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LINEAMENTO EVOLUTIVO DA TUTELA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PELO 
DIREITO TIDO COMO PÚBLICO E A INTENSIFICAÇÃO DA INTERVENÇÃO ESTATAL. 
Daniel de Araújo Sandri, Beatriz Helena Braganholo (orient.) (UPF). 

A análise visa um esclarecimento sobre como estão inseridos os direitos fundamentais no contexto jurídico atual. 
Parte-se da grande Revolução Francesa, o nascimento do direito liberal, sua evolução e a mudança na sociedade, 
fazendo com que o direito social fosse implementado também na relações entre os indivíduos. A influência liberal no 
CC 1916, os institutos pararelos que foram surgindo, a "descodificação do Código Civil" passando a surgir estatutos 
específicos para cada matéria, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente e ainda do Código de Defesa do 
Consumidor. Enfim, esta descodificação acabou sendo definitiva para melhor atender a vida da população. Com o 
advento da Constituição Federal de 1988, os direitos fundamentais passaram a ter maior destaque no cenário 
nacional, defendidos pelos juristas, para que os considerassem ao aplicarem as leis infraconstitucionais. A referida 
análise pretendeu, através de uma revisão bibliográfica e jurisprudencial, traçar um lineamento evolutivo da proteção 
da pessoa privada pelo direito tido como público. Seguindo, em 2002 temos a vigência do novo Código Civil 
Brasileiro, que reuniu novamente alguns institutos paralelos, a exemplo da parte geral do antigo Código Comercial, e 
também trouxe para o Código, uma grande atualização no tocante ao direito de família, lembrando-se que a 
jurisprudência vinha suprindo essa lacuna ao recepcionar a constitucionalização do Direito Civil-Família. 
Identificou-se a evolução das chamadas gerações do direito (da primeira a quinta geração), a influência disto na 
esfera privada dos cidadãos. Verificou-se, desde a revolução social, até a atualidade, que o Estado acabou, 
efetivamente, interfirindo na vida privada dos indivíduos, principalmente, limitando a autonomia de vontade e a 
liberdade contratual. A abordagem da pesquisa foi dialética, com método de procedimento histórico-comparativo, 
com base de pesquisa bibliográfica. 
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