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DA HORIZONTALIZAÇÃO DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS

THE LEVELING OF FUNDAMENTAL RIGHTS

Renato Maia*

RESUMO

Trata o presente de estudo desenvolvido a partir da tese de horizontaliza-

ção dos direitos fundamentais para justifi car o mix entre direito público 

e privado, que após a constituição de 1988 no Brasil, fez nascer um novo 

direito civil, denominado direito civil constitucional. 

Este direito civil constitucional no direito de família e exatamente por con-

siderar a horizontalização dos direitos fundamentais revolucionou o direito 

de família, lançando um novo conceito de família e relações familiares que 

possibilitam o alcance do princípio maior da Constituição Federal que é 

a dignidade da pessoa humana. Dentro da unidade familiar o indivíduo 

constituindo-se como tal, no exercício da solidariedade, em nome de seu 

maior interesse, conhecendo sua origem biológica ou afetiva se posta 

pronto para a sociedade e solidariamente contribui para a construção da 

dignidade de todos.

O direito de família se forma por princípios constitucionais que como 

cláusulas gerais propiciam a aplicação em primeiro plano.

Trata-se de empreendimento de um estudo dos institutos privados que 

se encontram previstos na Constituição Federal de 1988, em confronto 

com o Código Civil, e vice-versa. Diante dessa realidade, será importante 

reconhecer a efi cácia imediata e horizontal dos direitos fundamentais, 

a horizontalização das normas que protegem a pessoa, e que devem ser 

aplicadas nas relações entre particulares, dirigidas que são, também, aos 

entes privados. 

Em suma, deve-se reconhecer também a necessidade da constitucionalização 

do Direito de família, já que grande parte do Direito Civil está na Cons-

tituição, que acabou enlaçando os temas sociais juridicamente relevantes 

para garantir-lhes efetividade.
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ABSTRACT

This article deals with a study developed from the leveling of fundamental 

rights thesis in order to justify the mix between Public and Private Law, 

which after the 1988 Constitution in Brazil, brought to life a new Civil Law, 

named Constitutional Civil Law. Such Constitutional Civil Law, especially 

for considering the leveling of fundamental rights, revolutionized family law, 

launching a new concept of family and family relations, which allows for the 

reach of the greatest principle of the Federal Constitution, the principle of 

human person dignity. Within the family unit, the individual constituted 

as such, in performing solidarity, on behalf of his greatest interest, having 

known his biological or affective origin, reveals himself as ready for society 

and solidarily contributes for the construction of everybody’s dignity. Family 

Law is formed by constitutional principles which, as general clauses, provide 

the application as a fi rst plan. It is an attempt of a study of private institutes 

which are provided in the 1988 Federal Constitution, confronted with Civil 

Law, and vice versa. In the face of such reality, it will be important to recognize 

the immediate and horizontal effectiveness of fundamental rights, the leveling 

of rules which protect the person, and which should be applied to the relations 

between individuals, also aimed at private entities. Summing up, the necessity 

of the constitutionalization of Family Law should also be recognized, once 

most of Civil Law is in the Constitution, which ended up joining the legally 

relevant social themes in order to guarantee effectiveness to them.

Keywords: Leveling; fundamental rights; Constitutional Civil Law; prin-

ciples; family law.

1. INTRODUÇÃO

Antes de se buscar uma horizontalização ou, antes de se criticar a verticalização 
é preciso que se entenda o que são direitos fundamentais. Um dos que primeiro se 
arvorou a enfrentar tormentoso tema foi Rui Barbosa1, que, analisando a Constitui-
ção de 1891, distinguiu as disposições declaratórias das disposições assecuratórias, 
sendo as primeiras as que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos e 
as segundas as que em defesa do direito limitam o poder do Estado.

Direitos são vantagens prescritas na Constituição Federal, enquanto garantias 
são os instrumentos pelos quais se assegura o exercício dos direitos ou os repara 
se violados.

O artigo 5° da Constituição Federal dispõe que: “todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade...”, tratando-se este de um rol exemplifi cativo, à medida 

1 BARBOSA, Rui. República: teoria e prática. Petrópolis: Vozes.
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que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorren-
tes do regime e dos princípios por ela adotados. Seu § 1° estabelece que as normas 
defi nidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Já o tema efi cácia horizontal dos direitos fundamentais, também denominado 
pela doutrina de efi cácia privada ou externa dos direitos fundamentais, surge em 
oposição à efi cácia vertical dos direitos fundamentais. A aplicação dos direitos 
fundamentais nas relações entre o particular e o poder público não se questiona, 
até porque esses direitos e garantias existem como dito, exatamente para limitar 
o poder do Estado perante o cidadão comum, mas, por outro lado, será que nas 
relações privadas devem esses direitos fundamentais ser obedecidos?

2. IMBRICAÇÃO ENTRE O DIREITO PÚBLICO E O PRIVADO

A doutrina responde que sim, pela teoria da efi cácia direta ou imediata, pois 
alguns direitos fundamentais podem ser aplicados às relações privadas sem que 
haja a necessidade de “intermediação legislativa” para sua concretização. E essa 
ausência de intermediação legislativa (do legislador ordinário) na aplicação dos 
direitos fundamentais às relações privadas é que perfaz a efi cácia horizontal. Dia 
a dia, na esteira do que vem sendo feito lá fora cresce a efi cácia horizontal ou 
horizontalização dos direitos fundamentais, principalmente naquelas relações 
privadas que tenham caráter público.

Na efi cácia horizontal, é inevitável a colisão de interesses fundamentais (p. ex. 
a autonomia da vontade privada de um lado e o da dignidade da pessoa humana do 
outro) e indispensável se torna a ponderação de interesses2 à luz da razoabilidade 
e da harmonização e, caso ausente esta última, cabe ao judiciário avaliar qual dos 
interesses deverá prevalecer.

