2ENORV%2E+OU+%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2ENORA%2E+OU+
%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/p7
qzcxh>. Acesso em: 19 mar. 2016. 

460 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 410715 AgR/SP. Relator: Min. Celso de Mello. Órgão julgador: 
Segunda Turma.  Julgamento: 22.11.2005.  Publicação: 03.02.2006.  Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28410715%2ENUME%2E+O
U+410715%2EACMS%2E%29%28%40JULG+%3D+20051122%29&base=baseAcordaos&url=http://ti
nyurl.com/zwkqpjn>. Acesso em: 19 mar. 2016. 
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é a decisão monocrática proferida nos autos da ADPF 45, na qual o relator, Ministro Celso 

de Mello, expressou a possibilidade do controle judicial de políticas públicas, quando 

voltadas à garantia do mínimo existencial. No bojo do ato decisório, traz o seu relator a 

ideia de que o mínimo existencial é composto pelo agrupamento irreduzível de condições 

mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do 

indivíduo461. Vincula o eminente relator o conceito de mínimo existencial aos direitos 

constitucionais de segunda geração – os que exigem do Estado prestações positivas. 

 Mostra-se proveitoso mencionar que Ingo Wolfgang Sarlet é quem ainda fornece 

um conceito de mínimo existencial dotado de dupla dimensão – uma prestacional e uma 

defensiva. Segundo o autor, o conteúdo do mínimo existencial deve abarcar tanto o que o 

Estado não pode retirar do indivíduo (dimensão negativa), como o que cumpre ao Estado 

disponibilizar ao cidadão, por meio de prestações de cunho material (dimensão positiva). 

Para corroborar a ideia de que o conceito de mínimo existencial compreende também uma 

dimensão negativa (de não intervenção ou de não afetação), Ingo Wolfgang Sarlet 

argumenta que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a perspectiva negativa do 

mínimo existencial, quando decide, por exemplo, no sentido de serem proibidos atos com 

efeito confiscatório, conforme ocorreu no julgamento do RE 397.744462. 

 Analisando-se o teor da decisão constante nos autos do RE 397.744, observa-se que 

ela foi proferida no bojo de demanda em que se discutia a inconstitucionalidade da 

instituição de alíquotas progressivas de contribuição de seguridade social. Seu Relator, 

Ministro Joaquim Barbosa, construiu uma argumentação por meio da qual assevera que a 

proibição de tributação confiscatória representa um impedimento, pela Carta Política, da 

injusta apropriação estatal, de parte ou de todo o patrimônio do contribuinte, 

comprometendo-se, por conseguinte, o exercício do direito a uma existência digna463.   

 Não resta dúvida, há de se dizer, de que a insuportabilidade da carga tributária foi 

apontada como fator impeditivo do usufruto de uma existência digna. Não obstante, não se 

                                       
461 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 45 MC/DF. Relator: Min. Celso de Mello. Decisão 

monocrática. Julgamento: 29.04.2004. Publicação: 04.05.2004. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28ADPF+45%29%2845%
2ENUME%2E+OU+45%2EDMS%2E%29%28%28CELSO+DE+MELLO%29%2ENORL%2E+OU+%
28CELSO+DE+MELLO%29%2ENPRO%2E+OU+%28CELSO+DE+MELLO%29%2EDMS%2E%29%
29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/hcg4tzd>. Acesso em: 20 
mar. 2016. 

462 SARLET, Direitos fundamentais..., op. cit., p. 589. 
463 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 397744/PR. Min. Joaquim Barbosa. Decisão monocrática. 

Julgamento: 15.10.2009. Publicação: 03.11.2009. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28397744%2ENUME%2E
+OU+397744%2EDMS%2E%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tiny
url.com/mvcpvej>. Acesso em: 20 mar. 2016. 
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incluiu, pelo menos não de forma expressa, a proibição de tributação confiscatória como 

um direito integrante do mínimo existencial, embora seja bem possível que a jurisprudência 

caminhe nesse sentido. 

 De todo modo, é importante observar que a apontada decisão não resguardou uma 

liberdade individual propriamente dita, mas, sim, uma proteção ao patrimônio do indivíduo 

a fim de que ele possa preservar um padrão necessário à manutenção de uma existência 

digna. Girou a demanda, então, em torno de questão com repercussão patrimonial. 

 Pode-se concluir que o argumento de que um direito encontra-se abarcado pelo 

manto do mínimo existencial só ocorre quando a causa versa sobre questões com 

repercussão patrimonial, seja quando se exige que o Estado cumpra seu dever de assegurar 

prestações positivas, satisfazendo, assim, direitos sociais, seja quando ele é instado a não 

subtrair algo que o indivíduo possui.  

  Assim, não obstante seja clara a ideia de que integram o conceito de mínimo 

existencial os direitos mais indispensáveis à preservação ou ao restabelecimento da 

dignidade da pessoa humana, tanto a doutrina como a jurisprudência pátrias associaram tal 

conceito tão somente a direitos cuja fruição exigem do Estado ou prestações pecuniárias ou 

o dever de não intervir no patrimônio do indivíduo de modo a lhe retirar as condições 

mínimas para uma existência digna.  

 Nessa conjuntura, observa-se que o conceito de mínimo existencial adotado no 

Brasil é insuficiente para abarcar todos os direitos realmente imprescindíveis à garantia da 

dignidade do indivíduo, posto que sob o seu manto não estão incluídas as liberdades 

individuais. 

 

5.3 O MÍNIMO ESSENCIAL 

 

5.3.1 Formulação de um novo conceito 

 

 Conforme visto nos dois tópicos antecedentes – 5.1 e 5.2 –, a noção de mínimo 

existencial, largamente difundida no Brasil, e o inventário de bens primários (primary 

goods), categorizado por John Rawls, não denotam exata coincidência quanto ao seu 

conteúdo. Na verdade, é possível verificar uma relação de continência (conteúdo e 

continente) entre os direitos que integram o mínimo existencial e aos pertencentes ao rol de 

bens primários, sendo o mínimo existencial abarcado no catálogo de bens primários, o qual 

ostenta, por conseguinte, maior amplitude. 
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 O elenco de bens primários, portanto, ao compreender um rol bem mais abrangente 

do que o do mínimo existencial, incluindo, vale dizer, as liberdades individuais, fornece um 

inventário mais completo dos direitos considerados essenciais.  

