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RESUMO
A dignidade da pessoa humana, princípio magno e vetor constitucional, redoma que envolve o 
ordenamento jurídico, expressa-se no respeito e na garantia dos direitos da personalidade, os quais 
se destacam por dar ao ser humano o fundamento da sua essência, o arcabouço físico, emocional e 
espiritual que conforma a sua existência enquanto criatura digna. A garantia e eficácia dos direitos 
da personalidade, condições inexoráveis à sua tutela, solicitam uma proteção jurisdicional pronta 
e efetiva, e é o objeto deste estudo em comparação com o direito europeu verificar esses pressu-
postos na dinâmica sociojurídica.

ABSTRACT
The dignity of the human person, vector constitutional and magnum principle, dome that involves 
the entire legal system, is expressed on respect and guarantee personality rights, which are dis-
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1 Introdução 

Os direitos de personalidade são aqueles cujas manifestações derivam do 
princípio magno e vetor constitucional da dignidade da pessoa humana, e se ligam 
de modo indissolúvel aos direitos do homem ou aos direitos humanos fundamentais, 
destacando-se o direito à vida. Ressaltam-se entre aqueles direitos os que dão ao 
ser humano o fundamento da sua essência, o arcabouço físico, mental, emocional e 
espiritual que conformam a sua existência enquanto criatura digna. Nesse sentido, o ser 
humano, se alijado da satisfação de suas necessidades – estruturantes dos direitos de 
personalidade –, como o direito de cidadania, à vida, à integridade psicossomática, à 
privacidade, à identidade pessoal, à liberdade de expressão, é fulminado na sua própria 
existência e dignidade. Tais direitos contribuem e até mesmo constituem a justificativa 
da própria vida digna, sem a qual o homem não encontra razão para a sua existência, a 
qual se desenvolve na sua personalidade ímpar conectado ao ambiente socioecológico 
no qual está inserido. Daí decorre a sua auto-estima, característica da realização dos 
direitos da personalidade que determinam a sua satisfação e concretude. 

A personalidade ou o modo de ser do indivíduo, aquilo que o caracteriza como 
único e distinto de outros no meio no qual vive, requer uma proteção jurídica fundada 
na sua dignidade, à sua relevância como membro de uma sociedade ou de um grupo 
social que não pode prescindir de sua presença e influência. Os membros de um grupo 
são intercambiáveis nas suas experiências, vivências, sustentam-se mutuamente, numa 
simbiose inerente ao ser humano. Ignorada, o crescimento e o desenvolvimento do 
homem na sua individualidade, nos aspectos físicos, mentais, emocionais e até espirituais 
se frustram, transformando-o num ser sem identidade, – seja, cultural, familiar, social, – 
desintegrando-o como pessoa e afastando-o, gradativamente, do seu meio social. 

Esses comentários exordiais traduzem a relação entre os direitos fundamentais 
e os direitos da personalidade, ambos adidos ao princípio maior da dignidade da pessoa 
humana, vetor estrutural do texto maior, redoma sob a qual se abriga todo o ordenamento 
jurídico e cujo reconhecimento é imprescindível à sua condição natural. O estudo da 
integridade psicofísica, aspecto essencial do direito de personalidade, é um dos 
objetivos desse paper dirigido à sua conformação no direito comparado, principalmente 
europeu, uma abordagem que permita constatar até que ponto a universalidade e o 
reconhecimento desses direitos são discerníveis. O reconhecimento e a garantia desses 
direitos, principalmente os psicofísicos, é unânime na União Europeia? Obedecem 
a uma conformação jurídica uniforme ou, pelo menos, guardam semelhança no seu 
conteúdo? O ordenamento jurídico, constitucional e infraconstitucional, é suficiente à 
sua fundamentação? A reparação dos danos decorrentes – materiais, morais, psíquicos 

– tem recebido do Judiciário a devida consideração? São estas questões que o artigo 

procura responder. 
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2 Os direitos humanos fundamentais

Direitos humanos fundamentais são os inerentes ao próprio homem, à natureza 

humana. São necessidades básicas, um direito que cada ser humano tem de esperar 

certos padrões e liberdades pela sua existência, tão importantes quanto às necessidades 

orgânicas, à observação das leis da física, à adoção e ao respeito de valores morais, à 

provisão de sua necessidade espiritual.3 A própria expressão apresenta uma diversidade 

terminológica tal como direitos humanos, humanos fundamentais, do homem, 

individuais, liberdades fundamentais e necessidades básicas, entre outras expressões.4 

Uma das descrições mais amplas do que são considerados direitos humanos encontra-se 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ou do Homem) adotada pelas Nações 

Unidas em 1948. Após mencionar que todos os homens têm direito à vida, à liberdade, à 

igualdade e à segurança, especifica direitos como a liberdade da escravidão; da tortura 

e do castigo degradante; proteção contra a interferência na privacidade; liberdade de 

pensamento, consciência e religião, direito a um padrão de vida adequado à saúde e ao 

bem-estar: do indivíduo e de sua família; e manifestações da personalidade. 

Tem sido longa a discussão sobre a origem desses direitos: há autores que se 

fundamentam nas tradições, outros nos direitos naturais, outros nos princípios e 

leis divinos.5 “Em todo o mundo, nas nações livres e mesmo nos países totalitários, 

existe uma preocupação com o assunto da liberdade humana, dos direitos humanos”, 

afirmou Patrícia Dering, autoridade do Departamento de Direitos Humanos e Assuntos 

Humanitários, do governo dos Estados Unidos.6 
Mais importante que uma longa lista de direitos humanos fundamentais é a sua 

materialização, uma vez que os estatutos de direitos, as constituições ou as leis são, 

com maior frequência, declarações de aspirações e de expectativas não realizadas, em 

vez de descrições de uma realidade observável. Em outras palavras: tais documentos, 

mui amiúde, declaram de forma simples o ideal esperado pela classe política e pela 

sociedade, ao passo que a realidade é diferente, principalmente nos países em desenvol-

vimento, não se excluindo dessa realidade até mesmo os países desenvolvidos. Outro 

fator preponderante na materialização dos direitos fundamentais relaciona-se à ideologia 

dos governos predominantes e às condições econômicas do indivíduo, que podem ou 

não produzir um ambiente propício, jurídica e socialmente, que permita ou facilite 

o usufruto de alguns dos direitos descritos na Declaração Universal e recepcionados 

3 “Ao se utilizar a locução ‘direitos fundamentais do homem’, quer aduzir-se, com o seu emprego, ao complexo das prerrogativas e 
institutos inerentes à soberania popular, que garantem a convivência digna, livre e igualitária de qualquer indivíduo, independen-
temente de credo, raça, origem ou cor. Os direitos são fundamentais porque sem eles os serem humanos não têm a base normativa 
para ver realizado, no plano concreto, suas aspirações e desejos viáveis de tutela constitucional. Como ficaria [...] a tutela do 
patrimônio [personalístico] sem a constitucionalização, em bases legislativas sólidas, desses direitos impostergáveis da pessoa 
humana?” (BULOS, 2003, p. 104).
4 SARLET, 1998, p. 29.
5 “[...] os direitos fundamentais ocupam seu espaço no mundo jurídico independentemente de haver normas que o prevejam. Sua 
existência [...] dispensa o reconhecimento do legislador. Tal reconhecimento só serve como uma garantia.” (REIS, 2001, p. 154).
6 WATCHTOWER LIBRARY, 2008, p. 3.
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ou não pelas diversas constituições nacionais. A situação, infelizmente, tem sido como 
disse, certa vez, Spinoza: “Todo mundo tem tantos direitos quantos seus poderes.”  
No entanto, admite-se que:

A Constituição protege a dignidade das pessoas e reconhece que existem valores 
que estão acima do Estado e cujo dever é tutelar, amparar estes bens jurídicos que 
são superiores. Com respeito a estes valores, a liberdade, a objeção de consciência, 
a dignidade, a realização espiritual dos cidadãos são as coisas pelas quais o Estado 
deve velar. (RETAMALES, 2000, p. 1.903)

2.1 Origens, formação histórica, conceito e características

A origem dos direitos humanos fundamentais confunde-se com a própria origem 
do homem, mais especialmente com o surgimento da organização da vida em sociedade. 
Sem os quais não é possível a convivência entre pessoas. Isso conduz reconhecer que: 

A história dos direitos fundamentais é também uma história que desemboca no 
surgimento do moderno Estado constitucional, cuja essência e razão de ser residem 
justamente no reconhecimento e na proteção da dignidade da pessoa humana e 
dos direitos fundamentais do homem. Nesse contexto, há que se dar razão aos 
que ponderam ser a história dos direitos fundamentais, de certa forma, também a 
história da limitação do poder.7

Embora haja muitas controvérsias e discussões sobre a gênese dos direitos 
fundamentais, fazendo-se referências ao Código de Hamurabi, à Mêncio8, China, e à 
civilização heleno-romana, entende-se que na Idade Média está a gênese das declarações 
de direitos. Nesse aspecto a teoria do direito natural contribuiu “condicionando (o 
aparecimento do) princípio das leis fundamentais do reino limitadoras do poder do 
monarca, assim como o conjunto de princípios que se chamou humanismo”.9 

Nesse contexto emerge a Grande Carta das Liberdades, ou Concórdia entre o Rei 
João e os Barões para a Outorga das Liberdades da Igreja e do Rei Inglês (Magna Charta 
Libertatum seu Concordiam inter regem Johannen at barones pro concessione libertatum 
ecclesiae et regni angliae), selada pelo Rei João Sem Terra (1119-1126). O preâmbulo 
destaca: “Cláusulas reivindicadas pelos barões e concedidas pelo rei.” Destaca-se o artigo 
39, base histórica para as liberdades civis garantidas pela lei inglesa, traduzidas pelo due 
process of law: “nenhum homem livre será detido ou aprisionado, ou privado de seus 
direitos, ou bens, ou declarado fora da lei, ou exilado, ou despojado, de algum modo, de 
sua condição; nem procederemos com força contra ele, ou mandaremos outros fazê-lo, a 

não ser mediante o legítimo julgamento de seus iguais e de acordos com a lei da terra.” 