Claus-Wilhelm Canaris3 dispõe que as relações entre a Constituição e o 
Direito Privado representam a problemática do século. Segundo dispõe Nelson 
Rosenvald4, no Estado liberal os direitos fundamentais entram na esfera da legisla-
ção ordinária, o que gerava a ausência, dada a omissão do legislativo, de proteção 
judicial direta. Eram os direitos fundamentais meios de defesa do indivíduo contra 
a intromissão do Estado – tendo entre eles uma relação vertical.

Em uma remissão histórica, sabe-se que com a destruição dos direitos inseri-
dos na Constituição alemã pelo regime totalitarista do nazismo, propiciou-se que 

2 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2002.

3 CANARIS,Claus-Wilhelm, Direitos fundamentais e direito privado. Trad. Ingo Salet e Paulo Mota 
Pinto. Lisboa: Almedina, 2003, p. 20.

4 ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no código civil. São Paulo: Saraiva, 2005, 
p. 150.
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a Lei fundamental de Bonn, de 1949, criasse uma nova sistemática para os direitos 
fundamentais, na qual os direitos fundamentais vinculam a legislação, o poder 
executivo e a jurisdição como um direito imediatamente vigente. O princípio da 
aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais espalha-se pelas constituições 
de vários países que sofreram períodos de exceção, e no Brasil a garantia está ex-
plicitada no artigo 5°, § 1° da Constituição Federal5.

Seguindo uma tendência global, a aplicação dos direitos fundamentais passou 
a se orientar pelos fundamentos e fi nalidade do Estado, reconhecendo o princípio 
da dignidade da pessoa humana como uma unidade suprema e a necessidade de 
se irradiar essa supremacia por todo o ordenamento.

Essa tendência faz surgir um Direito Civil constitucionalizado, defi nido 
como “publicização do Direito Privado” ou a “privatização do Direito Público”, 
perfazendo-se em uma modifi cação na estrutura do Direito Civil, que passa a 
interpenetrar o Direito Constitucional, exigindo que o estudo do Direito Civil 
busque como ponto de partida uma permanente perspectiva constitucional.6 No 
Brasil após uma resistência inicial, principalmente pela escola positivista, que 
achava que, enquanto a nova normatividade constitucional não adviesse da revo-
gação, os princípios constitucionais se resumiriam a pautas programáticas. Mas 
hoje proporciona um revigoramento do Direito Civil.

Gustavo Tepedino7 afi rma na esteira do texto constitucional, que impõe de-
veres extrapatrimoniais nas relações privadas, que não mais se limita o legislador 
à disciplina das relações patrimoniais, tendo sempre em vista a tutela da pessoa 
humana.

A disseminação do princípio da pessoa humana por todo o ordenamento muda 
as predominâncias do Direito Civil, relegando resquícios do liberalismo oitocentista 
em prol do pluralismo e do humanismo. Esse Direito Civil Constitucional repudia a 
distinção entre Direito Público e Privado, o apartamento entre Estado e sociedade, 
pois os interesses daquele é exatamente preservar os interesses privados.

Sobre o dito, preleciona Pietro Perlingiere8, que é necessária a reconstrução 
do ordenamento, não de forma a opor o Direito Público ao Privado, mas, sim, em 
uma perspectiva que analise, a cada vez, sua graduação ou hierarquia normativa, 
tanto em abstrato, como em relação à sua concreta ordem, atendendo às suas 
peculiaridades objetivas e subjetivas.

5 “As normas defi nidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.
6 FLÓREZ-VÁLDEZ, Joaquim Arce. El derecho civil constitucional, 1990.
7 TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002.
8 PIELINGIERE, Pietro. Perfi s do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1999, p. 285.

08_Renato Maia.indd   11008_Renato Maia.indd   110 16/3/2009   16:15:4716/3/2009   16:15:47



Da horizontalização dos direitos fundamentais

111

Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas – Edição Especial – 2008

O impacto dos direitos fundamentais sobre a órbita jurídica privada é grande 
e, principalmente, em como as normas de direitos fundamentais se dirigem e atin-
gem os sujeitos de Direito Privado e é aqui que surge a distinção entre a chamada 
efi cácia vertical e a horizontal dos direitos fundamentais e, ainda, a polêmica sobre 
a efi cácia imediata ou mediata na órbita dos particulares.

Segundo Ingo Sarlet9, pode-se falar em uma efi cácia vertical na esfera privada, 
quando se faz alusão a entidades públicas e aos direitos fundamentais, sempre que 
houver referência ao legislador privado e aos órgãos do poder judiciário no que 
concerne a aplicação das normas de Direito Privado.

Como outrora eram considerados os direitos fundamentais, para o legislador 
de Direito Privado, normas programáticas, hoje são direitos imediatamente vi-
gentes – hierarquia de normas. As normas que defi nem os direitos fundamentais 
possuem caráter preceptivo e como princípios constitucionais e considerando-se a 
unidade do ordenamento jurídico, aplicam-se relativamente a toda ordem jurídica 
inclusive a privada. A norma infraconstitucional, contudo, perde efi cácia naquilo 
que não for compatível com os ditames superiores.

Ainda sobre a verticalidade, torna-se imprescindível entender a vinculação 
imediata do Poder Judiciário aos direitos fundamentais, com a obrigação de fun-
damentar suas decisões, como se constassem de texto legal, para que exista controle 
sobre a própria constitucionalidade.

Abandonando, pois, aquela noção de oposição entre o Direito Público e o 
Privado, entre o código e a Constituição, entre a sociedade e o Estado, aceita-se 
a defi nição de direitos fundamentais como, a um só tempo, direitos subjetivos e 
elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva. Segundo Gilmar Fer-
reira Mendes10 enquanto direitos subjetivos, os direitos fundamentais outorgam 
aos titulares a possibilidade de impor seus interesses contra os órgãos obrigados 
e em sua dimensão de elemento fundamental da ordem constitucional objetiva 
os direitos fundamentais formar a base do ordenamento jurídico de um Estado 
Democrático de Direito.