 Diante dessa constatação, um questionamento apresenta-se: será que a ideia de 

mínimo existencial, conforme vem sendo até então compreendida no Brasil, deveria ser 

ampliada, de modo a abarcar também as liberdades individuais? 

 Thadeu Weber, a propósito, observa que a proteção ao mínimo existencial volta-se 

ao resguardo dos seres humanos simplesmente como pessoas, ao passo que os bens 

primários projetam nos seres humanos a qualidade de verdadeiros cidadãos. Assevera, 

nessa toada, que o conjunto de direitos que faz parte do chamado mínimo existencial tem 

se mostrado insuficiente para resguardar e fomentar a dignidade humana. Segundo ele, o 

mínimo existencial não pode ficar adstrito à mera satisfação física dos indivíduos, como se 

o único propósito fosse garantir a sua sobrevivência. Sustenta, então, que se mostra 

necessária a ampliação do conceito de mínimo existencial, de modo que nele sejam 

abarcados todos os bens primários464.  

 Ademais, apregoa Thadeu Weber que, para John Rawls, o mínimo essencial a ser 

disponibilizado a cada indivíduo teria sido ampliado a partir da noção de bens primários465. 

Calcado nesta ideia, então, de que o essencial vai muito além da satisfação dos direitos que 

hoje compõem o considerado mínimo existencial, o autor propõe o alargamento desse 

último conceito. 

 Embora se concorde aqui que o rol de direitos que vem integrando o mínimo 

existencial é realmente insuficiente, já que não inclui os direitos mais essenciais – as 

liberdades –, entende-se que a solução, proposta por Thadeu Weber, de ampliação desse 

conceito, de modo a compreender também os bens primários, não se mostra adequada. 

 O mínimo existencial, objeto de análise no item 5.2 desta dissertação, foi 

concebido, conforme se viu, como um contraponto à alegação de reserva do possível que, 

por sua vez, consiste em uma escusa costumeiramente apresentada pelo Estado com o 

propósito de se esquivar de cumprir seus deveres prestacionais.  

 De acordo com Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, a construção dogmática 

denominada reserva do possível é utilizada como critério para restringir os deveres estatais 

de cunho prestacional466.  

                                       
464 WEBER, A ideia..., op. cit. 
465 WEBER, ibid. 
466 DIMOULIS; MARTINS, op. cit.,  p. 98. 
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 Nessa perspectiva, se a ideia de mínimo existencial desponta como um contra-

argumento à escusa da reserva do possível e considerando que essa última somente tem 

sido aplicada quando em discussão direitos prestacionais, não faria sentido incluir, no rol 

de direitos abarcados pelo mínimo existencial, direitos outros cuja efetivação não exija do 

Estado prestações pecuniárias. 

 Diante, portanto, da vinculação do conceito de mínimo existencial a prestações 

pecuniárias, não seria proveitoso, tampouco natural, forçar uma ampliação desse rol de 

direitos, fazendo nele constar direitos outros que não possuam a mesma natureza, a 

exemplo das liberdades que, via de regra, não exigem do Estado nada além do que simples 

abstenções. 

 Assim, mostrando-se inadequada a inclusão das liberdades individuais no rol de 

direitos integrantes do mínimo existencial, persiste uma lacuna doutrinária e 

jurisprudencial, dada a inexistência de um parâmetro apto a facilitar a solução de causas 

envolvendo aparentes conflitos entre direitos pertencentes a um mesmo titular. 

 Quando se pleiteia do Estado direitos prestacionais, a constatação de se estar diante 

de direito integrante do mínimo existencial tem funcionado como verdadeira panacéia 

capaz de levar ao requerente a solução pretendida, qual seja, a condenação do Estado no 

cumprimento de seu dever constitucional.  

 Entretanto, quando estão em jogo direitos existenciais, situados na esfera mais 

íntima da vida do indivíduo, a exemplo do autêntico hard case estudado no capítulo 4 desta 

dissertação, a doutrina e a jurisprudência pátrias não fornecem uma solução igualmente 

simplificada. Surge, nessa perspectiva, a necessidade da construção de uma figura que sirva 

para subsidiar a solução de casos cujo desfecho ideal não depende da mera existência de 

reservas orçamentárias suficientes ao adimplemento de uma obrigação, mas, sim, da 

apreensão, pelo julgador, do entendimento acerca de qual direito, no caso concreto, vai 

preservar de forma mais completa a dignidade do jurisdicionado. 

 Assim, da mesma forma como o conceito de mínimo existencial impõe ao julgador 

uma especial atenção, quando a demanda versar sobre determinados direitos prestacionais, 

em relação aos quais sequer é oponível a escusa da reserva do possível, mostra-se 

necessária a elaboração de uma figura apta a representar, por meio de um conceito, o que 

há de mais essencial à natureza humana, excluídos desse conceito, claro, os de cunho 

prestacional, os quais já fazem parte da noção de mínimo existencial e que manifestam  

natureza bastante distinta. 

 Almeja-se, com esse desiderato, a construção de um conceito que denote a 
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imprescindibilidade de resguardo de um grupo particular de direitos, umbilicalmente 

relacionados à preservação da natureza humana. Importa perquirir, nessa perspectiva, o 

que, na seara existencial, revela o que há de mais essencial à natureza humana.  

 Essencial é um adjetivo que se origina do latim essentiale e significa algo que 

constitui a essência; a parte necessária ou inerente de uma coisa; algo necessário ou 

indispensável467. Refere-se, também, a algo que é importante ou característico468. Além 

disso, pode-se atribuir ao adjetivo essencial a noção de algo básico, primordial, 

fundamental, vital, principal e imprescindível.  Refere-se, igualmente, a algo que é próprio, 

inerente, intrínseco ou pertencente a algo ou a alguém. 