7 SARLET, op. cit., p. 36.
8 Filósofo chinês, o mais eminente seguidor do confucionismo. Mengzi é a sua obra mais conhecida.
9 SILVA, 1996, p. 151. 
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William Pitt, estadista britânico, destacou a Magna Carta10 como parte da ”Bíblia 

da Constituição Inglesa”,11 que se tornou um símbolo das liberdades públicas, servindo 

de base aos fundamentos da ordem jurídica democrática do povo inglês.12 Desse modo, 

os ideais de liberdade inspirados na Magna Carta foram disseminados, no decorrer do 

tempo, por todo o mundo anglófono e, em seguida, para Ocidente.. “Aliás, a Inglaterra 

foi terreno fértil para que fossem gerados estatutos assecuratórios de liberdades 

públicas”,13 traço distintivo dos direitos fundamentais. 

Da Magna Carta (1215) e do Bill of Rights inglês (1689) à Declaração da 

Independência dos EUA (1776) e à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

(França, 1789), construiu-se uma escala de direitos individuais para fazer frente ao 

poder político. Outro marco de “instrumento assecuratório das liberdades públicas” foi 

a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia (12/1/1776), “fortemente influenciada 

pelas ideias de Rousseau, Montesquieu, Locke, Jefferson, Adams, James Madison, George 

Mason et al.”.14

Finalmente, em 1948, após um longo percurso, Eleanor Roosevelt presidiu a 

elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, na esperança 

de que se tornasse uma “Magna Carta Internacional para todos os homens”. A Declaração 

da ONU, “constitui a mais importante conquista dos direitos humanos fundamentais em 

nível internacional”.15 Uma análise histórica evidencia que, paulatinamente:

O processo de elaboração doutrinária dos direitos humanos, tais como reconhecidos 
nas primeiras declarações do século XVIII, foi acompanhado, na esfera do direito 
positivo, de uma progressiva recepção de direitos, liberdades e deveres individuais 
que podem ser considerados os antecedentes dos direitos fundamentais.16

Desde então, a questão dos direitos humanos fundamentais adquiriu uma dimensão 

até então inexistente. O século XXI apresenta-se como aquele no qual as garantias e 

as liberdades individuais serão objeto primário da preocupação internacional. Nesse 

respeito, os Estados cada vez mais serão estimulados a adotar e a respeitar os direitos e 

garantias individuais, moldando sua própria Constituição ao valor supremo da dignidade 

humana. Tais direitos e garantias, se não positivados, não passam de meras expectativas 

frustradas. Só são fundamentais quando reconhecidos pelo ordenamento jurídico 

desde a Constituição e sua não observância produza “consequências jurídicas”,17 pois 

a expressão “direitos fundamentais do homem” traduz uma condição jurídica essencial 

10 Em 1957, a Ordem dos Advogados dos Estados Unidos erigiu em Runnymede, Inglaterra, um monumento com a inscrição “Magna 
Carta: Símbolo da Liberdade Garantida por Lei.”
11 WATCHTOWER LIBRARY, 2008. A Magna carta e a busca da liberdade.
12 SILVA, op. cit., p. 152.
13 BULOS, op. cit., p. 103.
14 BULOS, op. cit., p. 103-104.
15 MORAES, 2000, p. 36.
16 LUÑO, 1993, p. 33
17 CANOTILHO, 1993, p. 497.



p. 266 Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n. 26, p. 261-284, 2009

à sua realização, ou seja, manifesta “direitos formalmente reconhecidos e concreta e 

materialmente efetivados”.18 
Exsurge da concepção a ligação entre os direitos fundamentais e os princípios 

da igualdade e da liberdade, destacando-se os direitos fundamentais como atributo 

inexorável da dignidade humana sem a qual o homem não é livre, igual, satisfeito, não 

existe na sua própria dignidade. Nesse respeito, o texto maior recepciona ‘o princípio da 

indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, pelo qual o valor da liberdade 

se conjuga ao valor da igualdade, e não há como divorciar os direitos de liberdade dos 

direitos de igualdade.19 São direitos inatos, absolutos, irrenunciáveis porque decorrem 

da história, da demanda da pessoa humana pela igualdade, fraternidade e liberdade.20 

Portanto, os direitos humanos fundamentais são atributos inerentes à dignidade 

humana, alicerçados nos princípios da liberdade e da igualdade,21 do direito à vida, do 

qual deriva o consectário da dignidade humana, nascem os direitos da personalidade cujo 

objeto “é tudo aquilo que disser respeito à natureza do ser humano, como por exemplo, 

a vida, a liberdade (v.g. de pensamento, religiosa, política, sexual, de expressão), a 

proteção de dados pessoais, da integridade física e moral (e psíquica), da imagem, da 

vida privada,22 da intangibilidade da família”.23

2.2 Na Constituição Federal de 1988: garantia e eficácia
 

A Constituição, homologada em 5/10/1988, é, nas palavras de Flávia Piovesan, 

“marco jurídico da transição ao regime democrático, ampliou o campo dos direitos e 

garantias fundamentais, estando entre as Constituições mais avançadas do mundo no que 

diz respeito à matéria”.24 De fato, a Constituição qualifica-se pela garantia dos direitos 

fundamentais, como a própria essência da sua natureza, ou seja, seria gravemente 

destituída de seu escopo se não traduzisse à sociedade a realização desses valores 

perenes. Tanto que se pode afirmar que: 
Os direitos fundamentais integram, [...], ao lado da definição da Forma de Estado, do 
sistema de governo e da organização do poder, a essência do Estado constitucional, 
constituindo, nesse sentido, não apenas parte da Constituição formal, mas também 

18 SILVA, p. 178-179.
19 PIOVESAN, 1997, p. 61-62.
20 BULOS, op. cit., p. 104-105: “Os direitos fundamentais relacionam-se diretamente com a garantia de não ingerência do Estado 
na esfera individual e a consagração da dignidade humana, tendo um universal reconhecimento por parte da maioria dos Estados, 
seja em nível constitucional, infraconstitucional, seja em nível de direito consuetudinário ou mesmo por tratados e convenções 
internacionais. A previsão desses direitos coloca-se em elevada posição hermenêutica em relação aos demais direitos previstos no 
ordenamento jurídico [...]” (MORAES, op. cit., p. 41).
21 “A igualdade, porém, que as Declarações do século XVIII e as subsequentes reconheceram, é a igualdade perante a lei, a igualdade 
de direitos, mais precisamente, a igualdade dos direitos fundamentais. Na verdade, o reconhecimento da igualdade jurídica postula 
que as desigualdades de fato decorram, exclusivamente, da diferença das aptidões pessoais, e não do sexo, da raça, do credo reli-
gioso ou das convicções políticas” (FERREIRA FILHO, 2000, p. 26).
22 “O direito à privacidade é tão vital que a revista O Correio da Unesco chamou-a de “fundamento dos direitos civis”. (O paradoxo 
da privacidade. In: Watchtower Library, 2008). 
23 Ibid. 
24 PIOVESAN, op. cit., p. 57.
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elemento nuclear da Constituição material. [...] os direitos fundamentais constituem, 
para além de sua função limitativa do poder (que, ademais, não é comum a todos 
os direitos), critérios de legitimação do poder estatal e, em decorrência, da própria 
ordem institucional, [...].25 