O mesmo ministro11 preleciona que Paulo Gustavo Gonet Branco analisa as 
tendências jurisprudenciais do STF no Brasil, que tem decidido como indiscutível 

9 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais e direito privado. In: A Constituição concretizada. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 109.

10 MENDES, Gilmar Ferreira. Os direitos individuais e suas limitações. Brasília: Brasília Jurídica, 
2000, p. 199. 

11 Estudo realizado pelo ministro Gilmar Mendes constante da obra Direitos fundamentais e con-
trole de constitucionalidade – Estudos de Direito Constitucional, sob o título “Efi cácia dos direi-
tos fundamentais nas relações privadas”, desenvolvido com base em conferências proferidas no 
curso de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(FD-UFRS), Porto Alegre, em 20/10/1994, e no 5º Encontro Nacional de Direito Constitucional 
(Instituto Pimenta Bueno) – Tema: “Direitos Humanos Fundamentais”, em 20/09/1996, USP/SP.
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que há normas de direitos fundamentais que incidem diretamente sobre relações 
entre pessoas privadas.

Dispõe ainda, que Daniel Sarmento12, após analisar detalhadamente a juris-
prudência do STF e dos demais tribunais pátrios sobre o assunto, observa: “... é 
possível concluir que, mesmo sem entrar na discussão das teses jurídicas sobre a 
forma de vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, a jurisprudência 
brasileira vem aplicando diretamente os direitos individuais consagrados na 
Constituição na resolução de litígios privados”.

O ministro conclui dizendo que não está preocupado em discutir no atual 
momento qual a forma geral de aplicabilidade dos direitos fundamentais que a 
jurisprudência desta Corte professa para regular as relações entre particulares. 
“Tenho a preocupação de, tão-somente, ressaltar que o Supremo Tribunal Federal 
já possui histórico identifi cável de uma jurisdição constitucional voltada para a 
aplicação desses direitos às relações privadas”.

3. O DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL E O DIREITO DE FAMÍLIA

Após a Constituição Federal de 1988, deve-se entender que o Direito de Fa-
mília, necessariamente, merece ser analisado sob um novo prisma, o que leva ao 
caminho sem volta do Direito Civil Constitucional. 

Aqui, não se trata apenas de estudar os institutos privados que se encontram 
previstos na Constituição Federal de 1988, mas, sim, de analisar a Constituição 
em confronto com o Código Civil, e vice-versa. Para tanto, deverão irradiar de 
forma imediata as normas fundamentais que protegem a pessoa, particularmente 
aquelas que constam nos seus arts. 1º a 6º. Diante dessa realidade, será importante 
reconhecer a efi cácia imediata e horizontal dos direitos fundamentais, a horizonta-
lização das normas que protegem a pessoa, e que devem ser aplicadas nas relações 
entre particulares, dirigidas que são, também, aos entes privados.

Deve-se reconhecer também a necessidade da constitucionalização do Di-
reito de Família, pois se “grande parte do Direito Civil encontra-se na Constitui-
ção”13. Portanto, os antigos princípios do Direito de família foram aniquilados, 
surgindo outros, dentro dessa proposta de constitucionalização, como:

 • Princípio de proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1°, inc. III, 
da Constituição Federal de 1988. 

 • Princípio da solidariedade familiar (art. 3º, inc. I, da Constituição Federal 
de 1988.

12 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumem 
Juris, 2006, p. 297.

13 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p. 33.
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 • Princípio da igualdade entre fi lhos (art. 227, § 6º, da Constituição Federal, 
e art. 1.596 do Código Civil. 

 • Princípio da igualdade entre cônjuges e companheiros (art. 226, § 5º, 
da Constituição Federal, e art. 1.511 do Código Civil). 

 • Princípio da igualdade na chefi a familiar (arts. 226, § 5º, e 227, § 7º, da 
Constituição Federal de 1988, e arts. 1.566, incs. III e IV, 1.631 e 1.634 
do Código Civil. 

 • Princípio da não-intervenção ou da liberdade (art. 1.513 do Código 
Civil).

 • Princípio do melhor interesse da criança (art. 227, caput, da Constituição 
Federal de 1988, e arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil). 

 • Princípio da afetividade.

 • Princípio da função social da família14.

  A estes podem-se acrescentar ainda:

 • A entidade familiar para além do numerus clausulus. 

 • A paternidade responsável. 

Nesta realidade pós-positivista, os princípios constitucionais ganharam um 
novo papel, plenamente aplicáveis às relações particulares. Dos princípios gerais 
do Direito passa-se à realidade dos princípios constitucionais, com emergência 
imediata. Justamente por isso é que muitos dos princípios do atual Direito de 
família brasileiro encontram substactum constitucional15.

Com o novo Código Civil brasileiro, os princípios ganham fundamental im-
portância, eis que a atual codifi cação utiliza tais regramentos como linhas mestres 
do Direito Privado. Muitos desses princípios são cláusulas gerais, que como janelas 
abertas deixadas pelo legislador permitem o preenchimento, para complementação 
pelo aplicador do Direito. Em outras palavras, o próprio legislador, por meio desse 
novo sistema aberto, delegou-nos parte de suas atribuições, para que possamos, 
praticamente, criar o Direito. 

No que tange ao Direito de família, é preciso sistematizar os princípios, visan-
do à facilitação didática do tema. Essa sistematização serve também para demons-
trar a mudança de paradigmas pela qual passou esse ramo do Direito Civil.

Rodrigo da Cunha Pereira16 divide em sete princípios, a saber: princípio da dig-
nidade da pessoa humana; da monogamia; do melhor interesse da criança/adoles-

14 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais orientadores do direito de família. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006.

15 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 255-294.
16 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família, 2005.
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cente; da igualdade e respeito às diferenças; da autonomia e da menor intervenção 

estatal; da pluralidade de formas de família; e da afetividade.

