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APRESENTAÇÃO

Existem obras jurídicas que são concebidas para contribuir de modo indelével para o Direito.

A presente obra, intitulada “Vulnerabilidade, Obrigações e Direito da Personalidade”, organizada 
pelo Prof. Dr. Cleber Sanfelici Otero, Profª. Mestre Fernanda Moreira Benvenuto e Prof. Dr. Nilson Tadeu 
Reis Campos Silva é indubitavelmente uma dessas obras, pois combina harmoniosamente a maturidade e 
envergadura desses docentes com o talento de pesquisadores que produziram trabalhos de alta qualidade no 
VI Congresso de Novos Direitos e Direito da Personalidade e do V Congresso Internacional de Direitos da 
Personalidade, ocorridos na conceituada UNICESUMAR.

Bioética e Direito; Direitos sociais; Vulnerabilidade, obrigações e direitos de personalidade; Democracia 
e direitos fundamentais; Direito de Família no Direito Contemporâneo; Violência e direitos de personalidade; 
Políticas públicas de promoção humana; Reforma trabalhista e direitos da personalidade; As crises no mundo e 
os impactos nos direitos da personalidade; Acesso à Justiça e os direitos da personalidade; Dignidade humana 
e Justiça, foram os grupos temáticos dos aludidos eventos, dentro dos quais os trabalhos reunidos nesta obra 
foram discutidos, sob a perspectiva de variados ramos do Direito.

No Direito Penal, Vivian Kelly Berto e a Profª. Mestre Jaqueline Odorico da Silva Tourinho discorrem 
sobre a coculpabilidade do Estado na omissão de garantir os direitos mínimos de personalidade ao indivíduo, 
colocando-o muitas vezes em situação de vulnerabilidade motivadora do ato delinquente, como também sobre 
o exercício do direito fundamental à educação pelo “homeschooling”.

Na interseção do Direito Penal com o Direito Civil, a Profa. Mestre Luciana Plaza Tena aborda a questão 
da decisão do STF que considerou inconstitucional a criminalização da interrupção voluntária da gestação 
durante o primeiro trimestre, no sopesar do respeito aos direitos fundamentais da mulher.

Renata Fabrízia de Moura analisa a relação entre o direito à prova no processo penal e a tutela dos direitos 
da personalidade, enquanto Yuri Gubani Albuquerque enfrenta o tema das garantias tributárias diferenciadas 
às pessoas com doenças graves.

No Direito Constitucional, preocuparam-se Giovanna Christina Moreli Alcantara da Silva e a Profa. 
Mestre Tatiana Mana Bellasalma e Silva com o direito ao esquecimento e a proteção ao direito da personalidade 
na era da comunicação.

Por fim, Ana Carolina Stangler Bezerra e a Profa. Mestre Fernanda Moreira Benvenuto Mesquita Simões 
elaboraram o interessante capítulo que trata do homeschooling, em discussão sobre a possibilidade ou não 
de os pais desenvolverem o ensino da criança no âmbito doméstico, bem como se poderia haver diretrizes e a 
verificação avaliativa do desenvolvimento da pessoa em formação.  

A partir das reflexões palpitantes contidas nos capítulos, concluo que a obra é de leitura obrigatória a 
todos aqueles que necessitam do aprofundamento em temas tão pouco debatidos na doutrina jurídica e desejo 
aos organizadores e pesquisadores auspicioso futuro acadêmico.

Ribeirão Preto, 13 de junho de 2020.

Raul Miguel Freitas de Oliveira
Professor Doutor de Direito Administrativo e Ambiental na Faculdade de  

Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FDRP USP
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VULNERABILIDADE

COCULPABILITY OR CULPABILITY FOR VULNERABILITY

Vivian Kelly Berto
Graduanda em Direito pela UNICESUMAR. Graduada em Gastronomia pela UNICESUMAR

Jaqueline Odorico da Silva Tourinho
Mestre em Direito pela Universidade Estadual de Maringá - UEM. Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá - 

UEM. Professora da Faculdade Maringá e da UNICESUMAR.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi analisar o 
conceito da coculpabilidade, decorrente da Teoria 
da Coculpabilidade, tema este pouco explorado 
pela doutrina, todavia, muito importante, já que se 
preocupa com as causas anteriores ao cometimento do 
fato criminoso, tratando assim, da responsabilidade 
do Estado pela omissão aos direitos mínimos desses 
indivíduos. A metodologia utilizada foi o método 
de exploração com revisão da literatura jurídica, 
com pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, bem 
como a pesquisa do direito comparado de outros 
países, apresentando a positivação destes princípios 
em países com as mesmas características do Brasil. 
Positivada em outros ordenamentos jurídicos, 
todavia, sua aplicação no Brasil é pouco utilizada.