Destarte, o seu artigo 3o, ao fixar os objetivos fundamentais da República, enumera 

os relacionados à garantia e efetividade dos direitos fundamentais. É a primeira vez que 

a Constituição assinala os objetivos fundamentais do Estado brasileiro e alguns “valem 

como base das prestações positivas que venham a concretizar a democracia econômica, 

social e cultural, a fim de efetivar na prática a dignidade da pessoa humana”.26 

A consagração da liberdade, os ideários da justiça e da solidariedade e a enunciação 

do princípio constitucional da isonomia, em função disso, se sobressaem no documento 

constitucional.27 E o princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações externas 

não tolera associações, no campo dos negócios ou dos assuntos diplomáticos, com países 

que violem ou admitam violações desses direitos, 28 “como um princípio norteador (e que) 

espraia sua influência na nossa ordem jurídica interna,” 29 pelo que “está-se admitindo 

a concepção de que os direitos humanos constituem tema de legítima preocupação e 

interesse da comunidade internacional”.30 Não é por outro motivo que o artigo 5º, § 2º, 

assegura que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição, não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 

(nos quais a) República Federativa do Brasil seja parte”.31

O reconhecimento dos direitos fundamentais passa por sua garantia, efetividade 

e eficácia. Da distinção entre direitos e garantias fundamentais “a sistemática adotada 

pelo constituinte de 1988 [...] não separa, com exatidão, os direitos das garantias 

fundamentais”, e classifica as garantias relacionadas aos direitos fundamentais em duas 

espécies: garantias fundamentais gerais, realizadas por meio de princípios e preceitos 

constitucionais – princípio da legalidade, princípio da liberdade, princípio do devido 

processo legal, – e garantias fundamentais específicas que tornam efetivos os direitos.

25 SARLET, op. cit., p. 60-61.
26 SILVA, op. cit., p. 96; 107.
27 BULOS, op. cit., p. 90.
28 “Há de ser considerado, [...] que, atualmente, nas relações internacionais, prevalecem [o que pode até ser produto do fenômeno 
da globalização], os interesses econômicos que se sobrepõem aos valores fundamentais do homem. Essa é uma constatação unânime, 
[...] Uadi Lâmmego Bulos, in op. cit. p. 59, afirma que ’a grande discussão quanto à prevalência dos direitos humanos na ordem mun-
dial relaciona-se ao problema da efetividade das normas que integram os sistemas internacionais. Assim, indaga-se, por exemplo, 
como fica a proteção de tais direitos em face da ordem jurídica interna. [...] Isso se deve ao fato de que os Estados, ao participarem 
dos organismos internacionais, não perdem a sua soberania, [conservando] o direito de secessão. [...] nota-se nas constituições dos 
referidos organismos, figura, implícita e expressamente [como no caso do artigo 15, § 8o, do Pacto da Liga das Nações, ou do artigo 
2o, § 7o, da Carta da ONU], a chamada cláusula da jurisdição doméstica, na qual se consagra o princípio da não intervenção nos 
assuntos internos dos Estados’” (LEWANDOWSKI, 1984, p. 141). 
29 BULOS, op. cit., p. 93.
30 PIOVESAN, op. cit., p. 70.
31 “O dispositivo em exame significa [...] que a Constituição brasileira ao enumerar os direitos fundamentais não pretende ser exaus-
tiva. Por isso, além desses direitos explicitamente reconhecidos, admite existirem outros “decorrentes do regime e dos princípios 
por ela adotados”, incluindo também aqueles que derivam de tratados internacionais. [...] “Pode-se, todavia sugerir como exemplo 
de tais direitos os que Limongi França arrola sob a expressiva denominação de “direitos à integridade moral”, a saber: direito ao 
recato, ao segredo, à identidade etc.” (FERREIRA FILHO, op. cit., p. 84-85).
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São as garantias propriamente ditas [...] que instrumentam, os direitos, fazendo 
valer o conteúdo e a materialidade das garantias fundamentais gerais. Através das 
garantias fundamentais específicas, os titulares dos direitos encontram a forma, 
procedimento, a técnica, o meio de exigir a proteção incondicional, de suas prerro-
gativas. [...] logram o caráter instrumental, propiciando a obtenção de vantagens 
e benefícios que defluem dos direitos que visa tutelar.32 

Não se mostra suficiente a constitucionalização desses direitos naturais do homem, 

pois “(precisam) ser garantidos contra o abuso do (Estado), se completando, a declaração 

de direitos, com a sua proteção formalizada na Constituição”.33 As garantias constitu-

cionais correspondem a recursos jurídicos destinados a efetivar direitos que asseguram 

como aquelas garantias contidas nos incisos XXXV a LXXVII, do mesmo artigo 5º.34 Essas 

garantias são também direitos, instrumentos de proteção por meio dos quais os cidadãos 

demandam seu reconhecimento dos poderes públicos e os meios processuais adequados 

a essa finalidade (ex.: direito de acesso aos tribunais para defesa dos direitos).35 

A eficácia dos direitos humanos fundamentais parece estar, assim, vinculada à 

aplicabilidade das normas jurídicas. E é nesse sentido que se distinguem as noções de 

eficácia jurídica e social, estando esta submissa ao conceito de efetividade.36 Desdobra-se 

entre a eficácia social da norma e a sua eficácia jurídica, a sua exigibilidade ou executo-

riedade como possibilidade de sua aplicação in casu.37 Portanto, a eficácia social da norma 

confunde-se com a sua efetividade, sua materialização, “entre o dever ser normativo e o ser 

da realidade social”. E a sua eficácia jurídica é a “possibilidade de sua aplicação aos casos 

concretos, com a consequente geração dos efeitos jurídicos que lhe são inerentes (quando 

não reconhecidos ou respeitados espontaneamente).” 38 Vem à tona o ensinamento de que 

“as garantias fundamentais consignam recursos jurídicos [...] e a instrumentalização das 

garantias são as ferramentas de trabalho para a concreção dos direitos.39

Assim, “as normas constitucionais não são dirigidas, como se poderia concluir, 

aos cidadãos, mas sim ao Poder Público, a quem cabe executar, legislar e decidir acerca 

da matéria estabelecida na Constituição”,40 essencialmente no sentido de assegurar a 

dignidade é inerente à pessoa humana. Os direitos da personalidade, que buscam 

“evitar a prática da crueldade e da selvageria (e amparar) o homem contra agressões 

físicas e [...] morais”,41 seriam inúteis se não assegurados à sua efetividade social e 

jurídica, uma vez que “a dignidade humana continuaria sendo violada sem que nenhuma 

32 BULOS, op. cit., p. 107.
33 FERREIRA FILHO, op. cit., p. 24.
34 BULOS, op. cit., p. 107.
35 CANOTILHO, op. cit., p. 520.
36 SARLET, op. cit., p. 209.
37 Ibid., p. 209-210. 
38 SARLET, op. cit., p. 210-211.
39 BULOS, op. cit., p. 107.
40 Ibid., p. 108.
41 Ibid., p. 128.
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providência (fosse) tomada para eliminar possíveis fraudes constitucionais cometidas 

a esses que são dispositivos supremos do Estado”.42 Finalmente, da limitação inserida 

no art. 60, § 4º, IV, de que “não será objeto de deliberação a proposta de emenda 

tendente a abolir os direitos e garantias individuais”, – uma cláusula férrea que impede 

a sua supressão, – releva-se o valor preponderante da dignidade da pessoa humana. Essa 

questão levanta duas diretrizes:

a) não apenas as alterações da Constituição que objetivam a supressão dos 
princípios guindados à condição de “cláusula pétrea”, mas também as que revelam 
uma tendência à sua supressão se encontram vedadas; e b) os projetos de emenda 
que atentam contra estes mandamentos sequer poderão ser apreciados e votados 
pelo Congresso, de tal sorte que mesmo antes de sua promulgação se viabiliza o 
controle jurisdicional de sua constitucionalidade.43

Junte-se aqui o princípio da aplicabilidade imediata – art. 5º, § 1º –, que dimensiona 
sua garantia e a amplitude de sua eficácia nos níveis administrativo, legislativo e 
judiciário, vinculando o poder público, o legislador, juízes e tribunais, a todos os respon-
sáveis por sua eficácia ou efetividade.44

Da análise da garantia e da eficácia dos direitos fundamentais, “não apenas a 
existência da lei, mas a sua falta pode revelar-se afrontosa aos direitos fundamentais. 
(A sua concretização) exige a edição de normas legislativas e a inércia do legislador pode 
caracterizar uma afronta constitucional”.45 

3 A dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade

Dignidade é a qualidade ou o estado de quem é digno, honrado ou estimado; é o 
amor próprio (o ingrediente que dá dignidade à existência humana), a autoestima, o brio, 
a honra; é um senso de realização e felicidade; é a garantia dos direitos fundamentais do 
homem.46 Violar ou atropelar a dignidade do homem é um golpe doloroso, pior do que infligir 
a morte física, o que nos faz lembrar as palavras da dra. Inge Genefke, membro do Conselho 

Internacional de Reabilitação para Vítima de Tortura (Cirvit), com sede em Copenhague, 

(Dinamarca): “É mais fácil curar ossos quebrados do que almas despedaçadas.”