Em que pesem as diferentes classifi cações desses princípios, a verdade é que 

os princípios constitucionais infl uenciam o Direito de família e seus núcleos da 

conjugalidade e da parentalidade não estão imunes.

A aplicação da horizontalização dos direitos fundamentais no Direito de fa-

mília permite, em nome da promoção da dignidade da pessoa humana, alçar vôos 

que podem mudar o entendimento de parentalidade no ordenamento jurídico.

4. DA FUNÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA

Desde a segunda guerra mundial, quando a perspectiva clássica do Direito 

perdeu força17, que qualquer concepção do Direito que não tenha origem nas 

necessidades sociais demonstra-se inconsistente18.

A objetividade do Direito morreu exatamente porque o aplicador é pessoa 

sujeita a interpretação, que abre várias possibilidades, e não algo estático. O Direito 

transmutou-se em um sistema aberto de valores, que se materializa em princípios 

que indicam um fi m a alcançar19.

Igualmente com a família se deu a transformação, que passou de instituto ju-

rídico estanque, congelado no conceito de família matrimonializada, para o novo 

modelo de família múltipla. De fi m em si mesmo, a entidade familiar passou a ser 

meio de realização da dignidade da pessoa humana, devidamente reconhecida na 

Constituição Federal como base da sociedade e merecedora da proteção do Estado, 

pois, sem família, não há sociedade20.

Seus membros solidariamente moldam o ser humano, contribuindo para a 

formação do futuro adulto. O grupo familiar tem função social na medida em que 

é determinado por necessidades sociais21.

17 Dada a pela inefi ciência de um direito neutro e objetivo que acobertou as atrocidades do na-
zifascismo, cedendo espaço para o pós-positivismo, que veio para introduzir valores éticos no 
Direito. 

18 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira; GUERRA, Leandro dos Santos. A função social da família. 
Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Sintese IBDFAM, v. 39, p. 162, 2007. 

19 BARROSO, Luiz Roberto. Fundamentos teóricos e fi losófi cos do novo direito constitucional bra-
sileiro, Apud GAMA, Guilherme Calmon Nogueira; GUERRA, Leandro dos Santos. A função 
social da família. Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese IBDFAM, v. 39, 
p. 162, 2007. 

20 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira; GUERRA, Leandro dos Santos. A função social da família. 
Revista Brasileira de Direito de Família, p. 157. 

21 ALVES, Leandro Barreto Moreira. A função social da família. Revista Brasileira de Direito de Fa-
mília. Porto Alegre: Síntese IBDFAM, v. 39, p. 149, 2007.
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5. DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Traz a Constituição da República como seu fundamento maior a pessoa hu-

mana como o sujeito de direito legitimador de todo o ordenamento jurídico. A 

pessoa é o valor maior da República.

A dignidade deve ser entendida como uma qualidade intrínseca e inafastável 

de todo e qualquer ser humano e, portanto, irrenunciável e inalienável, de tal for-

ma que a proteção à dignidade perfaz em um dos principais objetivos do Estado 

Democrático de Direito.

Gustavo Tepedino dispõe que o princípio da dignidade da pessoa humana 

adquire contornos de cláusula geral. É um princípio máximo, ou superprincípio, 

ou macroprincípio, ou princípio dos princípios.

Ingo Wolfgang Sarlet conceitua o princípio em questão como “o reduto intan-

gível de cada indivíduo e, nesse sentido, a última fronteira contra quaisquer inge-

rências externas. Tal não signifi ca, contudo, a impossibilidade de que se estabeleçam 

restrições aos direitos e garantias fundamentais, mas que as restrições efetivadas não 

ultrapassem o limite intangível imposto pela dignidade da pessoa humana”22.

6. DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE

Pelo princípio da solidariedade e dentro do tema proposto, para Guilherme 

Calmon Nogueira da Gama e Leandro dos Santos Guerra, a solidariedade cons-

titucional, no âmbito familiar, obriga os parentes a auxiliarem-se uns aos outros, 

não apenas materialmente por meio do dever de alimentos, mas também imate-

rialmente, com cuidados físicos e morais, em especial em relação aos menores, 

aos incapazes e aos idosos.

Para o aclamado Prof. Luiz Paulo Netto Lôbo, o princípio da solidariedade 

tem o papel de unir os membros da família de modo democrático e não autoritário, 

pela co-responsabilidade.

Em relação aos princípios que norteiam o atual Direito de família, divergindo 

pouco quanto a estes, dispõe Rodrigo da Cunha Pereira serem estes: o da dignidade 

da pessoa humana; da monogamia; do melhor interesse do menor e do adolescente; 

da igualdade e respeito às diferenças; da autonomia e da menor intervenção estatal; 

da pluralidade de formas de família; da afetividade. 

Em análise, facilmente se percebe que não há divergência, a não ser de no-

menclatura ou enfoque, mas que basicamente tenha o rol que tiver, devem estes 

propiciar a convergência dos pensamentos para o fato de que, além dos princípios, 

22 SARLET, Ingo Wolfgang. A efi cácia dos direitos fundamentais. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005, p. 30.
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existem macroprincípios, como o da dignidade da pessoa humana e o da solidarie-
dade, que indiscutivelmente perpassa transversalmente os demais princípios 
es peciais do Direito de família, seja qual for o rol adotado.

No plano fático, as pessoas convivem (dever de convivência familiar), no am-
biente familiar, não por submissão a um poder despótico, mas por afeto (princípio 
da afetividade) e geram responsabilidades de uns para com os outros.

7. A FILIAÇÃO COMO UM DIREITO DA PERSONALIDADE

Faz-se aqui necessária a opção pela forma de se provar que a fi liação de cada 
pessoa natural é, antes de qualquer coisa, um direito seu, vinculado à sua persona-
lidade jurídica. No presente trabalho, opta-se pela conjugação de disposições legais 
de normas ordinárias e de princípios constitucionais do Direito de família.