PALAVRAS-CHAVE

Atenuante Inonimada, Corresponsabilidade Estatal, Direitos da 

Personalidade.

ABSTRACT

The aim of this research was to analyze the 
concept of co-culpability, arising from the theory 
of Co-culpability, a theme not well explored by the 
doctrine, despite its importance; due to the concern 
with the previous cause for the commitment of the 

crime; being about the state’s responsibility for its 
omission in the minimum right for those individuals. 
The methodology used in this work was by research 
in bibliographies and court decisions as well as 
comparative jurisprudence from other countries, 
with the same characteristics of Brazil, presenting 
then, the positivation of those principles in their 
laws, something not yet done here.

KEYWORDS

Circumstances Innominate; State Co-responsibility; Personality 

Rights.

INTRODUÇÃO

Embora o Brasil seja um país rico em recursos 
naturais, com o PIB dos melhores países do mundo, 
a desigualdade social ainda é um dos problemas que 
afeta a sociedade brasileira, o que torna incompatível 
com o Estado Democrático de Direito (SAWAIA, 
2017, s/p.), pois a realidade da nação é que nem 
todos tem acesso a seus direitos da personalidade, 
assim, muitos sobrevivem do jeito que podem.

Constituem direitos da personalidade os 
direitos mínimos, ou seja, direitos necessários e 
imprescindíveis, que são inatos aos indivíduos, 
sem os quais ele não existira como tal, dessa forma, 
referidos direitos possuem proteção própria, cabendo 
ao Estado apenas reconhecê-los (BITTAR, 2015, 
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p.37-38). Ainda, no Sistema Jurídico brasileiro é 
adotada a ideia da vedação ao retrocesso aos direitos 
fundamentais, associado ao princípio da dignidade 
da pessoa humana, como marco de fundamentação 
e legitimação dos desses direitos (SOARES, 2010, 
p.158-160). Deste modo, esse artigo possui 
como tema a “Teoria da Coculpabilidade” que 
visa responsabilizar o Estado por ser omisso na 
garantia dos direitos mínimos, ou seja, não lhes foi 
garantido seus direitos de personalidade, já que ao 
indivíduo que comete crime não tem a liberdade 
de escolher entre uma ação lícita ou ilícita, pois 
não teve igualdade de condições com os demais 
indivíduos da sociedade, o que autoriza o operador 
do direito a atenuar a pena, reconhecendo a parcela 
de culpa da sociedade, tornando a pena mais justa 
(PINTO, 2008, p.27). Embora não positivado de 
forma expressa no ordenamento jurídico, pode ser 
fundamentado tanto por meio de princípios como 
por meio da atenuante inonimada.

A justificativa é abordar um tema pouco 
explorado pela doutrina, porém, muito importante, 
pois a teoria da coculpabilidade preocupa-se com as 
causas anteriores ao momento do fato criminoso, 
como forma de atenuar o juízo de reprovabilidade 
do indivíduo excluído socialmente.

Diante do exposto, este trabalho tem por 
objetivo demonstrar a aplicação da teoria da 
coculpabilidade, como reconhecimento da omissão 
estatal, por meio da revisão bibliográfica, comparando 
com a positivação desta teoria com as de outros 
países, bem como pela pesquisa jurisprudencial nos 
tribunais superiores do país.

Primeiramente, no artigo, é analisada a 
origem histórica da questão terminológica da teoria 
da coculpabilidade. Em seguida, são apresentados 
quais os principais princípios que, de forma 
implícita, fundamentam a utilização do princípio 
da coculpabilidade pelo operador do direito, para 
que ele consiga realizar uma leitura sistemática. 
Após, apresenta-se estudo de direito comparado, que 
demonstra a positivação desse princípio, bem como 
é apresentado julgado em que esse princípio foi 
aplicado, demonstrando o reconhecimento da parcela 
de culpa do Estado e da Sociedade no ilícito penal.