“Para o direito constitucional brasileiro, a pessoa humana tem uma dignidade 

própria e constitui um valor em si mesmo, que não pode ser sacrificado a qualquer 

interesse coletivo”,47 ao qual se vinculam os direitos da personalidade que:
42 BULOS, op. cit., p. 108.
43 SARLET, op. cit., p. 356.
44 “[...] A Constituição de 1988 institui o princípio da aplicabilidade imediata dessas Normas, nos termos do art. 5º, § 1º. Este 
princípio realça a força normativa de todos os preceitos constitucionais referentes a direitos, liberdades e garantias fundamentais, 
prevendo um regime jurídico específico endereçado a estes direitos. Vale dizer, cabe aos Poderes Públicos conferir eficácia máxima 
e imediata a todo e qualquer preceito definidor de direito e garantia fundamental” (PIOVESAN, op. cit., p. 63; 74).
45 MENDES, 1999, p. 44-45.
46 FERREIRA, 1975, p. 475.
47 FERREIRA FILHO, op. cit., p. 19.
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Pelo simples fato de nascer e viver; são aspectos imediatos da exigência de 
integração do homem; são condições essenciais ao seu ser e dever; revelam o 
conteúdo necessário da personalidade; são emanações da personalidade humana 
em si; são direitos de exigir de outrem o respeito da própria personalidade; têm 
por objeto, não algo de exterior ao sujeito, mas os modos de ser físicos e morais 
da pessoa ou bens da personalidade física, moral e jurídica ou manifestações 
parcelares da personalidade humana.48

Esses “representam os direitos mais íntimos e fundamentais do homem”, 49 e são 

aqueles mais estreitamente ligados à dignidade humana, – a ponto de se confundirem, 

de certo modo, com ela.50 São “direitos subjetivos particulares, que consistem nas 

prerrogativas concedidas a uma pessoa pelo sistema jurídico e asseguradas pelos meios 

de direito, para fruir e dispor” que se destinam a “preservar e resguardar a integridade 

física, psíquica e moral do ser humano, no seu desenvolvimento.51 

Essa concepção revela a transcendência da dignidade humana e a necessidade 

de se considerar o homem como indissociável, resultado um conjunto de peculiaridades 

físicas, fisiológicas, psíquicas e culturais que se abrigam sob a égide dos direitos da 

personalidade. É a qualidade do que é pessoal que determina a individualidade de uma 

pessoa moral; o elemento estável da conduta da pessoa; e seu modo habitual de ser 

habitual de ser – enfim o que a distingue de outra. Sob o aspecto jurídico é a aptidão, 

reconhecida pela ordem jurídica, para exercer direitos e contrair obrigações. Sob o 

aspecto psicológico, é a organização constituída por todas as características cognitivas, 

afetivas, volitivas e físicas de um indivíduo.52 Os direitos à vida, à integridade física e 

psíquica, à honra, à liberdade são qualidades que se agregam ao homem em consonância 

com o que dispõe o artigo 11 do Código Civil: “Com exceção dos casos previstos em 

lei, os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o 

seu exercício sofrer limitação voluntária.” Provendo contornos de maior eficácia, a CF 

adotou duas providências nucleares: uma para consagrar a autonomia da autonomia da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa e outra para garantir a 

indenização por dano materiais ou morais decorrentes de sua violação (art. 5º, X).53

Dessa condição jurídica a violação desses direitos enseja indenização por danos 
materiais, morais e materiais e morais, cumulativamente: só a partir da lei fundamental 
de 1988 passou a receber maior atenção dos tribunais pátrios em “reconhecimento do dano 
moral e sua compensação financeira, principalmente à luz dos direitos da personalidade”.54

48 MIRANDA, 2000, p. 58-59. 
49 LEITE, 2000, p. 15.
50 Francisco Fernandez Salgado proclamou: “Es por ello mismo por lo que puede afirmarse que todos los derechos que de la Consti-
tución proclama, de una u otra forma, se encaminan a posibilitar el desarrollo integral de la persona exigido por la propia dignidad 
de la misma” (apud BULOS, op. cit., p. 81).
51 LEITE, op. cit., p. 15-16.
52 FERREIRA, 1975, p. 1.075.
53 FACHIN, 1999, p. 13.
54 Ibid., p. 14.
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3.1 O direito à vida, à integridade física e à integridade moral
  
Feitas essas observações importa qualificar e caracterizar a vida: é a própria 

existência; vida humana; o que representa para alguém motivo de prazer, de estímulo, 
de amor à vida; aquilo representa força, ânimo, entusiasmo e vitalidade (Dicionário 
Aurélio, 1975, p. 1.459). São significados cruciais para uma maior compreensão do que 
significa ou representa o direito fundamental e inalienável e intransferível à vida, um 
dos preceitos constitucionais básicos. Além da saúde física, emocional e mental – o que é 
mais do que a simples ausência de doenças ou patologias –, a vida exige para a concretude 
da dignidade a autoestima, o senso de realização e de satisfação e o reconhecimento dos 
valores de sua individualidade. O viver não está alienado do pensar, transitando de um 
processo interior (sua intimidade) a um processo exterior (o que manifesta),55 de modo 
que sejam reconhecidos, garantidos e respeitados “todos os elementos, potencialidades 
e expressões da personalidade humana”, os seu contorno individual nas suas diversas 
expressões, “acrescentando-lhe, inclusive, valores como o sentimento, a inteligência, 
vontade, a igualdade, a segurança e o desenvolvimento da personalidade”.56 

Esses direitos de personalidade estão protegidos sob a redoma constitucional 
que se baliza pelo princípio da dignidade da pessoa: até mesmo a ausência de uma 
legislação infraconstitucional aplicável não poderia desculpar a sua lesão ou a violação. 
Ao Estado incumbe reconhecê-los e positivá-los desde a Constituição à legislação infração 
constitucional, protegendo-os “contra o arbítrio do poder público e às incursões de 
particulares”.57 São absolutos, extrapatrimoniais ou extrapecuniários, intransmissíveis 
ou indisponíveis, impenhoráveis e imprescritíveis, irrenunciáveis, vitalícios, necessários 
e ilimitados,58 mas possuem limitações, “não servindo de substrato para alegações 
contrárias ao ordenamento jurídico”,59 cuja relatividade que só pode ser apurada no 
caso concreto, sob os auspícios do Poder Judiciário. Estão dotados de eficácia erga 
omnes pela sua oponibilidade perante terceiros e pelo aspecto de sua inviolabilidade,60 
que decorre do fato de que não pode ser ultrajado por quem quer que seja. Essa oponibi-
lidade “(representa) a eficácia dos poderes e faculdades do titular do direito [...] em 

relação a todos os outros sujeitos [...]”.61 

Outra peculiaridade revela-se por não existir hierarquia entre as manifestações 

dos direitos de personalidade, assim como entre os direitos humanos fundamentais. 

Devem ser considerados na sua necessidade de coexistirem, “pautados na lógica do 

conhecimento, do proveito, e da busca da felicidade, (o que não permite) justificar, 

inescrupulosamente, ofensas a esses mesmos direitos”.62 Sobressai nesse contexto à 
55 CHAVES, 1994, p. 13.
56 LEITE, op. cit., p. 150-151.
57 Ibid., p. 155.
58 LEITE, op. cit., p. 157.
59 BULOS, op. cit., p. 109.
60 LEITE, op. cit., p. 50-51. 
61 GONDINHO, 2001, p. 41-42.
62 LEITE, op. cit., p. 167.
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integridade física, o direito à integridade moral e o direito à integridade intelectual 

ou psíquica.63 Podem ser qualificados também como sendo múltiplos e inesgotáveis 

consoante a sua natureza64 como íiscos os dotes naturais, “extrínsecos à persona-

lidade”, incluindo a integridade física, os corpo e suas partes, a imagem e a voz.  

No aspecto psíquico incluem-se a inteligência, as emoções, os sentimentos, a 

intimidade, o segredo, a integridade psíquica, “elementos intrínsecos à persona-

lidade”. Os morais incluem a identidade, a honra, as criações do intelecto, “como 

atributos que se projetam na sociedade”.