Estabelece o artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que: “O reco-
nhecimento do estado de fi liação é direito personalíssimo, indisponível e imprescri-
tível, podendo ser exercido contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição 
observado o segredo de justiça”. Tal dispositivo veio em decorrência dos princípios 
constitucionais da igualdade entre os cônjuges, e da isonomia dos fi lhos. A igual-
dade constitucional da fi liação (art. 227, § 6º da Constituição Federal) considerou 
o estabelecimento da fi liação um direito de todo fi lho, seja ele legítimo, espúrio ou 
natural, possibilitando a toda criança conhecer sua origem e crescer em um am-
biente familiar. Teoria comprovada por meio dos tribunais que têm entendido que 
os fi lhos podem, a qualquer tempo, pleitear a paternidade que imputam a alguém, 
derrubando qualquer presunção e até mesmo o registro público de nascimento23.

A expressão “personalíssimo”, além de signifi car a individualidade no que 
tange a sua legitimidade, também, sob outro prisma, indica que a fi liação é um 
direito diretamente vinculado à personalidade jurídica de seu detentor ou, melhor 
dizendo, do fi lho.

A capacidade do homem (pessoa natural), como sujeito apto a adquirir di-
reitos e assumir obrigações, para satisfazer suas necessidades nas relações sociais 
lhe é outorgada por sua personalidade jurídica, a qual adquire com o nascimento 
com vida.

A personalidade é o conjunto de caracteres próprios da pessoa. Sem se con-
substanciar em um direito, é ela que apóia os direitos e deveres que dela nascem. 
É, segundo Telles Jr.24, citado por Maria Helena Diniz, o primeiro bem da pessoa, 
para que ela possa ser o que é, para sobreviver, se adaptar às condições do ambiente 
em que se encontra. Os direitos da personalidade são direitos da existência. E como 
existir sem a origem, seja ela legal, biológica ou psíquico-afetiva?

23 Resp. n. 4.987 – RJ – 4ª turma – STJ. 

24 TELLES JR., Goffredo. Direito subjetivo-I. In: Enciclopédia Saraiva do Direito, v. 28, p. 315.
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Limongi França25, citado por Telles Jr., defi ne os direitos da personalidade 
como “faculdades jurídicas cujos objetos são os diversos aspectos da própria pessoa 
do sujeito, bem assim as suas emanações e prolongamentos.”, que se destinam a 
salvaguardar a dignidade humana.

Assim, pode-se afi rmar que é o direito do fi lho ver sua paternidade defi nida 
pelo ordenamento, tal direito está vinculado à sua personalidade, que integra a 
própria pessoa e lhe assegura a dignidade.

O direito ao nome, o direito à integridade psíquica e moral, como identidade 
pessoal, familiar e social, dentre outros, que segundo Pontes de Miranda26, integram 
os direitos da personalidade, estão diretamente ligados à paternidade a ser estabele-
cida e imposta ao agente. Em sendo a personalidade a possibilidade de ser sujeito de 
direito e deveres, de pretensões e de obrigações, não se pode atribuir algo a alguém, 
ativa ou passivamente, sem se saber a quem se está atribuindo, daí a razão de toda 
personalidade ter de distinguir-se das demais e ter interesse nessa distinção. Dessa 
precisão nasce o direito à identidade pessoal, da qual faz parte o direito ao nome.

Nome no sentido lato, prenome + cognome ou principalmente o patronímico 
(sendo este o nome propriamente dito pelo ordenamento ou nome de família) é 
dos pais, transmitido por força da relação jurídica de fi liação, de forma automática 
e conjuntamente com a personalidade jurídica.

O patronímico, sendo inerente à posição de fi lho, já a ele pertence, mesmo 
antes de seu nascimento, estando reservado, condicionado ao nascimento com 
vida. Com a ocorrência do nascimento com vida, recebe a personalidade jurídica 
e junto desta o direito ao nome de seus pais, que pode inclusive ser exigido, em 
caso de negativa, mediante ação declarativa negativa.

O estabelecimento da relação de fi liação seja mediata, no caso de fi lhos “ma-
trimoniais” ou imediata para os “não-matrimoniais” em relação ao nome implica o 
assentamento dessa relação junto ao Registro Público, inclusive no que diz respeito 
aos genitores dos pais ou avós do fi lho, detentor do direito ao nome.

Nomeia-se a pessoa de acordo com a família, dando-lhe o patronímico e o pre-
nome a individualiza dentro do grupo familiar e aqui é imprescindível diferenciar-se 
o nome em si do direito ao nome. Este sim, absoluto, de personalidade, intransferível 
em si mesmo e em seu uso, em contrário ao nome, pura e simplesmente, objeto de 
direitos relativos, transferíveis, sujeitos a prescrição de pretensão.

Ainda segundo Pontes de Miranda27, quem tem direito ao nome de família 
é legitimado às ações declarativas ou negativas, de abstenção por usurpação, ou 

25 FRANÇA, R. Limongi. Coordenadas fundamentais dos direitos da personalidade. Revista dos Tri-
bunais, v. 567, p. 9. 

26 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, v. 7, p. 37.
27 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, p. 37.
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de indenização, contra quem não tem direito de incluir em seu nome o sobre-
nome de família.

O direito a identidade pessoal não se limita apenas ao direito ao nome. Nas 
relações consigo mesmo, com os outros homens, com a natureza e até com Deus, 
cada indivíduo é um ser em si mesmo e só igual a si mesmo. É sua dinâmica es-
truturante28, de coesão e de unidade (do ser humano) que faz com que este se 
sinta bem em sua complexidade somático-psíquica e social e que rejeite como 
desintegração de si mesmo a manipulação de seus elementos físicos e morais. A 
identidade é o aceitar a si mesmo e ao refl exo de si na sociedade e, por isso, tem de 
considerar-se a ontologia da identidade humana. Quer situando cada homem como 
centro autônomo de interesses, reconhecendo seu particular modo de ser e de se 
fi rmar e impondo aos outros o reconhecimento de sua identidade.