1 A QUESTÃO TERMINOLÓGICA E A ORIGEM 
HISTÓRICA DA TEORIA DA COCULPABILIDADE

Inicialmente, deve-se entender que o conceito 
de crime, na visão analítica, é composto pelo fato 

típico, ilícito e culpável. Sendo que o fato típico 
analisa-se a conduta, resultado, nexo causal e a 
tipicidade do fato praticado pelo agente; já a ilicitude 
é sinônimo de antijuricidade; já os elementos de 
culpabilidade são a imputabilidade, potencial 
consciência sobre a ilicitude do fato e exigibilidade 
de conduta diversa (GRECO, 2014, p.193-198).

Explica Masson (2014, s/p) que a 
“culpabilidade é o juízo de censura, o juízo de 
reprovabilidade que incide sobre a formação e a 
exteriorização da vontade do responsável por um 
fato típico e ilícito, com o propósito de aferir a 
necessidade de imposição de pena”, ou seja, trata-se 
de pressuposto de aplicação da pena. Já para Zaffaroni 
e Pierangeli (2013, p. 539), a culpabilidade possui 
como conceito geral a reprovabilidade do injusto 
(conduta típica e antijurídica) do autor do delito, 
sendo exigível e motivado pela norma, conduta 
diversa da praticada.

No entanto, esclarece Masson (2014, s/p.), 
que devido as desigualdades sociais, a personalidade 
do agente é moldada conforme as oportunidades que 
lhes são oferecidas e não necessariamente entra em 
sintonia com o ordenamento jurídico, limitando 
assim, seu comportamento, nesses casos aplica-se a 
coculpabilidade, que consiste em utilizar essa carga 
de valores sociais negativos a favor do réu, como uma 
atenuante inonimada, prevista no art. 66, do Código 
Penal.

A partir dessa teoria, o referido autor estabelece 
que parcela culpa seja de responsabilidade social do 
Estado, devendo este também suportar o ônus do 
comportamento desviante, já que os indivíduos 
possuem uma menor autodeterminação, diante 
das “concausas socioeconômicas” da criminalidade. 
Assim, o art. 66, do CP traz uma ferramenta para 
atenuar as desigualdades e desigualdades presentes na 
sociedade (MASSON, 2014, s/p).

À vista disso, a Teoria da Coculpabilidade foi 
citada pela primeira vez por Eugênio Raúl Zaffaroni1,  
em que para este estudioso essa teoria deveria ser 
utilizada, com o fim de reduzir a responsabilidade do 
agente criminoso, já que as “causas sociais” foram um 
dos motivos que levou o indivíduo a conduta delitiva 
(COELHO, SOARES FILHO, 2016, p.1033).

Esclarece Carvalho e Carvalho que:

Eugênio Raúl Zaffaroni, desde o início 
da década de 80, elabora profunda crítica 

1. Eugênio Raúl Zaffaroni, professor titular da Universidade de Buenos Aires, 
jurista e magistrado argentino, ex-ministro da Suprema Corte Argentina 
(2003 a 2014), e atualmente é juiz da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (COELHO, SOARES FILHO, 2016, p.1030-1038).
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aos ordenamentos penais por reprovarem, 
com a mesma intensidade, pessoas que 
ocupam papéis diferenciados na estrutura 
social, principalmente em decorrência da 
situação econômica. Justifica o autor que 
reprovar com a mesma intensidade pessoas 
que ocupam situações de privilégio e outras 
que se encontram em situações de extrema 
pobreza é clara violação do princípio da 
igualdade corretamente entendido, que não 
significa tratar todos igualmente, mas tratar 
com isonomia quem se encontra em igual 
situação (CARVALHO, CARVALHO, 2002, 
p.70/71).

Por conseguinte, a teoria da coculpabilidade 
é explicada por Zaffaroni e Pierangeli da seguinte 
maneira:

Todo sujeito age numa circunstância 
determinada e com um âmbito de 
autodeterminação também determinado. 
Em sua própria personalidade há 
uma contribuição para esse âmbito de 
autodeterminação, posto que a sociedade 
– por melhor organizada que seja – nunca 
tem a possibilidade de brincar a todos os 
homens com as mesmas oportunidades. Em 
consequência, há sujeitos que têm um melhor 
âmbito de autodeterminação, condicionado 
desta maneira por causas sociais. Não será 
possível atribuir estas causas sociais ao sujeito 
e sobrecarregá-lo com elas no momento da 
reprovação de culpabilidade. Costuma-se dizer 
que há, aqui, uma “coculpabilidade”, com a 
qual a própria sociedade deve arcar. Tem-se 
afirmado que este conceito de coculpabilidade 
é uma herdeira do pensamento de MARAT, 
e, hoje, faz parte da ordem jurídica de todo 
Estado Social de Direito, que reconhece 
direitos econômicos e sociais, e, portanto, 
tem cabimento no Código Penal mediante a 
disposição genérica do art.66 (ZAFFARONI, 
PIERANGELI, 2013, p.  547).