 Dentre os diversos direitos postos nos ordenamentos jurídicos em geral, alguns 

evidenciam grande relevância, na medida em que conferem ao ser humano a posição de 

sujeito. Refere-se, aqui, aos direitos de liberdade, que tanto obrigam o Estado e os cidadãos 

em geral a não interferirem na esfera mais íntima da vida do indivíduo, quanto outorga a 

esse último a autonomia469, que se revela como o poder de autodeterminação, 

possibilitando-lhe a condução de sua vida de acordo com seus propósitos. 

 Conforme John Stuart Mill, a natureza humana assemelha-se a uma árvore que 

precisa crescer e se desenvolver por si própria, no compasso de suas forças interiores, as 

quais fazem dela algo vivo470. A liberdade do indivíduo para conduzir sua vida à sua 

própria maneira constitui, nessa perspectiva, algo essencial à preservação da natureza 

humana. 

 Nesse compasso, é possível aduzir que as liberdades, incluindo-se nessas tanto as 

liberdades específicas como o direito geral de liberdade, constituem o mínimo essencial 

que se deve assegurar a qualquer indivíduo. 

 Vale registrar, por oportuno, que a expressão mínimo essencial já foi utilizada pela 

doutrina pátria, entretanto, não com o significado formulado nesta dissertação. Rafael 

Sérgio Lima de Oliveira e Mário Lúcio Garcez Calil, por exemplo, em artigo de autoria 

conjunta, utilizaram a expressão mínimo essencial como sinônimo de mínimo 

existencial471, o que se revela como um equívoco, uma vez que não se concebe conferir o 

                                       
467Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=essencial>. Acesso em: 27 mar. 2016. 
468  Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlpo/essencial>. Acesso em: 27 mar. 2016. 
469 A autonomia foi estudada mais profundamente no item 2.5 desta dissertação, no qual foi considerada 

como uma nuance do direito à liberdade, que possibilita ao indivíduo a condução do seu próprio destino, 
sem interferências alheias. 

470  MILL, op. cit., p. 119. 
471 OLIVEIRA, Rafael Sérgio Lima de; CALIL, Mário Lúcio Garcez. Reserva do possível, natureza  

jurídica e mínimo essencial: paradigmas para uma definição. Disponível em: 
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atributo de mínimo essencial a um grupo de direitos dentre os quais não estão incluídas as 

liberdades individuais, imprescindíveis à preservação da essência do indivíduo. Quando os 

autores consideram que mínimo existencial e mínimo essencial são expressões diversas 

para designar uma mesma figura, contentam-se com o conteúdo atribuído ao mínimo 

existencial, ou seja, vinculam o conceito a direitos que exigem do Estado prestações 

pecuniárias. 

 Volvendo-se ao conceito de mínimo essencial aqui desenvolvido e tomando-se 

como parâmetro o texto da Constituição Federal de 1988, pode-se afirmar que integram o 

seu conteúdo, além da liberdade genérica descrita no caput do art. 5º, a liberdade de 

manifestação do pensamento; a liberdade de consciência e de crença religiosa; a liberdade 

de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação; a liberdade profissional; a 

liberdade de locomoção no território nacional em tempo de paz; a liberdade de se reunir 

pacificamente e a liberdade de associação. 

 Leonardo Martins assevera, a propósito, que o direito à intimidade, à vida privada, à 

honra e à imagem, tutelados pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, revelam-se 

como evidentes concretizações do direito à liberdade, na medida em que conferem a seu 

titular o resguardo de uma esfera íntima da personalidade, o que na prática significa o livre-

arbítrio atribuído ao indivíduo para permitir que as informações dessas esferas cheguem 

apenas a quem lhe interessar472.  

 Nessa esteira, considerando a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem como 

inequívocas manifestações do direito à liberdade, mostra-se adequado incluir tais direitos 

no rol de liberdades abarcadas pelo conceito de mínimo essencial. 

 O reconhecimento de que as liberdades revelam-se como os direitos mais essenciais 

dentre todos os outros encontra amparo tanto na Fundamentação da metafísica dos 

costumes473 e na Metafísica dos costumes474, ambas de Immanuel Kant, como em Uma 

teoria da justiça475, de John Rawls, conforme será explicitado adiante. 

 Percorrendo, em primeiro lugar, a Fundamentação da metafísica dos costumes, 

percebe-se que Immanuel Kant erigiu a autonomia – que representa a mais eloquente face 

da liberdade – à condição de fundamento da dignidade humana476, bem como a considerou 

                                                                                                                    
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/brasilia/11_369.pdf>. Acesso em: 15 
maio 2016. 

472 MARTINS, Liberdade..., p. 48.  
473 KANT, Fundamentação..., 2007. 
474 KANT, A metafísica...,  p. 53. 
475 RAWLS, op. cit., p. 302-303. 
476 KANT, Fundamentação..., p. 79. 
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como princípio supremo da moralidade477. Isso revela a proeminência da liberdade nessa 

obra. 

 Já na Metafísica dos costumes, Immanuel Kant, mais especificamente nos 

Princípios metafísicos da doutrina do Direito, é possível detectar que a liberdade é 

apontada como o principal traço distintivo entre uma pessoa e uma coisa, aduzindo o autor 

que as pessoas dispõem de liberdade de arbítrio; enquanto as coisas são desprovidas de 

liberdade, ocupando a posição, nessa perspectiva, de objeto do arbítrio de alguém478.  

 Mostra-se permitido aduzir, a partir da leitura das obras de Immanuel Kant, que (1º) 

sem autonomia, não há dignidade, uma vez que aquela primeira é o fundamento dessa 

última; (2º) se um ser é dotado de liberdade, é considerado pessoa; se não o é, trata-se 

meramente de uma coisa, objeto do arbítrio de outrem; (3º) a liberdade – que se revela 

como o elemento essencial à consideração do ser como pessoa – encontra limite na 

liberdade do outro, afinal, se todos devem ser sujeitos de direitos, não sendo permitido que 

um indivíduo seja tratado como mero objeto, a liberdade de um deve coexistir 

harmonicamente com a liberdade dos outros, o que impõe uma limitação recíproca das 

liberdades individuais.  