Adriano de Cupis, citado por Capelo de Sousa29, fala a respeito de uma tutela 
à verdade da pessoa em si mesma, contra alterações à essência pessoal, própria e 
específi ca do indivíduo, feitas por meio da omissão de elementos pessoais reais 
ou pela introdução de elementos irreais.

Assim, a tutela juscivilística da identidade humana incide, desde logo sobre 
a confi guração somático-psíquica de cada indivíduo, particularmente sobre sua 
imagem física, seus gestos, sua voz, sua escrita seu retrato moral, mas também 
recai sobre os elementos de inserção socioambiental de cada homem, sobre sua 
imagem de vida, sua história pessoal, seu decoro, sua reputação ou bom nome, 
seu crédito, sua identidade sexual, familiar, racial, lingüística, política, religiosa e 
cultural. Finalmente, no bem da identidade podem englobar-se ainda os próprios 
sinais sociais de identifi cação humana, quer principais, como o nome e o pseudô-
nimo, quer acessórios, como a fi liação reconhecida, o estado civil, a naturalidade 
e o domicílio, que, embora sujeitos a regimes jurídicos específi cos, integram, para 
fi ns certos, o conteúdo do bem personalístico da identidade.

Daí, Eduardo Cambi30 afi rma que é o estado de fi liação uma inerência do 
direito de personalidade, que, quando colocado em confronto com direitos patri-
moniais, há de prevalecer, em nome da tutela da dignidade da pessoa humana.

Lança-se mão ainda, no esforço de se provar que a fi liação é um direito da 
personalidade, de princípios constitucionais de direito de família previstos na atual 
Constituição Federal. Baseando-se no fato de que princípio é um ponto inicial, 

28 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral da personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995 – Dissertação de doutoramento em C. J. pela Faculdade de Direito de 
Coimbra, p. 244.

29 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral da personalidade. p. 244.
30 CAMBI, Eduardo. O paradoxo da verdade biológica e socioafetiva na ação negatória de pater-

nidade advinda com o exame de DNA, na hipótese de “adoção à brasileira. Jornal Síntese, Porto 
Alegre: Síntese, p. 19, jan. 2002. 
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adota-se a defi nição do professor José Cretella Júnior31: “Princípios de uma ciência 
são as proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas as estru-
turações subseqüentes. São os alicerces, os fundamentos da ciência”.

Nossa Constituição Federal traz como princípios, no que tange ao direito de 
família, por exemplo32: a dignidade da pessoa humana e a paternidade responsá-
vel (art. 226, § 5º) e, principalmente, o dever da família, sociedade e do Estado 
de garantirem à criança e ao adolescente direitos inerentes à sua personalidade 
(art. 227, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º)

Assim, tendo o Estado a responsabilidade de garantir a dignidade da pessoa 
humana e, como se viu, sendo fator integrante dessa dignidade, a identidade pessoal 
do indivíduo e conseqüentemente seu estado familiar e social, traduzido pelo estado 
de fi liação, cabe a este, além de assegurar-lhe direitos inerentes à sua personalidade, 
garantir-lhe um pai. E um primeiro momento, qualquer pai que seja, já que ao nas-
cer, adquire a personalidade jurídica, tornando-se sujeito de direito, passando a fazer 
jus aos direitos da sua personalidade. Todos têm direito a um pai, ao menos. 

Na Alemanha é direito constitucional da criança conhecer sua origem genética 
e, assim, o reconhecimento da paternidade pode ser dito como compulsório. Se-
gundo Rainer Frank33, citado por Márcio Antônio Boscaro, a Corte Federal alemã 
já decidiu que a criança tem direito constitucionalmente protegido a conhecer a 
própria fi liação, como corolário lógico de seu direito de personalidade.

Em um segundo momento, tendo direito a uma paternidade, resta saber 
se esta paternidade lhe proporciona a citada dignidade, por meio de sua correta 
identifi cação familiar, uma integridade psíquica estável e se corresponde ou não 
à verdade, sendo assim satisfatória.

Nas diferentes ações envolvendo o estabelecimento da paternidade, nas quais 
fi rma-se acirrada controvérsia, mesmo havendo grande tendência a privilegiar a 
verdade biológica, o caráter de absoluta prioridade deve ser dado ao melhor interesse 
da criança que não tem sido considerado na maioria dos casos.

8. PRINCÍPIO34 DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aborda-se, aqui, o indivíduo merecedor da garantia dos elencados direitos da 
personalidade, como sendo menor de idade, uma vez que em regra o necessário 

31 CRETELLA JÚNIOR, José. Tratado de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1972, v. X, p. 18.
32 OLIVEIRA. José Sebastião de. A evolução do conceito de família à luz do direito civil e do direito 

constitucional brasileiro. Tese de doutoramento. PUC/SP, 1999, p. 522.
33 RAINER FRANK, La signifi cacion de differente attachee a la fi liation par le sang em droit allemand 

et français de la famille, Revue Internationale de Droit Comparé, I, p. 635-655, jul.-set. 1993.
34 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 3. ed. Coimbra: 

Almedina, 1999, p. 1.177: As “regras são normas que, verifi cados determinados pressupostos, exi-
gem, proíbem ou permitem algo em termos defi nitivos, sem qualquer excepção (direito defi nitivo).
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estabelecimento desta ou do estado de fi liação se dá quando este ainda é criança. 

Tal abordagem não retira a necessidade, preemência ou imprescindibilidade dos 

maiores, que buscam seu reconhecimento, ou melhor, a fi xação de seu estado 

de fi liação. 

A teoria do melhor interesse da criança surge no ordenamento jurídico bra-

sileiro, a partir da Convenção dos Direitos da Criança, aprovada pela ONU em 20 

de novembro de 1989, ao ressaltar a fi losofi a da proteção integral. Entrando em 

vigor internacional em 2 de setembro de 1990, foi ratifi cada pelo Decreto 99.710, 

de 21 de novembro de 1990.