Dessa forma, a teoria da coculpabilidade, que 
teve suas raízes com os ensinamentos de Marat2, em 
que este afirmava que a pena mais justa seria a da 
Lei de Talião, somente se a sociedade fosse justa. 
Só que em uma sociedade contratualista, em que 
a igualdade social foi rompida, com gerações de 
desigualdades sociais, os indivíduos abandonados 
retomam ao estado de natureza, e toda autoridade 
que for contrário a eles será considerada tirânica, 
conforme esclarece abaixo:

Com efeito: admite a tese contratualista, como 
não podia ser de outro modo em seu tempo, 
afirmando que os homens se reuniram em 
sociedade para garantirem seus direitos, mas 

2. JEAN PAUL MARAT (1743-1793), o revolucionário francês, era médico, 
não jurista, mas em 1799, na Suíça apresentou em concurso um “Plano 
de legislação criminal”, no qual é desenvolvida uma crítica socialista e 
revolucionária ao pensamento talional kantiano. Por essa razão, não 
agradou aos jurados, que deram o prêmio a outro candidato (ZAFFARONI, 
PIERANGELI, 2013, p. 245).

que a primitiva igualdade social foi rompida 
através da violência que exerceram uns 
sobre os outros submetendo uns aos outros, 
despojando-os da parte que lhes correspondia. 
Através das gerações, a falta de qualquer freio 
ao aumento das fortunas, foi o que fez com 
que uns enriquecessem à custa dos outros, 
e que um pequeno número de famílias 
acumulasse a riqueza, enquanto uma enorme 
massa foi caindo na indigência, vivendo numa 
terra ocupada pelos outros, e sem ter acesso a 
um quinhão. Perguntava-se, em tal situação, 
os indivíduos que não obtinham da sociedade 
mais do que desvantagens estavam obrigados a 
respeitar as leis, e respondia categoricamente. 
Não, sem dúvida. Se a sociedade os abandona, 
retornam ao estado de natureza e recobram 
pela força, os direitos que somente alienaram 
para obter vantagens maiores; toda autoridade 
que se lhes oponha será tirânica e o juiz que os 
condene à morte não será mais que um simples 
assassino (ZAFFARONI, PIERANGELI, 
2013, p. 245).

De tal modo, a tese originária da 
coculpabilidade desenvolvida por Marat e Magnaud, 
para Zaffaroni, Alagia e Slokar partia de falsos 
pressupostos, a qual “(a) permanecia extremamente 
vinculada à ideia de que a criminalidade é efeito da 
pobreza; e (b) subestimava ou levava a seletividade 
criminalizante, o que pressuporia aceitar o 
funcionamento igualitário e até natural do sistema 
penal” (ZAFFARONI, ALAGIA e SLOKAR, 2000, 
apud CARVALHO, CARVALHO, 2002, p.70/71).

Já a primeira vez que a teoria da coculpabilidade 
foi aplicada no Brasil foi no ano de 2001, em que, de 
forma inédita, o Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul, com o Desembargador Amilton Bueno de 
Carvalho, diminuiu a pena do agente criminoso, 
em razão de suas condições socioeconômicas, 
assumindo parcelas da responsabilidade do Estado 
(CARVALHO, CARVALHO, 2002, p.75).

Explica Greco que a Teoria da Coculpabilidade 
ingressou no Direito Penal, com o fim de evidenciar 
a parcela de responsabilidade atribuída à sociedade 
quando os seus “supostos cidadãos” praticam 
determinadas infrações penais. Esclarecendo que, 
quando o Estado não os preparou ou qualificou para 
que viver em sociedade, contribuindo para que não 
possuam nem um teto para se abrigar ou emprego 
para garantir sua sobrevivência, na medida em 
que cometem crimes, deve-se apurar e dividir essa 
responsabilidade com a sociedade (GRECO, 2015, 
p.476).