 O direito à integridade psicossomática, uma das obrigações constitucionais 

do Estado, “é a faculdade conferida pelo sistema jurídico de conservar-se (a pessoa) 

íntegro e perfeito, desenvolvendo-se normalmente sem sofrer qualquer diminuição”.65 

Por conseguinte, está protegido nos artigos 944, 948 a 951, do Código Civil66 e no artigo 

129 do Código Penal,67 como “uma condição de convivência normal, de segurança, de 

eficaz desenvolvimento da atividade individual profícua” que se manifesta como “a 

faculdade de conservar a substância corpórea íntegra, completa, perfeita e acabada, 

sem qualquer lesão que possa comprometer sua manifestação interna e externa”. É 

mister compreender que o direito à vida envolve a integridade psicofísica, punindo a 

lei os ilícitos que danifiquem o corpo, a mente, a consistência emocional, “tipificando o 

delito de lesões corporais de um modo tão amplo que compreende o sofrimento físico, o 

prejuízo à saúde e as perturbações às faculdades intelectuais”.68 

Na integridade moral, que inclui também aspectos da integridade psíquica, 

destacam-se a liberdade religiosa; a segurança moral; a honra; a intimidade; a imagem; 

a estética, e os segredos pessoal, doméstico e profissional. Relaciona-se com o corpo, 

intelecto, emoções, sentimentos, sentimentos, formação cultural, religiosa – enfim, 

tudo quanto diga respeito à intimidade, honra, imagem, próprias da personalidade.69 

A integridade moral guarda relação com o artigo 5º e a integridade intelectual 

inclui o direito à liberdade ou a livre manifestação do pensamento, de acordo com o 

disposto no inciso IV. Ao ser humano cabe o respeito às convicções morais, culturais, 

filosóficas, religiosas e científicas; obviamente também respeitados os direitos de outros 

indivíduos, da coletividade e os preceitos de ordem pública. A vida, no contexto dos 

direitos da personalidade, é mais do que apenas uma estrutura funcional, biológica, 

dinâmica, um processo: abrange a história biográfica da pessoa e diz respeito à sua 

dignidade, intimidade, privacidade e integridade (psicossomática).70 

63 Ibid., p. 43-44. 
64 BITTAR, 1989, p. VIII. 
65 LEITE, op. cit., p. 67.
66 OLIVEIRA, 2002, p. 242-243. 
67 BITENCOURT; PRADO, 1999, p. 473-475. 
68 LEITE, op. cit., p. 74.
69 “[...] cumpre ao jurista precisar a distinção entre o elemento jurídico e o elemento ético, de forma a reduzir a autoridade estatal 
a formas jurídicas objetivamente definíveis. “Essa tarefa poderá contribuir para a nitidez da linha de limites posta ao exercício da 
autoridade e representará fundamental garantia da autonomia individual” (NALINI, 2001, p. 76-77). 
70 NALINI, op. cit., p. 9.
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A integridade física ou corporal admite violação em casos extraordinários que 

representem a preservação da vida, – no caso de amputação de uma perna atingida por 

gangrena, por exemplo. A integridade moral e psíquica destaca os aspectos imateriais 

ou espirituais sem os quais a pessoa se reduz a um estado “vegetativo”, o que pode 

ser também produto de doenças, transtornos ou perturbações mentais, resultantes de 

violações exógenas.71 Caso violados sua integridade física, moral, intelectual ou psíquica, 

sepulta-se a sua perspectiva de realização juntamente com a sua dignidade.

3.2 O direito à integridade psicofísica nos direito brasileiro e comparado
 
Como fundamento da individualidade, a personalidade é o conjunto de caracteres 

próprios da pessoa, caracterizados pela vida, pela honra, pela integridade psicofísica, 

moral, estética – uma plêiade de “atributos que constituem o seu conteúdo natural e 

que merecem proteção jurídica. [...] é a capacidade que tem um indivíduo de adquirir 

direitos e contrair obrigações”.72 Entretanto, tutelar a personalidade psicofísica da pessoa 

é mais que protegê-la contra ataque de terceiros: objetiva também a protegê-la – corpo 

e psique – em relação a ela própria, para obstar que se disponha de corpo ou de partes 

dele que possam lhe causar diminuição da integridade física e, por extensão, psíquica.73 

A dimensão positiva da dignidade humana pressupõe o desenvolvimento integral de 

cada pessoa e o reconhecimento de sua autodisponibilidade – sem ingerências ou óbices 

externos –, das suas possibilidades de agir como indivíduo e de sua “autodeterminação 

que surge da livre projeção histórica da razão humana, antes de uma predeterminação 

dada pela natureza”.74

 Da dignidade da pessoa humana pode ser destacada a “afirmação da integridade 

física e espiritual da pessoa humana como dimensão irrenunciável de sua individualidade 

autonomamente responsável”.75 Essa individualidade responsável o coloca, nos limites da 

legislação infraconstitucional, como senhor de sua vida, de seu corpo. – numa dimensão 

relacionada à sua integridade física, seus valores morais e sua integridade espiritual. 

Ou seja, a integridade física, moral, psíquica, intelectual e os valores da pessoa devem 

nortear a consecução de sua dignidade. Ao Estado cabe proporcionar todos os meios para 

que as pessoas possam ser dignas, ter amor-próprio, autoestima, aspectos complexos da 

dignidade de todo ser humano. Nesse aspecto, quanto à sua integridade psicofísica,76 

o Direito pátrio fornece garantias constitucionais e infraconstitucionais para que essa 

tutela se realize em qualquer subsistema componente do sistema jurídico. Trata-se dum 

71 NALINI, op. cit., p. 10.
72 LOUREIRO, 2001, p. 83. 
73 SZANIAWSKI, 2005, p. 517.
74 RIANI, 2000, p. 10. 
75 CANOTILHO, 1993, p. 363. 
76 Melhor, talvez, seria denominá-las psicossomáticas “devido à interação do físico e do psíquico no homem [questão pacífica, como 
se sabe, em psicologia]”. (VILELA, 2000). 
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arcabouço de proteções que nasce no núcleo constitucional da dignidade porque “a 
pessoa humana – toda e qualquer pessoa humana – é o bem supremo de nossa ordem 
jurídica, o seu fundamento e o seu fim”.77

A proteção aos direitos da personalidade ou a tutela do direito à integridade 
psicofísica do homem encontra seu arcabouço jurídico na Constituição, explícita no seu 
artigo 5º: no inciso III, “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano 
ou degradante”; no inciso V, “assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material, moral ou à imagem”; e no inciso X, em que 
se estatui a inviolabilidade da “intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da 
pessoa, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação”. O inciso XLIX assegura ainda “aos presos o respeito à integridade 
física e moral”. A legislação infraconstitucional, com valor nitidamente constitucional, 
em especial no Código Civil, artigos 11 a 21, e cuida especialmente dos direitos da 
personalidade. Destaca-se pela relevância o conteúdo do artigo 12 78 que em perfeita 
consonância com o artigo 186,79 ambos do Código Civil, qualificam a responsabilidade 
civil subjetiva que é o “sistema geral do Código.” Responsabilidade esta fundada na 
teoria da culpa: para haver o dever de indenizar é necessário existir dano, do nexo de 
causalidade, entre o fato e o dano e a culpa lato sensu (culpa, imprudência, negligência, 
imperícia; ou dolo), do agente.80 Apresenta também o Código Civil o sistema subsidiário 
da responsabilidade civil objetiva81 fundada na teoria do risco, bastando a existência do 
dano e da causalidade entre o fato e o dano, sendo irrelevante a conduta (dolo ou culpa) 
do agente. “Haverá responsabilidade civil quando a lei assim o determinar82 ou quando 
a atividade do agente, por sua natureza, implicar risco para o direito de outrem, v.g., 
atividades perigosas.83

Os danos advindos à existência da pessoa – como os materiais, morais, psíquicos 
e estéticos – sujeitam-se à devida reparação, o que tem encontrado ressonância 
favorável nos tribunais pátrios, principalmente no STJ. Nesse sentido, a indenização 
por dano material é cabível toda vez que houver diminuição do patrimônio do lesado, 

causando-lhe prejuízos econômicos emergentes (damnum emergens) ou lucros cessantes 

(lucrum cessans).84 

A reparação do dano causado à integridade psicossomática do indivíduo revela-se 

por uma indenização pecuniária que inclui o dano material na sua totalidade, mais as 

77 SOUZA, 1995, p. 97. 
78 “Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito de personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei.”
79 “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclu-
sivamente moral, comete ato ilícito.”
80 NERY JUNIOR; NERY, 2003, p. 239.
81 “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito [arts. 186 e 187], causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo Único. Haverá 
obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”
82 “Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos 
atos praticados pelos terceiros ali referidos.”
83 NERY JR.; NERY, 2003, p. 239. 
84 BULOS, op. cit., p. 135.
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perdas futuras e o dano moral, “que corresponde à dor física e psíquica experimentada 

pela vítima e que (pode incluir) o dano estético”.85 A fixação do valor da indenização 

considera a intensidade do sofrimento da vítima, o grau de culpa do ofensor e a 

capacidade financeira das partes, o que pode não ser adequadamente representado 

pecuniariamente. A responsabilidade civil cinge-se, portanto, à reparação dos danos 

causados à vítima e deve ser capaz de ressarcir-lhe o pleno montante do prejuízo em 

consonância com o status quo ante. A plena restauração da vítima ao estado anterior 

à lesão corresponde ao princípio da restitutio in integrum, o que inclui uma reconsti-

tuição natural a uma situação material correspondente – sanção direta e a indenização 

correspondente ao valor do prejuízo na data do seu ressarcimento – sanção indireta.86  