 Retomando o conteúdo do item 5.1 deste trabalho, vale rememorar que John Rawls, 

em Uma teoria da justiça, afirma que os dois princípios de justiça escolhidos por pessoas 

que não soubessem quais papeis ocupariam na sociedade em que estariam inseridos seriam: 

primeiro princípio: direito igual ao mais amplo sistema total de liberdades básicas iguais 

que seja conciliável com um sistema equivalente de liberdades para todos; segundo 

princípio: as desigualdades sociais e econômicas devem ser dispostas de maneira que tanto 

se consolidem para o máximo benefício possível dos menos favorecidos, como que estejam 

vinculadas a posições e cargos abertos a todos, em circunstâncias marcadas pela igualdade 

equitativa de oportunidades479.  

 Asseverou esse autor que esses dois princípios de justiça são dispostos em ordem 

lexical, de modo que as exigências de liberdade sejam atendidas em primeiro lugar, 

revelando-se, assim, a primazia da liberdade480. 

 Esclarece John Rawls que as pessoas, na posição original, por trás do véu da 

ignorância, buscam garantir seus interesses da mais alta relevância e seus objetivos 

fundamentais, situação em que conferem primazia à liberdade, ficando os meios para 

                                       
477 KANT, Fundamentação...,  p. 85. 
478 KANT, A metafísica..., p. 33. 
479 RAWLS, op. cit., p. 376. 
480 RAWLS, ibid: p. 302-303. 
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promoção de seus outros desejos relegados a um plano secundário481. 

 Nos termos, portanto, de Uma teoria da justiça, dentre os bens primários (em 

relação aos quais qualquer ser racional vai sempre preferir ter mais do que ter menos), 

despontam as liberdades como os bens mais primordiais, quando comparados com todos os 

outros. 

 Levando-se em consideração, então, tanto a doutrina de Immanuel Kant, como a de 

John Rawls, é possível asseverar que as liberdades individuais revelam-se como os direitos 

mais primordiais, necessários e imprescindíveis ao reconhecimento do indivíduo como 

pessoa e sujeito de direitos, despontando as liberdades, nessa perspectiva, como o mínimo 

essencial a ser viabilizado a todas as pessoas, sem o qual não há vida digna. 

 Faz-se necessário ressaltar, por oportuno, que o mínimo essencial aqui delineado, 

constituído pelas liberdades individuais, deve ser compreendido sempre na perspectiva de 

que as demais pessoas da sociedade possam usufruir igualmente desse mesmo mínimo e, 

por conseguinte, das mesmas liberdades que o compõem. Dito isso, impõe-se reconhecer 

que o mínimo essencial encontra limite no resguardo do mesmo mínimo essencial aos 

demais indivíduos da sociedade. 

 

5.3.2  Distinção entre o mínimo essencial e o núcleo essencial de direitos fundamentais 

 

 Cumpre registrar, inicialmente, que o mínimo essencial, conceito construído ao 

longo deste capítulo, não se confunde com a figura conhecida como núcleo essencial dos 

direitos fundamentais. 

 O mínimo essencial, conforme visto no item 5.3.1 desta dissertação, abrange um 

grupo particular de direitos – as liberdades –, as quais se apresentam como os direitos mais 

essenciais à pessoa humana, sem os quais o indivíduo é rebaixado à condição de objeto. O 

mínimo essencial, portanto, diz respeito a direitos elementares, imprescindíveis, 

primordiais e (por que não dizer?) essenciais. Não se refere, por conseguinte, à parte 

essencial de todos os direitos fundamentais, mas, tão somente, a determinados direitos, 

considerados em sua inteireza.  

 O mínimo essencial não é a parte nuclear de um direito. Trata-se, na verdade, da 

estipulação de direitos nucleares, indispensáveis à preservação da condição de sujeito de 

direitos do indivíduo.  

                                       
481 RAWLS. op. cit., p. 670. 
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 Diferentemente, a ideia de um núcleo essencial dos direitos fundamentais diz 

respeito ao conteúdo intocável desses mesmos direitos. Refere-se à parte mínima, sem a 

qual o próprio direito fundamental desnatura-se.  

 Segundo Virgílio Afonso da Silva, revela-se intuitiva a existência de um conteúdo 

mínimo essencial dos direitos fundamentais, sem o qual seria de pouca valia a garantia do 

próprio direito482. 

 No dizer de Marcos Sampaio, o núcleo essencial dos direitos fundamentais constitui 

o núcleo intangível desses direitos, ideia que vem sendo aceita como uma espécie de 

axioma, uma vez que tem sido considerada como evidente a existência do núcleo 

essencial483. Pode-se dizer, nessa esteira, que há uma espécie de consenso geral quanto à 

existência de uma parte intocável dos direitos fundamentais, que estaria livre de qualquer 

interferência. 

 Ingo Wolfgang Sarlet, a propósito, assevera que os direitos fundamentais 

apresentam determinados conteúdos invioláveis, seja pelo Estado, seja pelos 

particulares484, posicionamento ao qual se filia neste trabalho. Aliás, conforme afirmado no 

item 2.3.3 desta dissertação, adotou-se aqui o entendimento, em dissonância com a 

doutrina de Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins485, de que os direitos fundamentais 

também são oponíveis direta e indiretamente aos particulares. Nessa perspectiva, 

reconhecendo-se a integral horizontalidade dos direitos fundamentais, nada mais natural do 

que reconhecer que o núcleo essencial desses mesmos direitos também são oponíveis aos 

particulares, inclusive de forma direta. 

 Diferentemente da Constituição Alemã de 1949486 e da Constituição Portuguesa de 

1976487, que estabeleceram expressamente a proteção ao núcleo essencial dos direitos 

                                       
482 SILVA, Virgílio Afonso. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 

constitucionais. RDE. Revista de Direito do Estado. v. 4. 2006. p. 24. Disponível em: 
<http://www.teoriaedireitopublico.com.br/pdf/2006-RDE4-Conteudo_essencial.pdf>. Acesso em: 23 abr. 
2016.  

483 SAMPAIO, Marcos. O constitucionalismo brasileiro e conteúdo essencial dos direitos fundamentais. 
Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8904>. Acesso em: 21 abr. 
2016. 

