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Simpósio: A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

RESUMO: Baseando-se nas doutrinas de sustentação de novos direitos fundamentais, torna-

se possível a ressignificação do valor afeto, aqui concebido como efetivo direito fundamental, 

a partir da necessidade de sua tutela e materialização, diante da existência dos conflitos que 

surgem, a partir da evolução da sociedade. Rompendo-se o paradigma pré-estabelecido de que 

o afeto não compõe o catálogo de direitos fundamentais existentes, ante o seu grau de 

abstração, bem como da incapacidade do Estado em invadir determinadas searas íntimas de 

seus cidadãos, o presente trabalho investigará o arcabouço teórico do direito fundamental ao 

afeto, a partir de sua eficácia jurídica e social, a fim de delinear uma nova teoria adequada 

para sua utilização, para que as questões afetivas sejam retiradas da zona periférica e 

adentrem no sistema de direito. O presente trabalho tem como motivação central, a construção 

das bases jurídicas, para a caracterização do direito ao afeto como fundamental. Nessa linha 

de pensamento, é cabível identificar como objetivos específicos: analisar o afeto sob 

diferentes ângulos; distinguir o direito subjetivo de afetar e ser afetado, como sentimento, do 

direito potestativo de não ser afetado, como preconceito; constatar que o direito fundamental 

ao afeto decorre do princípio da dignidade humana, pois configura bem jurídico inerente à 

esfera de personalidade; identificar o surgimento de uma nova teoria acerca dos direitos 

fundamentais, diante da necessidade de concretização dos direitos humanos, à luz do 

neoconstitucionalismo. Importante estabelecer as razões da pesquisa, através da apresentação 

de suas contribuições e resultados, bem como de sua relevância social, são elas: ao comprovar 

como fundamental o direito ao afeto, torna-se possível ao sujeito que o teve como violado, a 

busca por uma composição judicial; ao comprovar como fundamental o direito ao afeto, 

torna-se possível o reconhecimento jurídico das relações afetivas humanas, em todas as suas 

dimensões; ao reconhecer o direito fundamental ao afeto, materializam-se o princípio da 

dignidade e os direitos humanos. Quanto à metodologia, o trabalho será baseado na doutrina 

nacional e estrangeira de diversos saberes, além do apoio da jurisprudência, dos documentos 

internacionais e dos diplomas normativos pátrios e estrangeiros, adotando-se o método de 

pesquisa crítico-dialético. 
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