O dano moral87 manifesta-se por suas consequências, pela mágoa profunda, pelo 

constrangimento que atinge seus valores íntimos e influencia o seu estado de espírito.88

É relevante nesse sentido a Súmula nº 37, do STJ, que pacificou o entendimento 

de que “são cumuláveis as indenizações por dano moral e material oriundo do mesmo 

fato”. Esta é também a posição do STF, que decidiu que “a indenização tarifada por 

danos materiais não exclui a relativa aos danos morais”.89 No que concerne ao dano 

moral destaca-se também a indenização à pessoa jurídica, tese que tem prevalecido nos 

tribunais. Já a Súmula nº 227 (STJ) pacificou o entendimento de que “a pessoa jurídica 

pode sofrer dano moral”.90

O dano psíquico é relacionado “com um evento traumático – acidente, doença, 

delito –, que tenham resultado prejuízos às aptidões psíquicas prévias e que tenha 

caráter irreversível ou ao menos durante longo tempo”.91 Há uma relação entre o dano 

moral e o psíquico: pode-se afirmar que o psíquico pode resultar da evolução do dano 

moral, mas nem todo dano moral resulta em dano psíquico. Isso porque o psíquico pode 

resultar de transtornos ou doenças mentais oriundas de causas naturais e biológicas, 

agravados por danos físicos e emocionais cumulativos. O dano moral desdobra-se em 

dano estético, à intimidade, biológico e os relacionados com a honra, a dignidade, a 

honestidade, a imagem, nome e liberdade.92 O estético, como sofrimento moral oriundo 

de ofensas que atingem a integridade física da pessoa e que danificam a sua beleza 

natural, compromete “a harmonia de suas formas externas, torna-a feia aos seus olhos e 

85 LOUREIRO, 2007, p. 88. 
86 DINIZ, 2003, p. 469.
87 “[...] Na Alemanha, sob a expressão der nicht Vermögenschaden ist (danos à propriedade não são, diferenciando os danos não 
patrimoniais), procurar-se rotular os danos não patrimoniais [BGB, §§ 253, 847 e 1300]. Na França ficou consagrada a terminolo-
gia dommage moral (danos morais), seguida no Brasil sob o rótulo dano moral. [...] Adriano de Cupis chega a dizer que a melhor 
expressão seria dano não patrimonial, porque serviria para designar qualquer bem não patrimonial, como os sofrimentos morais, as 
sensações dolorosas, a diminuição de prestígio, logrando o dano, nesses casos, a natureza extra-patrimonial, independentemente 
da dor ou do queixume do sujeito que a sofre (DE CUPIS, Adriano. Danno. In: Enciclopedia del diritto. Varese: Giuffrè, 1962. T. 11, 
p. 628)”. (BULOS, 2003, p. 135). 
88 BULOS, 2008, p. 434. 
89 Ibid. 
90 BULOS, 2003, p. 137-138.
91 BALLONE, 2005.
92 Ibid.
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aos de outros e causa-lhe humilhação, vergonha, mal-estar, tristeza, equiparando-se ao dano 

moral para fins de indenização”.93 Não há óbice no entendimento de que o dano estético 

como desdobramento do moral, possa também, convergir para o psíquico. Consentâneo 

ao dano psicofísico, o artigo 5º, III, garante que “ninguém será submetido à tortura nem 

a tratamento desumano ou degradante”. Foi banida, pelo “menos do ponto de vista 

prescritivo, a prática da crueldade e da selvageria, amparando o homem contra possíveis 

agressões físicas, morais e (psíquicas)”.94 Desse modo, a tortura decorre de prática da grave 

ameaça, da violência que causam dor, sofrimento físico e/ou mental, sendo “inadmissível 

qualquer tratamento maligno ao homem.”95 O STJ reconheceu que “a tortura e (a) morte 

são os mais expressivos atentados à dignidade da pessoa humana, valor erigido como um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil”96. Já o STF assentou que:

O delito de tortura – por comportar formas múltiplas de execução – caracteriza-se 
pela inflição de tormentos e suplícios que exasperam na dimensão física, moral ou 
psíquica em que se projetam os seus efeitos o sofrimento da vítima por atos de 
desnecessária, abusiva e inaceitável crueldade. [...] A tortura constitui a negação 
arbitrária dos direitos humanos, pois reflete – enquanto prática ilegítima, imoral e 
abusiva – um inaceitável ensaio de atuação estatal tendente a asfixiar e a suprimir 
a dignidade, a autonomia e a liberdade com que o indivíduo foi dotado, de maneira 
indisponível, pelo ordenamento jurídico”.97 

O Acórdão do STF afirma ainda que o direito de exigir de outrem uma reparação 

pelo dano resultante de tortura não se submete à prescrição da ação,

Que visa implementar um dos pilares da República, máxime porque a Constituição 
não estipulou lapso prescricional ao direito de agir, correspondente ao direito 
inalienável à dignidade. A Lei nº 9.140/95,98 que criou as ações correspondentes 
às violações da dignidade humana, perpetradas em período de supressão das 
liberdades públicas, previu a ação condenatória do art. 14, sem estipular-lhe 
prazo prescricional. Por isso que a lex speciallis convive com a lex generallis, 
sendo incabível qualquer aplicação analógica do Código Civil no afã de superar a 
reparação de atentados aos direitos fundamentais da pessoa humana, como sói ser 
a dignidade retratada no respeito à integridade humana.

Quanto ao crime de tortura definido pela Lei nº 9.455/1997, assim como os danos 

morais resultantes de agressão à integridade psicofísica, o prazo prescricional para a 

propositura da ação segue o previsto para pleitear a reparação dos danos materiais. 

93 BULOS, 2008, p. 435.
94 BULOS, 2003, p. 128.
95 Ibid.
96 STJ, REsp nº 845.228/RJ, DJ: 18/2/2008. 
97 STF. HC nº 70.389/SP.
98 “Art. 14. Nas ações judiciais indenizatórias fundadas em fatos decorrentes da situação política mencionada no art. 1º, os recursos 
das sentenças condenatórias serão recebidos somente no efeito devolutivo.”
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No caso de ato lesivo praticado pelo Estado, por intermédio dos seus agentes, o prazo 

é quinquenal. Já o prazo prescricional para o ajuizamento de indenizatória contra ato 

de particular, conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo cuja 

certeza surge depois de avaliadas as consequências da ofensa à integridade física. 

Trata-se daquele estabelecido no § 3º, V, do artigo 206 do Código Civil. Neste contexto 

insere-se a obtenção de provas, cujos limites constitucionais foram estabelecidos no artigo 

5º, LVI. O constrangimento (ameaças, violências ou qualquer meio destinado à supressão 

da vontade da pessoa) físico, psíquico ou moral para se obter confissão do acusado ou 

depoimento de testemunhas – procedimentos que podem violar seus direitos e garantias 

fundamentais – caracteriza-se como ilícito e constitucionalmente reprovável.99 

Destaca-se ainda no direito pátrio a Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006) que 

visa a coibir a violência doméstica. O STJ tem reconhecido a aplicabilidade desta lei 

“às relações íntimas de afeto como o namoro (que) devem ser analisadas em face do 

caso independentemente de coabitação. Deve-se verificar o nexo de causalidade entre 

a conduta criminosa e a relação de intimidade existente entre o agressor e a vítima 

no exemplo, que estaria sendo ameaçada de morte após romper namoro de quase dois 

anos, situação apta a atrair a incidência da Lei nº 11.340/2006”.100 Anote-se que a Lei 

de Violência Sexista, espanhola, “correspondente” à Lei Maria da Penha, tem gerado 

debate entre os operadores do direito daquele país que questionam, sua constituciona-

lidade. Pelo menos sete artigos da Constituição seriam violados – entre eles, a igualdade 

dos cidadãos perante a lei e o direito, o princípio da legalidade e da segurança jurídica 

e a tutela judicial efetiva.101

Outro diploma legal é o representado pela Lei nº 8.560/1992 (alterada pela Lei nº 

12.204/2009), que visa a investigar a paternidade dos filhos havidos fora do casamento. 

No artigo 2º-A, estatui que “na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, 

bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. Parágrafo 

único. A recusa do réu em se submeter ao exame de código genético – DNA – gerará a 

presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório.” 

Visualiza-se neste caso uma relativização da integridade psicossomática, uma vez que o réu, 

escusando-se de fornecer material genético para o exame de DNA, permite ao magistrado 

concluir pela sua paternidade, isso em conjunto com o contexto probatório. 