484 SARLET, Teoria geral..., op. cit., p. 358. 
485 DIMOULIS; MARTINS,  op. cit., p. 110-114. 
486 O artigo 19, II, da Lei Fundamental alemã de 1949 estatui que, em nenhum caso, um direito fundamental 

poderá ser violado em sua essência. Disponível em: 
<http://www.jurisciencia.com/vademecum/constituicoes-estrangeiras/lei-fundamental-da-republica-
federal-da-alemanha/1357/>. Acesso em: 22 abr. 2016. 

487 O artigo 18, III, da Constituição Portuguesa de 1976 estabelece que as leis restritivas  de direitos, 
liberdades e garantias têm de revestir caráter geral e abstrato e não podem ter efeito retroativo, nem 
diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais. Disponível em: 
<http://www.parlamento.pt/LEGISLACAO/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>. Acesso em: 
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fundamentais, a Constituição Federal de 1988 não resguardou, de modo explícito, o núcleo 

essencial desses mesmos direitos.  

 Não obstante, conforme relembra Marcos Sampaio, as constituições foram 

concebidas como ferramentas de luta pela realização dos direitos fundamentais, o que 

conduz à premissa de que tais direitos devem ser preservados, pelo menos, no seu conteúdo 

essencial488.  Gilmar Ferreira Mendes, por sua vez, assevera que a inadmissão de um limite 

ao poder do legislador de restringir os direitos fundamentais tornaria ineficaz a própria 

proteção fundamental estabelecida pelo constituinte489.   Nesse mesmo sentido é a doutrina 

de Ingo Wolfgang Sarlet, segundo o qual, mesmo quando constitucionalmente autorizado a 

editar normas restritivas, o legislador continua vinculado à observância e proteção do 

núcleo essencial dos direitos restringidos490. 

 A ideia de preservação do núcleo essencial dos direitos fundamentais funciona, 

assim, ao lado do princípio da proporcionalidade, como um limitador ao poder do Estado 

de restringir os direitos fundamentais. Isso quer dizer que, mesmo diante de uma reserva 

legal, não pode o legislador aviltar, quando da edição de uma lei restritiva, o conteúdo 

essencial dos direitos fundamentais. 

 A jurisprudência brasileira, precisamente a do Supremo Tribunal Federal, vem 

reconhecendo, tanto em ações de natureza cível491, como noutras de natureza criminal492, a 

necessidade de não esvaziamento do conteúdo essencial dos direitos fundamentais. 

 Pode-se inferir, portanto, que a doutrina e a jurisprudência pátrias vêm consagrando, 

repetidamente, a inatingibilidade do núcleo essencial dos direitos fundamentais, como o 

âmbito mais resguardado de cada um desses direitos.  

 Diante do exposto, faz-se necessário asseverar que o conceito de mínimo essencial, 

desenvolvido ao longo deste capítulo, não se confunde com a ideia de núcleo essencial dos 

direitos fundamentais, tendo em vista que o mínimo essencial diz respeito a um grupo 

                                                                                                                    
22 abr. 2016. 

488  SAMPAIO, op. cit. 
489 MENDES, Gilmar Ferreira. Limitações dos Direitos Fundamentais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 215. 
490 SARLET, , Teoria geral..., op. cit., p. 358. 
491 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4815/DF. Relatora: Ministra Cármen Lúcia. Julgamento: 10 
Jun. 2015. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10162709>. Acesso em: 22 abr. 2016. 
492 HC 82959/SP. Relator: Ministro Marco Aurélio. Julgamento: 23 Fev. 2006. Órgão julgador: Tribunal 
Pleno. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2882959%2ENUME%2E+OU+82
959%2EACMS%2E%29+%28%28MARCO+AUR%C9LIO%29%2ENORL%2E+OU+%28MARCO+AUR
%C9LIO%29%2ENORV%2E+OU+%28MARCO+AUR%C9LIO%29%2ENORA%2E+OU+%28MARCO+
AUR%C9LIO%29%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/k9466ef>. Acesso em: 
22 abr. 2016. 
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particular de direitos – os direitos de liberdade –, ao passo que o núcleo essencial diz 

respeito à parte intangível de quaisquer direitos fundamentais. 

 

5.3.3  Aplicabilidade do mínimo essencial 

 

 Rememorando o que foi exposto no item 2.3.4 desta dissertação, é possível 

identificar a intensidade com que a liberdade individual afirma-se, a depender da esfera de 

vida na qual ela se revela. Conforme visto, a proteção à liberdade ocorre de modo bastante 

intenso na esfera mais íntima da vida do indivíduo, quando, então, a proteção deve ser 

absoluta; na esfera privada ampliada, por sua vez, a qual se caracteriza por uma 

repercussão dos atos individuais na vida de terceiros que estão ao seu redor, a proteção à 

liberdade individual deve ser forte, mas é sujeita a alguns temperamentos, de modo a se 

harmonizar com as liberdades alheias; e, por fim, na esfera social, identifica-se uma forte 

interferência na liberdade do indivíduo. Dito isso, pode-se afirmar que é inviolável a esfera 

mais íntima, relativamente violável a esfera privada ampliada e muito sujeita à intervenção 

a esfera social. 

 Feita essa ligeira digressão, importa afirmar que o mínimo essencial, conceito que 

representa a primazia das liberdades individuais, encontra seu ápice de eloquência na esfera 

mais interior da vida do indivíduo, naquela seara onde os atos de cada pessoa só 

repercutem diretamente em suas próprias vidas. Tal assertiva parece por demais óbvia, 

afinal, se a conduta do agente só reverbera em sua própria vida, nada mais natural do que 

ele mesmo decidir livremente sobre o seu agir. Entretanto, na prática, não é rara a situação 

em que se detecta a tentativa de invasão, seja pelo Estado, seja por particulares, dessa 

esfera mais íntima da vida de uma pessoa. 

 A tentativa de interferência na esfera particular da vida de um indivíduo mostra-se 

especialmente mais recorrente quando esse tal indivíduo é uma pessoa idosa que, embora 

ostentando capacidade de direito e de fato493 e manifestando lucidez, tem sua liberdade 

usurpada por parentes próximos494 ou, até mesmo, pelo Estado.  