Antes disso, a Declaração de 1948, que muito embora não tenha consagrado 

tal tipo de proteção, reconheceu que a infância tem direito a cuidados e assistência 

especiais e que todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozam 

da mesma proteção social (art. XXV, 2), permitiu vislumbrar a nova estratégia ver-

tente dos direitos humanos que se manifestou, na Declaração Universal de Direitos 

da Criança de 1959, assinada pelo Brasil, e na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, conhecida como Pacto de San José, ratifi cada pelo Brasil em 1992, 

sucessivamente.

Com a Convenção de 1989, reconheceu direitos próprios da criança, que pas-

sou a ser um membro individualizado da família humana em oposição a apenas 

parte integrante desta, que era.

Os princípios básicos da Convenção Internacional, quando ainda em discus-

são na ONU, antes de sua aprovação foram introduzidos em nosso texto consti-

tucional de 1988, em seu artigo 227. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069, de 13.07.1990) concretizou os novos direitos dos infanto-juvenis, destacando 

o valor intrínseco da criança como ser humano e a necessidade de especial respeito 

a sua condição de pessoa em desenvolvimento. Assim, adotou-se a doutrina da 

proteção integral, que reafi rma o princípio do melhor interesse da criança. 

Nossa Constituição adota a doutrina da proteção integral, reafi rmando o 

princípio do melhor interesse da criança e, na opinião de Tepedino35, adquire esse 

conteúdo normativo específi co, informado pela cláusula geral de tutela da pessoa 

humana, disposta no artigo 1º, III, da CF/88 e determinado especialmente no ar-

tigo 6º da Lei 8.069/90.

Com estabelecimento de uma nova ordem jurídica ditada pela Constituição 

Federal de 1988, que acabou por promover a “constitucionalização do Direito 

 Princípios são normas que exigem a realização de algo, da melhor forma possível, de acordo com 
as possibilidades fácticas e jurídicas”.

35 TEPEDINO, Gustavo. A disciplina jurídica da fi liação na perspectiva civil-constitucional. In: TEI-
XEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Direitos de família e do menor, 1993, p. 225. 
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Civil”, afi rma Fachin36 que após a Constituição Federal de 1988 o Código Civil de 

1916 perdeu o caráter de lei fundamental do Direito de família, sendo seu lugar 

ocupado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), executando 

este as linhas estruturais fi xadas pela Carta Magna.

Assim, com a ratifi cação do princípio do melhor interesse da criança, dada 

pela incorporação da doutrina da proteção integral no corpo constitucional, 

passaram tais princípios a reger as relações familiares que envolvam crianças e 

adolescentes, inclusive as relações de fi liação/paternidade destes, tais como: poder 

familiar, guarda etc.

Por esse prisma se impõe uma nova leitura dos direitos que tenham como 

titular criança e adolescente, na qualidade de pessoas em desenvolvimento, que 

têm assegurado, com prioridade, seu melhor interesse, a começar pela fi liação. 

Deve-se considerar derrogado qualquer instituto que confronte com o princípio 

da igualdade reinante entre fi lhos matrimoniais e não-matrimoniais.

No que tange o poder familiar, aumentou o Estatuto o elenco de possibilida-

des de suspensão ou destituição. A guarda, reduto da primeira idéia de aplicação 

do melhor interesse da criança, além de ter esse princípio reforçado, passou a ter 

disposição própria no Estatuto, como forma de colocação em família substituta.

A adoção de pessoa menor de 18 anos, estabelecida no Estatuto como forma 

de colocação em família substituta, não mais atende os preceitos do Código Civil, 

sendo disciplinada inteiramente por aquele ordenamento e, portanto, pela doutrina 

da proteção integral e do melhor interesse da criança.

A tutela, outra modalidade de colocação em família substituta, embora guar-

de previsão no bojo do Código Civil, tem também seus princípios ressaltados 

no Estatuto. Assim, queda-se a ordem ditada pelo Código, para a nomeação de 

tutor, à falta de indicação pelos pais, diante do melhor interesse do menor, que 

tem observância prioritária.

Por fi m, o estabelecimento da paternidade, objeto do presente trabalho, revo-

lucionado pela possibilidade de aferição do vínculo biológico, por meio do exame 

do DNA, encontrou no princípio do melhor interesse da criança um dos funda-

mentos da denominada paternidade socioafetiva, que por disposição de Heloísa 

Helena Barbosa37, reconhece efeitos ao vínculo gerado pela afetividade, a desafi ar 

todas as regras jurídicas existentes.

36 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade, relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. 
p. 83.

37 BARBOSA, Heloísa Helena. O princípio do melhor interesse da criança. In: PEREIRA, Rodrigo 
da Cunha (Coord.). A família na travessia do milênio. Belo Horizonte: IBDFAM; OABMG; Del 
Rey, 2000, p. 201.
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É necessário salientar, que embora o princípio do melhor interesse da criança 
tenha sido adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro antes da Constituição 
Federal de 1988, e igualmente aceito pelo entendimento jurisprudencial, não che-
gou a derrogar o Código Civil de 1916, uma vez que o Código de Menores tinha 
sua incidência limitada ao trato do menor em “situação de risco”, inexistindo 
incompatibilidade com o Código Civil fora dessa hipótese.

Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo, ainda, Heloísa 
Helena Barbosa, já citada, a situação é bastante diferente, pois trata-se de legislação 
que disciplina a proteção integral à criança e ao adolescente, subtraindo incidência 
do Código Civil nesta matéria, em todos os casos em que houver incompatibilidade 
entre ambos, por força da Lei de Introdução ao Código Civil (art. 2º, § 1º).

Em pesquisa realizada por Heloísa Helena Barbosa, na internet, em sites do 
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
apurou-se que, em casos de disputa de guarda entre genitores, de separação judicial 
ou dissolução de sociedade de fato e adoção, sempre é invocada a prevalência do 
interesse do “menor”. Em algumas decisões tratando de situação irregular de menor, 
disputa de guarda de fi lhos, dissolução litigiosa de união estável, com atribuição 
de culpa, entendeu-se aplicáveis, por analogia, disposições da Lei do Divórcio, não 
havendo qualquer menção ao Estatuto.