A tutela do direito à integridade psicofísica no direito comparado, especificamente 

na União Europeia, colimados na Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do 

Homem102, destaca na Carta dos Direitos Fundamentais (art. 1º) que “a dignidade do ser 

99 BULOS, op. cit., p. 295-298. STF, RE nº 251.445/GO, j. 21/6/2000, DJU 3/8/2000, p. 68.
100 STJ, CC nº 100.654/MG. DJ: 13/05/2009. 
101 CONSULTOR JURÍDICO, 2007. 
102 “A Carta dos Direitos Fundamentais da UE [...] expressa de modo indelével o respeito e a garantia dos direitos da personalidade, 
que se destacam por dar ao ser humano o fundamento da sua essência, o arcabouço físico, emocional e espiritual que conformam 
a sua existência enquanto criatura digna, fruto da vontade do Criador nas tradições constitucionais comuns dos Estados-Membros e 
nas diferentes declarações do Parlamento Europeu.” (EUROPA, Carta dos Direitos Fundamentais).
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humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida”. Os artigos 2º e 3º asseguram “o 
direito à vida, ressalvada a pena de morte e caso de guerra e o direito à integridade 
do ser humano”, respectivamente. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça no acórdão do 
processo nº C-377/98 (Holanda contra o Parlamento Europeu e Conselho, colect. 2001), 
nos pontos 70 a 77, confirmou que o direito fundamental à dignidade da pessoa humana 
faz parte do direito da União, “não podendo (esta) ser lesada mesmo nos casos em que 
um determinado direito seja objeto de restrição”. E, nos pontos 70 e 78 a 80, que “o 
direito fundamental à integridade da pessoa humana faz parte do direito da União e 
compreende, no domínio da medicina e da biologia, o consentimento livre e esclarecido 
do doador e do receptor”.103

Para o Parlamento Europeu, a lei aplicável às obrigações extracontratuais 
resultantes de uma violação do direito à vida privada ou dos direitos da personalidade 
“é a lei do foro” – a lei do país onde ocorrer o ato delituoso. A Comissão Europeia que 
mantém a “Rede Judiciária em Matéria Civil e Comercial” – por meio da qual orienta 
as vítimas de danos pessoais de natureza psicossomática e prejuízos materiais a obter, 
em cada país-membro, uma indenização correspondente – revela o seu elevado grau de 
consciência a respeito da preservação dos direitos da personalidade. Reconhece que 
a vítima de uma lesão ou de afronta à sua personalidade vivencia uma experiência 
inimaginável, podendo sofrer graves danos corporais, emocionais e problemas psicológicos 
que podem abranger danos morais e psíquicos e prejuízos elevados resultantes dos custos 
de tratamento médico e de hospitalização, muitas vezes por longo período e da perda da 
capacidade laboral. Portanto, cabendo a reparação pelos danos sofridos ao autor do ato 
ilícito. Essa obrigação ou responsabilidade civil encontra amparo 

No direito civil de todos de todos os Estados-membros e impõe que o autor da infração 
pague à vítima uma indenização que cubra o prejuízo sofrido. A responsabilidade civil 
diz respeito à relação entre o autor da infração e a sua vítima e, em princípio, é à 
vítima que cabe solicitar a indenização junto aos tribunais civis. A penal diz respeito à 
relação entre o agressor e o Estado. É às autoridades competentes (polícia, ministério 
público, juiz de instrução) que compete reunir as provas da culpabilidade do agressor, 
devendo a decisão ser adotada no âmbito de uma ação penal. 

Sobressai nesse sentido a possibilidade de o Estado-membro auxiliar a obter a 
reparação ou indenização junto ao agressor, desde que reunidas as condições cabíveis, 
no âmbito de uma ação penal. 

O mesmo se dá no caso a execução de uma sentença que condene o agressor ao 
pagamento de uma indenização. Nos casos em que a vítima não consiga o ressarcimento 
ou a reparação, alguns Estados-membros abrem a possibilidade à indenização por parte 
do Estado, desde que, previamente, a vítima esgote as possibilidades de se ressarcida 
pelo infrator.104 Alguns Estados-membros restringem a indenização a alguns tipos de 
103 JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, 2007.
104 DIRETIVA Nº 2004/80/CE.
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infração e aos montantes dos prejuízos indenizáveis. Por exemplo, as vítimas inocentes 
de ataques terroristas podem obter uma indenização mais generosa. 

Recorrer aos meios alternativos de resolução de litígios decorre ou da vontade 
das partes, de obrigatoriedade leal ou imposição eventual, na sequência de uma decisão 
judicial. A resolução dos litígios, nesses casos, dá-se graças à intervenção de um terceiro 
qualificado neutro. A resolução de litígios por meios alternativos assumem diversas 
formas, distinguindo-se pelo papel desempenhado pelo terceiro. São as Alternative 
Dispute Resolution (ADR). 

A Lei Fundamental alemã (Grundgesetz, GG), no seu artigo 1º, traduz o mesmo 
raciocínio da Carta Europeia, fixando que “a dignidade humana é inviolável. Respeitá-la 
e protegê-la é dever de todas as autoridades do Estado.” A Lei de Introdução ao Código 
Civil (EGBGB) estabelece no artigo 40 que as reclamações resultantes de danos causados 
por condutas ilícitas são reguladas, em princípio, pela lei do país no qual tiver sido 
praticado o ato ilícito. No entanto, a vítima pode optar pela aplicação da lei do país no 
qual ocorreu a lesão do bem jurídico cuja reparação se pleiteia. Residindo as partes, 
habitualmente, no momento da prática do ato ilícito, aplica-se a lei deste país. 
Nos termos do artigo 42, as partes podem, após a prática do ato gerador da responsabi-
lidade, escolher a lei aplicável. O artigo 41 permite substituí-la por outra que, “devido a 
circunstâncias especiais, apresente laços substancialmente mais estreitos com os fatos”. 
Por outro lado, o artigo 40, 3, limita, reserva especial de ordem pública, o alcance da 
reclamação de indenizações por condutas como ilícitas. 

A tutela do direito à integridade psicofísica colimados na Convenção Europeia 
para a Proteção dos Direitos do Homem105 “não admite meios de prova oriundos de 
tortura, usurpação corporal, fraude, cansaço, maus tratos, por hipnose, de detector 
de mentiras (polígrafo) – uma das espécies de exame corporal – e narcoanálise (do 
francês narcoanalyse)”. 106/107 Uma discussão polêmica tem sido travada no seio da 
União Europeia no que tange à castração química de pedófilos. Reino Unido, Dinamarca, 
Suíça e Suécia oferecem essa opção mediante desejo expresso do criminoso. França 
e Polônia estudam sua normatização. Na Alemanha, cuja corte maior posicionou-se 
contrária à castração química, mesmo que o “paciente” a desejasse, os criminosos 
sexuais têm direito à psicoterapia. No Brasil, o Senado discute o assunto pelo Projeto 
de Lei nº 552/2007.

O ordenamento jurídico alemão, por meio do direito geral de personalidade, 
tutela a integridade física e psíquica do homem como proteção e reconhecimento a 
um direito de saúde e não permite “os meios de prova em juízo que venham a atentar 
contra a personalidade do homem como ser humano”.108 Prevalece, no entanto, a prova 

105 V. nota 100.
106 “A hipnose não constitui o único processo com que se conta hoje para alterar profundamente a consciência humana e desvirtuar o 
sentido de sua liberdade. Semelhante resultado obtém-se também com a administração de narcóticos. Daí a chamada narcoanálise, 
de que tanto têm abusado, os regimes totalitários modernos.” (ASSIS, 2007).
107 SZANIAWSKI, 2005, p. 507. 
108 Ibid.,p. 509. 
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médico-biológica sobre o direito à integridade psicofísica a fim de se obter a verdade 

biológica da paternidade. Não possui a mãe do investigante qualquer legitimação 

para requerer a pretensão judicial de investigação da paternidade, nem mesmo como 

representante legal. Entretanto, “a jurisprudência dos tribunais superiores da Alemanha 

tem provocado perplexidade à sociedade e à doutrina (exigindo a combinação do exame 

de DNA com uma característica sanguínea específica da criança e do possível pai cujo) 

laudo apontará a probabilidade de o réu ser o pai da criança”.109

A Constituição portuguesa estatui como princípios fundamentais, que “Portugal 

é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana [...] empenhada na 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária”. Nos artigos 12º et seq., destacam-se 

os direitos, as liberdades e as garantias fundamentais, sobressaindo-se o direito à vida; 

à integridade pessoal; a inviolabilidade moral e física; a abolição da tortura, tratos ou 

penas cruéis, degradantes ou desumanos; a inviolabilidade psicofísica da pessoa; e o 

desenvolvimento da personalidade. E há garantias legais efetivas contra a obtenção e 

utilização abusiva ou contrárias à dignidade humana de informações relativas às pessoas 

e famílias, à dignidade pessoal e à identidade genética do ser humano, nomeadamente 

na criação, desenvolvimento e utilização das tecnologias e na experimentação científica. 