 Com considerável frequência, os indivíduos que convivem com pessoas idosas e 

sobre as quais exercem algum poder, não obstante imbuídos, via de regra, de um espírito de 

                                       
493 Conforme visto no item 3.2 desta dissertação, a pessoa idosa, dada a sua condição humana, é ser dotado de 

personalidade, ostentando, necessariamente, capacidade de direito e, via de regra, capacidade de fato, não 
se mostrando lícita a presunção de incapacidade em razão do mero transcurso do tempo.  

494 O reconhecimento da horizontalidade direta dos direitos fundamentais, conforme sustentado no item 2.3.3 
desta dissertação, mostra-se especialmente relevante na justificação da impossibilidade de os familiares 
da pessoa idosa invadirem a sua liberdade individual. 
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cooperação e beneficência, retiram desses longevos a prerrogativa de decidir acerca dos 

mais variados aspectos de sua vida. Decidem, pelos idosos, o que eles podem ou não 

comer; o que devem vestir; com quem podem se relacionar, e assim por diante.  Há uma 

invasão, nessa perspectiva, da esfera mais íntima da vida dos idosos, seara na qual a 

liberdade individual deveria ser inviolável. 

 A interferência chega a ser tamanha que, por vezes, busca-se impingir a realização 

de tratamentos de saúde com os quais os idosos não concordam de forma alguma. Foi o que 

aconteceu, por exemplo, com o idoso, cujo caso foi estudado ao longo do capítulo 4, o qual 

revela situação em que o Estado, representado naquela situação pelo Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul, buscou o aniquilamento da liberdade do idoso, ao pleitear 

medida judicial de suprimento de sua vontade e autorização para amputação do pé do 

longevo.  

 Em situações como a analisada, em que a discussão revela a existência de direitos 

de apenas um mesmo titular, desponta o mínimo essencial como o parâmetro mais apto 

para a solução da aparente antinomia.  

 Revolvendo-se o caso apreciado no capítulo 4 desta dissertação, vê-se que, uma vez 

ajuizado o pleito, viu-se o Judiciário diante de um conflito entre dois titulares diversos – de 

um lado, o Estado, que buscava uma autorização judicial para a realização da cirurgia de 

amputação de membro, e, do outro, o próprio idoso, que não consentia com tal 

procedimento. Uma investigação apressada da situação levaria a crer na existência de 

autêntica colisão de direitos pertencentes a titulares diversos, entretanto, analisando-se 

mais atentamente o caso, é possível inferir que os dois direitos apontados como em 

possível colisão eram de titularidade do mesmo indivíduo. O Estado pretendia salvaguardar 

a vida do idoso e esse mesmo idoso desejava fazer valer a sua liberdade, não sendo 

submetido a algo a que lei não o obrigava. Estavam em jogo, portanto, o direito à vida e o 

direito à liberdade do mesmo indivíduo – o idoso. 

 Em situações como essa, quando em discussão direitos de um mesmo titular, sem 

repercussão direta em direitos de terceiros ou da coletividade, cabe ao Estado, 

simplesmente, assegurar o mínimo essencial a que faz jus todo indivíduo – a preservação 

de suas respectivas liberdades individuais. Impõe-se ao Estado, por conseguinte, o dever de 

se abster de intervir. 

 Faz-se necessário registrar que, acaso se permitisse ao Estado ofertar a última 

palavra acerca das decisões tomadas pelo indivíduo, no âmbito de sua esfera mais 

particular de vida, tal permissão significaria a submissão de cada posição adotada pelo 
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cidadão à censura estatal. 

 A propósito, como bem asseverado pelo Ministro Celso de Mello, a censura 

governamental, proveniente de quaisquer dos poderes existentes, revela-se uma expressão 

odiosa da face autoritária do poder público495 496. 

 A adoção do mínimo essencial, como o parâmetro mais hábil a nortear a solução de 

dilemas jurídicos envolvendo direitos de apenas um indivíduo, apresenta a vantagem de 

permitir a prevalência do direito mais precioso ao seu respectivo titular, não criando, de 

antemão, uma ordem geral e hermética de prioridade entre os vários direitos a serem 

efetivados.  

 Pode-se concluir que, diante da verificação de que os direitos em controvérsia 

pertencem a um mesmo indivíduo e que esse ostenta lucidez suficiente para não lhe ser 

retirada a condição de pessoa capaz, incumbe ao Estado garantir, tão somente, o respeito à 

decisão tomada pelo próprio titular dos direitos acerca do bem jurídico que, na situação, 

deverá prevalecer.  

 Conferindo-se primazia à liberdade individual, permite-se que prevaleça, em cada 

caso concreto, o direito que for mais valioso a seu titular especificamente, evitando-se, 

assim, que o Estado adote uma postura autoritária e invasiva, absolutamente desconforme 

com a ordem constitucional vigente. 

 A ideia de proeminência do mínimo essencial pode representar um inestimável 

instrumento de resguardo da vontade da pessoa idosa, na medida em que o referido 

conceito sobreleva a liberdade individual. 

 Dito isso, importa registrar, por fim, que, sendo o mínimo essencial o que há de 

mais indispensável e primordial a ser resguardado a qualquer indivíduo e levando em 

consideração o fato de que o ordenamento jurídico pátrio não admite que seja a pessoa 

idosa destituída da sua mais ampla liberdade pelo simples fato de ter alcançado a velhice, 

revela-se em desconformidade com o direito a conduta voltada à restrição da autonomia 

individual da pessoa idosa. Analisada, por conseguinte, sob a perspectiva da observância do 

mínimo essencial, a autonomia da pessoa idosa ganha especial amparo. 

                                       
495 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 130-DF. Relator: Ministro Carlos Britto. Julgamento: 

30.04.2009. Órgão julgador: Tribunal pleno. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28a+censura+governamental%
2C+emanada+de+qualquer%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/goal36d>. Acesso em: 24 
abr. 2016. 

496 Embora na ADPF 130-DF a menção à censura havia sido feita em contraposição à liberdade de imprensa, 
a observação manifestada pelo Ministro Celso de Mello se mostra perfeitamente adequada a qualquer 
situação em que o Estado, sem se fundar em norma jurídica proporcional que o autorize, restrinja o direito 
constitucional à liberdade individual. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 A liberdade, cujo reconhecimento jurídico firmou-se, ao longo do tempo, no mesmo 

compasso do processo de limitação do poder do Estado, após ter sido considerada por 

muitos como direito natural, foi consagrada como direito humano, na ordem jurídica 

internacional vigente, e como direito fundamental, mediante a sua positivação nas 

constituições democráticas contemporâneas. 