O espantoso é que, nas diferentes ações envolvendo o estabelecimento da pater-
nidade, nas quais se tende a favorecer a verdade biológica, a prioridade em favorecer 
o interesse do menor, que deveria reinar, não tem sido considerada, dando-se lugar 
à aplicação das disposições do Código Civil. Não se discute que a questão afeta as 
disposições do Código Civil, entretanto, o confronto destas com o Estatuto e os 
princípios que o regem é imprescindível, até porque estes devem prevalecer sobre 
aqueles, pelas razões já apresentadas.

Tendo, pois, o Brasil incorporado, como demonstrado, em caráter defi nitivo, 
o princípio do melhor interesse da criança, em seu sistema jurídico, e em razão do 
alcance social da referida proteção, com prioridade absoluta, não é mais obrigação 
exclusiva da família e do Estado: é um dever social. Já que as crianças e os adoles-
centes devem ser protegidos em razão de estarem em desenvolvimento.

A Constituição Federal em seu artigo 227 traz os direitos fundamentais da 
infância, sendo esses deveres da família, da sociedade e do Estado38.

Partindo da premissa de que a identidade pessoal da criança e do adolescente 
tem ligação direta com sua identidade no grupo familiar e social, tratada por Tânia 

38 Art. 227 da CF: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com prioridade absoluta o direito à educação, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, à digni-
dade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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da Silva Pereira39, entende-se que o estabelecimento de seu estado de fi liação e, 

em oposição, a fi xação da relação jurídica de paternidade da forma adequada é o 

modo de garantir-lhe dignidade, respeito, convivência familiar condizente, além de 

ser o modo devido de colocá-lo a salvo de discriminação. A doutrina reconhece à 

criança e ao adolescente a titularidade de direitos da personalidade, possibilitando 

até a indenização por danos morais sempre que estes forem lesionados e deve, 

também, reconhecer o direito à fi xação de sua fi liação de maneira condizente com 

seu melhor interesse como forma de proteção.

Assim, conclui-se que a não-observância dos princípios do Estatuto e, dentre 

eles, o da proteção integral e melhor interesse do menor em questão, afeta a crianças 

e adolescentes, fere os direitos fundamentais desses agentes e, por conseguinte, 

devem ser observadas em todos os casos.

9. CONCLUSÃO

Atualmente as imposições advindas da globalização exigem que os ordena-

mentos jurídicos passem a adotar sistemas de proteção dos direitos humanos, como 

maneira de preservar a humanidade de efeitos meramente mercadológicos, e daí 

advêm a necessidade de se superar a setorização do Direito e a divisão entre Direito 

Público e Privado, especialmente no que diz respeito aos direitos fundamentais, 

que para poderem alcançar a complexidade jurídica devem ser entendidas de forma 

abstrata e geral, apartado de qualquer estruturalismo divisório.

Partindo-se do princípio da dignidade da pessoa humana como o fundamen-

to maior da Constituição Federal e da necessidade de aspersão deste por todo o 

ordenamento jurídico, em qual ramo do Direito está mais presente a necessidade 

de se promover a dignidade do que no seio da família e, conseqüentemente, no 

Direito de família?

Deve-se entender que o Direito de família, necessariamente, merece ser ana-

lisado sob o prisma da Constituição Federal, o que traz uma nova dimensão de 

tratamento dessa disciplina. Assim, é imperioso analisar os institutos de Direito 

Privado tendo como ponto origem a Constituição Federal de 1988, o que leva ao 

caminho sem volta do Direito Civil Constitucional. 

Trata-se de empreendimento de um estudo dos institutos privados que se 

en  contram previstos na Constituição Federal de 1988, em confronto com o Códi-

go Civil, e vice-versa. Para tanto, devem-se irradiar de forma imediata as normas 

fundamentais que protegem a pessoa, particularmente aquelas que constam em 

seus arts. 1º a 6º. 

39 PEREIRA, Tânia da Silva. A família na travessia do milênio, p. 215.
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Diante dessa realidade, será importante reconhecer a efi cácia imediata e ho-
rizontal dos direitos fundamentais, a horizontalização das normas que protegem 
a pessoa, e que devem ser aplicadas nas relações entre particulares, dirigidas que 
são, também, aos entes privados. 

Em suma, deve-se reconhecer também a necessidade da constitucionalização 
do Direito de família, já que grande parte do Direito Civil está na Constituição, 
que acabou enlaçando os temas sociais juridicamente relevantes para garantir-lhes 
efetividade. 

Como o mencionado, parafraseando Maria Berenice Dias, a intervenção do 
Estado nas relações de Direito Privado revigora as instituições de Direito Civil e, 
diante do novo texto constitucional, força o intérprete a redesenhar o tecido do 
Direito Civil à luz da nova Constituição.

Portanto, os antigos princípios do Direito de família foram aniquilados, sur-
gindo outros, dentro dessa proposta de constitucionalização, remodelando esse 
ramo jurídico. Nessa nova realidade pós-positivista, os princípios constitucionais 
ganharam um novo papel, plenamente aplicáveis às relações particulares. Dos 
princípios gerais do Direito chega-se à realidade dos princípios constitucionais, 
com emergência imediata.

Ademais, com o novo Código Civil brasileiro, os princípios ganham funda-
mental importância, eis que a atual codifi cação utiliza tais regramentos como linhas 
mestras do Direito Privado. Muitos desses princípios são cláusulas gerais, janelas 
abertas deixadas pelo legislador para preenchimento, para complementação pelo 
aplicador do Direito. Em outras palavras, o próprio legislador, por meio desse no-
vo sistema aberto, delegou parte de suas atribuições ao intérprete, para que este 
possa, praticamente, criar o Direito. 
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