A lei do Estado no qual ocorreu a atividade principal geradora do prejuízo, de acordo 

com o Código Civil Português, regra geral, no que concerne à responsabilidade extracon-

tratual – decorrente da violação, ilícita e culposa, de direitos ou de normas protetora 

de interesses alheios –, é a que se aplica nos casos listados. À omissão delituosa da 

prática de uma conduta exigida por lei, aplica-se a lei de onde ocorrido a ação. Por fim, 

“a lei designada pelas regras de conflitos regula os pressupostos e as consequências da 

obrigação de indenizar”. Destaca-se no Código Civil português o artigo 70 que trata da 

“tutela geral da personalidade”: “A lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa 

ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral”. E o artigo 81, que 

normatiza a limitação voluntária dos direitos de personalidade, estabelece que “toda 

limitação voluntária ao exercício dos direitos de personalidade é nula, se for contrária aos 

princípios de ordem pública e toda ação voluntária, quando legal, é sempre revogável, 

ainda que com obrigação de indenizar os prejuízos causados às legítimas expectativas 

da outra parte.” Os exames biológicos para determinação da paternidade são possíveis 

consoantes o artigo 519, 3, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 1.801 

do Código Civil, sendo sua recusa punida com multa. 

A análise do arcabouço jurídico, alemão e português, no nível constitucional e 

infraconstitucional, permite, de modo didático, observar um comportamento semelhante 

no trato da integridade psicofísica da pessoa na União Europeia, com uma diferença 

importante ao ordenamento brasileiro no que tange ao ressarcimento do indivíduo 

lesado e ao tratamento jurídico dos criminosos sexuais ou pedófilos.
109 SZANIAWSKI, 2005, p. 515- 516.
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4 Conclusão

A dignidade da pessoa humana tem adquirido um reconhecimento que se espraia 
pelo ordenamento jurídico, manifestado através de direitos fundamentais pela garantia 
e pela proteção de direitos da personalidade. Foi esse reconhecimento que se mostrou 
mais evidente na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), da qual se derivaram 
documentos como a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A Declaração 
permitiu abolir-se a tortura praticada por regimes de exceção e a pena de morte em 
grande parte das nações signatárias; e, ao reconhecer a proteção à integridade física, 
moral e psíquica estabeleceram-se indenizações decorrentes das afrontas a esses danos 
cometidos contra a vida.

A ciência jurídica tem laborado num processo de construção progressiva da tutela 
jurídica às emanações da personalidade que resultam numa proteção à integridade 
existencial da pessoa humana, para proteger o homem na sua plenitude a partir do vetor 
estrutural, inarredável, da dignidade. Uma dignidade que se expressa de modo indelével 
no respeito e na garantia dos direitos da personalidade, que se destacam por dar ao 
ser humano o fundamento da sua essência, o arcabouço físico, emocional e espiritual 
que conformam a sua existência como criatura digna. Nesse respeito, a integridade 
psicofísica adquire uma dimensão extraordinária, pois permite proteger o homem na 
sua integridade psicossomática, contra atos que possam atingi-lo na sua plenitude e 
provocar-lhe sofrimento e humilhação – crueldades injustificáveis sob qualquer ponto de 
vista e que merecem a repulsa de toda a sociedade e do ordenamento jurídico, a partir 
do texto constitucional.

Como observação final deste artigo, resultado da comparação entre o Direito 

pátrio e o da Comunidade Europeia, poderia ser aqui adotada, como de resto nos países 

do Mercosul, a possibilidade de o Estado ressarcir quem teve a sua integridade psicosso-

mática violada, diante da impossibilidade de o ofensor fazê-lo. Basta vontade política em 

homenagem à dignidade humana, que já avançou de maneira formidável nesse sentido. 



p. 282 Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n. 26, p. 261-284, 2009

5 Referências bibliográficas

ASSIS, Dorival L. Hipnotismo: verdade ou mentira. SHVOONG.  21/7/2007. Disponível 
em: <http://pt.shvoong.com/exact-sciences/1634312-hipnotismo-verdade-ou-men-
tira>. Acesso em: 13 ago. 2009.

BALLONE, G. J. Dano Psíquico. PsiqWeb. Disponível em <www.psiqweb.med.br>. Acesso 
em 24 jun. 2009.

BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1989.

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.

BRASIL. Superior Tribunal Federal. HC nº 70.389/SP. Relator p/ acórdão: min. Celso de 
Mello. Julgamento: 23 jun. 1994. Órgão Julgador: Tribunal Pleno.

______. Superior Tribunal de Justiça. Resp nº 845.228/RJ. Relator: ministro Luiz Fux. 
Julgamento: 23 out. 2007. Órgão Julgador: 1ª Turma. DJ: 18/2/2008, p. 25. 

_____. Superior Tribunal de Justiça. CC nº 100.654/MG. Matéria Criminal. Relatora: 
ministra Laurita Vaz. 

BULOS, Uadi Lâmmego. Constituição Federal Anotada. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

_____. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993.

CHAVES, Antonio. Direito à Vida e ao Próprio Corpo. 2. ed. São Paulo: RT, 1994. 

CONSULTOR JURÍDICO. 13/3/2007. Tribunal Constitucional Julga Lei Maria da Penha 
Espanhola. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2007-mar-13/tribunal_constitu-
cional_julga_lei_maria_penha_espanhola>. Acesso em: 13 ago. 2009. 

DIRETIVA Nº 2004/80/CE. Relativa à indenização das vítimas da criminalidade. . Disponível 
em: <http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_ec_
pt.htm>. Acesso em: 13 ago. 2009

DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. São Paulo: Saraiva, 2003.

EUROPA. Carta dos Direitos Fundamentais. In: Glossário. Disponível em <http://europa.
eu/scadplus/glossary/charter_fundamental_rights_pt.htm>. Acesso em: 24 jun. 2009.

FACHIN, Zulmar Antonio. A proteção jurídica da imagem. São Paulo: Celso Bastos; 
IBDC, 1999.



p. 283 Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n. 26, p. 261-284, 2009

______. Teoria Geral do Direito Constitucional. 2. ed. Londrina: UEL, 2006. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1975.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. 
Volume 1 – Arts. 1º a 103, 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2000.

GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 19. ed. São Paulo: Forense, 1993.

GONDINHO, André Pinto da Rocha Osório. Direitos reais e autonomia da vontade. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001.

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA. 14 dez. 2007, C 303/17. Disponível em: < http://
eur-lex.europa.eu/pt/>. Acesso em: 20 jul. 2009.

LEITE, Rita de Cássia Curvo. Transplantes de órgãos e tecidos e os direitos da personali-
dade. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000.

______. Os direitos da personalidade. In: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro (Org.). 
Biodireito: ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: RT, 2001.

LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Proteção dos direitos humanos na ordem interna e 
internacional. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

LOUREIRO, Luiz Guilherme. Curso Completo de Direito Civil. 20 ed. São Paulo: 
Método, 2007.

LUÑO, Antonio Henrique Peres. Los derechos fundamentales. Madri: Tecnos, 1993.

MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. 
2. ed. São Paulo: Celso Bastos, 1999.

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV: Direitos Fundamentais. 3. ed. 
Coimbra: Coimbra, 2000.

MORAES, Alexandre. Direitos Humanos Fundamentais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional. 3. ed. São Paulo: RT, 2001.

NERY JR. Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil anotado e legislação extra-
vagante. 2. ed. São Paulo: RT, 2003.

OLIVEIRA, J. M. Leoni Lopes de. Novo Código Civil Comparado. V. 2. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2002.



p. 284 Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n. 26, p. 261-284, 2009

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 3. ed. São 
Paulo: Max Limonad, 1997.

PRADO, Luiz Regis; BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Anotado e Legislação 
Complementar. 2. ed. São Paulo: RT, 1999.

REIS, Márcio Monteiro. Moral e direito: A fundamentação dos direito humanos nas 
visões de Hart, Peces-Barba e Dworkin. In: TORRES, Ricardo Lobo. Teoria dos Direitos 
Fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

RETAMALES, Avelino P. Respeto a la autonomía que tienen los pacientes que rechazan 
tratamientos médicos por convicciones religiosas. Revista Chilena de Cirurgía. Puente 
Alto-Chile, v. 52, n. 1, febr. 2000, p. 1.903.

RIANI, Frederico Augusto d’Avila. O direito à vida e a negativa de transfusão de sangue 
baseada na liberdade de crença. Revista Imes: Direito. São Caetano do Sul, Centro 
Universitário Municipal, 2000, p. 8-14.

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1998.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1996.

SZANIAWESKI, Eliamar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: RT, 2005.

SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito Geral de Personalidade. 
Coimbra: Coimbra, 1995. 

WATCHTOWER LIBRARY 2008. O que são Direitos Humanos?: A Magna carta e a busca da 
liberdade. CD-ROM. Edição em Língua Portuguesa.

VILELA, Orlando. Ações Violentas sobre o Psiquismo Humano. Disponível em: <http://
eumat.vilabol.uol.com.br/tortura.htm>. Acesso em: 24 jun. 2009. 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ. Visão geral de testes psicológicos. Disponível em: < 
http://www.estacio.br/site/psiconsult/cursos/2003_1/visaogeral_testepsicologicos.
pdf>. Acesso em: 24 jun. 2009.