 Perscrutando os seus diversos significados, observou-se que, no meio jurídico, 

destacou-se a perspectiva segundo a qual a liberdade ostenta duas faces: uma negativa, que 

confere ao cidadão o direito de não ser obstaculizado ou impedido de agir conforme seus 

próprios desígnios; e a outra positiva, que outorga o poder de autodeterminação, de 

gerência da própria vida e de autonomia.  

 Analisando-se a positivação da liberdade na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, chegou-se à conclusão de que ela vincula não apenas o Estado, mas 

também os particulares, sendo possível asseverar que as liberdades repercutem tanto 

vertical, como horizontalmente. 

 Como todos os demais direitos fundamentais, a liberdade também não ostenta um 

caráter absoluto, podendo ser limitada por reservas legais, por direito constitucional 

colidente ou por algum sistema de legalidade excepcional. A possibilidade de limitação da 

liberdade mediante reservas legais não significa, entretanto, um cheque em branco dado ao 

legislador ordinário, visto que tal limitação só será legítima se amparada em norma 

igualmente constitucional, despontando o princípio da proporcionalidade, nesse contexto, 

como um parâmetro constitucional apto a fundamentar a restrição de norma constitucional. 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que as normas limitadoras das liberdades individuais 

precisam apresentar propósito lícito, adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito, sob pena de serem inconstitucionais. 

 Relativamente ao exercício de direito fundamental, conclui-se que, se ele não se 

caracterizar como um direito-dever, não pode o seu titular ser obrigado a exercê-lo. Essa 

liberdade que ostenta o indivíduo quanto ao exercício de direito fundamental aplica-se, 

inclusive, ao direito à vida, o que confere a seu titular a possibilidade de se abster de viver.

 Realizada uma incursão no ordenamento jurídico pátrio, pôde-se observar, em 

primeiro lugar, que todas as constituições brasileiras que precederam a de 1988 já 

proclamavam, em seus respectivos textos, o direito à liberdade. A Constituição vigente, por 

sua vez, que foi anunciada como o estatuto da liberdade ou a Constituição da liberdade, 
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outorgou, ao lado de diversas liberdades específicas, um direito geral de liberdade como 

uma garantia inviolável. 

 A autonomia, que é a face da liberdade que viabiliza o agir, o decidir, o fazer e, até, 

o não fazer, foi conceituada como a destreza peculiar do indivíduo para conduzir seu 

próprio destino. Essa autonomia individual, que se volta eminentemente às questões 

existenciais, não sofreu limitação ao longo do tempo, como acontecera com a autonomia 

negocial, tendo, ao contrário, restado fortalecida desde a Constituição de 1988, dado o 

protagonismo conferido ao indivíduo mediante a consagração da dignidade da pessoa 

humana, que foi alçada à posição de fundamento da República. Conclui-se, por 

conseguinte, que a autonomia da vontade revela-se como uma nuance do direito à 

liberdade, constitucionalmente resguardado, que confere ao indivíduo o poder de condução 

de seu próprio destino, isento de interferências alheias. 

 Imiscuindo-se no estudo da proteção jurídica da pessoa idosa e da preservação da 

sua autonomia, viu-se, inicialmente, que idoso é o indivíduo que não foi arrebatado, em seu 

percurso, pelo advento da morte precoce, atingindo, por conseguinte, a última fase da vida 

a que pode chegar uma pessoa – a velhice. Constatou-se, ademais, que a senectude, por si 

só, não é, no ordenamento jurídico brasileiro, causa de incapacidade. Por conseguinte, 

chegou-se ao entendimento de que se revela como discriminatória e desprovida de qualquer 

respaldo legal a presunção de incapacidade da pessoa idosa pelo simples fato de ter 

alcançado a velhice, tendo sido observado, a propósito, que a Constituição Federal de 1988 

repudiou a discriminação fundamentada na idade. 

 Partindo-se da premissa de que, em regra, as pessoas ostentam capacidade jurídica 

plena, sendo a incapacidade, portanto, a exceção, consignou-se a necessidade de tratar essa 

última com olhar restritivo. Assim, com a perspectiva de que somente por meio de regular 

processo de curatela, no qual se colacione prova robusta da incapacidade, é que pode ser 

retirada de alguém a condição de pessoa plenamente capaz de exercer, por si mesma, os 

atos da vida civil.   

 Mencionou-se, a propósito, que as recentes alterações legislativas promovidas pela 

Lei 13.105/2015 e pela Lei 13.146/2015 evidenciam especial preocupação do legislador 

pátrio com a preservação da autonomia do interdito, restando evidente que o processo de 

curatela não pode alijá-lo do controle de aspectos de sua vida não afetados pela 

incapacidade. Viu-se, nessa toada, que a interdição passou a ser um instrumento de 

resguardo da autonomia do interdito, não podendo ser utilizado para a usurpação, pelo 

curador, da vontade do curatelado. Restou consignado, ademais, que ao curador não são 
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transferidos os direitos da personalidade do curatelado. 

 Analisada a proteção da pessoa idosa nas constituições brasileiras que precederam a 

de 1988, conclui-se que nenhuma das Cartas outorgou à velhice uma proteção substancial, 

tendo sido a constituição vigente a primeira a conferir especial amparo às pessoas idosas, 

especialmente por ter erigido a proibição de discriminação em razão da idade a objetivo 

fundamental da República e por ter incumbido a família, a sociedade e o Estado do dever 

de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo 

sua dignidade e bem-estar e lhes garantido o direito à vida. 

 Na seara infraconstitucional, identificaram-se duas leis dignas de nota no tocante à 

proteção da pessoa idosa no Brasil. A primeira delas foi a Lei 8.842, de 4 de janeiro de 

1994, que, dentre outras providências, dispôs sobre a Política Nacional do Idoso.  A 

segunda, por sua vez, foi a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispôs sobre o 

Estatuto do Idoso, sendo essa última a mais importante norma jurídica de proteção à pessoa 

idosa que já existiu no Brasil, na medida em que trouxe ao ordenamento jurídico um 

arcabouço de normas aptas a oportunizar à pessoa idosa colocar-se na sociedade como 

autêntico sujeito de direitos. 

 O resguardo da autonomia da pessoa idosa encontra amparo na Constituição Federal 

de 1988 (no direito geral de liberdade descrito no art. 5º, caput), na ordem jurídica 

internacional (na Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos 

Idosos, aprovada em 9 de junho de 2015) e no plano infraconstitucional (Lei 8842/1994 e 

na Lei 10.741/2003). 

 Observou-se que a proteção integral a que faz jus a pessoa idosa não admite, 

tampouco pressupõe, o aniquilamento da sua capacidade civil, não se podendo supor que 

ela denote uma autorização legislativa para aviltamento da liberdade individual do longevo. 

Constatou-se, então, que eventual medida de proteção à pessoa idosa não pode ser aplicada 

ao arrepio da vontade do idoso lúcido. 

 O estudo de caso realizado nesta pesquisa trouxe uma discussão quanto à 

(im)possibilidade de a vida ser imposta a um paciente que, ostentando discernimento, não 

aceitava se submeter ao tratamento que lhe poderia restaurar a saúde, tendo o Judiciário 

decidido, em duas instâncias, pela primazia do direito à liberdade. 

 Ressalta-se que a partir dos estudos ora realizados esta pesquisa ensejou a 

elaboração de um novo conceito – o de mínimo essencial –, o qual foi construído a partir 

da análise dos bens primários, bem como da investigação do conteúdo do mínimo 

existencial.  
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 Observou-se, nessa perspectiva, que o rol de bens primários abarca tanto direitos de 

status positivus, como outros de status negativus, tendo se revelado com especial 

importância a constatação de que as liberdades fazem parte dos chamados bens primários, 

o que denota a sua essencialidade.   

 Em seguida, viu-se que a Constituição Federal de 1988 atribuiu a condição de 

direito fundamental a diversos direitos prestacionais, ou seja, àqueles que exigem do 

Estado um agir voltado ao atendimento das necessidades básicas do cidadão. Tal fato não 

significa, entretanto, que o Estado disporá de recursos orçamentários suficientes para 

realmente efetivá-los, surgindo, nesse contexto, a figura da reserva do possível, por meio 

da qual o Estado alega incapacidade financeira para cumprir parte das prestações positivas 

que lhe cabem. 

 Assim, diante da impossibilidade evidente de não se conseguir implementar, a um 

só tempo, todos os direitos sociais descritos na Constituição Federal, verificou-se ser 

racional a priorização de uns em detrimento de outros. Nesse contexto, sobressaiu-se a 

ideia de mínimo existencial, hoje vinculado a um grupo de direitos fundamentais sociais 

considerados imprescindíveis à garantia da dignidade da pessoa humana, em relação aos 

quais fica afastada a escusa estatal conhecida como reserva do possível. Concluiu-se que 

apenas direitos que exigem do Estado um desembolso financeiro têm sido abarcados pelo 

manto do mínimo existencial. 

 Observou-se, ademais, que o conceito de mínimo existencial adotado no Brasil é 

insuficiente para abranger todos os direitos realmente imprescindíveis à garantia da 

dignidade do indivíduo, posto que sob o seu manto não estão resguardadas as liberdades 

individuais. Verificou-se, então, que o rol de bens primários, no qual se incluem, vale dizer, 

as liberdades individuais, fornece um inventário mais completo dos direitos considerados 

essenciais. Entretanto, constatou-se a inadequação da inclusão das liberdades individuais 

no rol de direitos integrantes do mínimo existencial, o que revelou necessária a elaboração 

de uma nova figura, apta a representar, por meio de um conceito, aquilo que há de mais 

essencial à natureza humana.  

 Elaborou-se, então, o conceito de mínimo essencial, o qual abarca os direitos mais 

essenciais à preservação da natureza humana – as liberdades individuais –, sem as quais o 

ser não é considerado pessoa e, sim, mero objeto do arbítrio alheio. Evidenciou-se, ainda, 

que o mínimo essencial deve ser compreendido sempre na perspectiva de que as demais 

pessoas da sociedade possam usufruir igualmente desse mesmo mínimo e, por conseguinte, 

das mesmas liberdades que o compõem, reconhecendo-se, assim, que o mínimo essencial 
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encontra limite no resguardo do mesmo mínimo essencial aos demais indivíduos da 

sociedade. 

 Constatou-se que o mínimo essencial é conceito que não se confunde com o núcleo 

essencial dos direitos fundamentais. O mínimo essencial refere-se a um grupo particular de 

direitos – as liberdades individuais –, ao passo que o núcleo essencial de um direito 

fundamental diz respeito à parte mínima sem a qual o direito desnatura-se. 

 Em seguida, viu-se que o conceito de mínimo essencial encontra seu ápice de 

eloquência na esfera mais interior da vida do indivíduo, naquela seara em que os atos de 

cada pessoa só repercutem diretamente em suas próprias vidas. O mínimo essencial, então, 

revelou-se como o parâmetro mais adequado para a solução de aparentes antinomias entre 

direitos de um mesmo titular. A observância do mínimo essencial mostrou-se 

particularmente relevante para o resguardo da autonomia da pessoa idosa que, com 

lamentável frequência, vê sua liberdade invadida, mesmo em assuntos restritos à sua esfera 

mais privada.  

Foi possível concluir que, sendo o mínimo essencial o que há de mais indispensável 

e primordial a ser resguardado a qualquer indivíduo, e, considerando que o ordenamento 

jurídico pátrio não admite que seja a pessoa idosa despojada da sua mais ampla liberdade 

pelo simples fato de ter alcançado a velhice, revela-se em desconformidade com o direito a 

conduta voltada à minimização da autonomia individual da pessoa idosa. Vista, portanto, 

sob a perspectiva da observância do mínimo essencial, compreendeu-se que a autonomia da 

vontade da pessoa idosa deve ser  resguardada em sua máxima intensidade. 
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