Greco questiona que, como na prática 
poderia levar essa divisão de responsabilidade 
entre sociedade e aquele excluído socialmente, que 
praticou uma determinada infração penal? Assim, 
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ele explica que não se pode pedir a cada membro 
da sociedade que cumpra um pouco da pena a ser 
aplicada. Apresenta então, para o caso, duas opções: 
sendo que a primeira, depende da “situação de 
exclusão social que se encontre a pessoa que, em 
tese, praticou um fato definido como crime, será a 
sua absolvição; a segunda, a aplicação do art. 66 do 
Código Penal”. Esclarecendo ainda que “a divisão 
de responsabilidades entre o agente e a sociedade 
permitirá a aplicação de uma atenuante genérica, 
diminuindo, pois, a reprimenda relativa à infração 
penal por ele cometida” (GRECO, 2015, p.476-
478).

Segundo Moura, é importante o 
reconhecimento do princípio da coculpabilidade, 
pois confirma o Estado que está inadimplente na 
sua obrigação de um bem comum, além de que, 
reconhece um direito fundamental do cidadão. Dessa 
forma, ao aceitar “a coculpabilidade como princípio 
constitucional implícito ‘obriga’ o legislador a 
modificar o nosso Estatuto Repressivo”, porque 
somente assim, o indivíduo atingiria a sua “plenitude 
da cidadania, com o respeito ao devido processo 
legal e ao direito de justiça”, elemento essencial para 
aplicação de todos os direitos (MOURA, 2006, 
p.113).

2 PRINCÍPIOS EMBASANTES

O ordenamento jurídico pátrio é regido 
por normas e princípios. Para Greco, o “Estado 
de Direito e os princípios são dois conceitos 
intimamente relacionados” (GRECO, 2015. p. 143 
e 92). São diversos princípios que o orientam, sendo 
que, especialmente, para o estudo em tela, de forma 
implícita, os principais que embasam a teoria da 
coculpabilidade são: da dignidade da pessoa humana, 
da igualdade, da liberdade, da humanidade da pena, 
da legalidade, o próprio princípio da coculpabilidade, 
dentre outros.

2.1 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Segundo Costa (2008, p.19) “a dignidade 
humana foi consolidada no art. 1°, da Constituição 
Federal de 1988, como um dos fundamentos do 
Estado Democrático de Direito, impondo-se como 
finalidades do Estado e como limite a seu poder 
de atuação”. Dessa maneira, a dignidade da pessoa 
humana não é apenas um princípio, mas também 
um postulado normativo, que indica como devem ser 

interpretadas e aplicas outras normas configurando 
como um dos princípios mais gerais e abstratos do 
sistema jurídico, ao lado dos demais princípios do 
Estado Democrático de Direito (COSTA, 2008, 
p.19 e 34).

O conceito de dignidade tem suas raízes 
no Cristianismo, a partir da igualdade universal 
dos filhos de Deus (COSTA, 2008, p.19-21). Sob 
essa mesma perspectiva, Barroso compreende que 
o nascimento da proteção da dignidade da pessoa 
humana está nos ensinamentos bíblicos, dentre eles 
o fato de que Deus criou o ser humano à sua própria 
imagem e semelhança, e impôs amar ao próximo 
(BÍBLIA SAGRADA, Levítico 19:18). Segundo o 
referido autor, cada pessoa possui valor intrínseco, 
merecedor de proteção à sua dignidade, como se 
prega os ensinamentos bíblicos (BARROSO, 2012, 
p.133). Deste modo, a dignidade humana refere-se à 
singularidade, atributo inerente a pessoa, limitando 
os poderes do Estado (COSTA, 2008, p.33).

Esse princípio também foi consagrado, de 
forma implícita, na Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789, em seu art. 1°, prevê 
que “os homens nascem livres e permanecem livres e 
iguais em direitos”. Mas foi com o fim da 2a Guerra 
Mundial o conceito atual de dignidade humana 
ressurge (COSTA, 2008, p.23-26). Para Barroso 
(2012, p. 134) esse foi marco o histórico significativo 
foi decisivo para o delineamento da noção atual de 
dignidade humana, sendo que a dignidade humana 
foi incorporada ao discurso político dos vitoriosos, 
como uma das bases à proteção dos direitos humanos.

Ainda, desdobra-se do referido, o princípio da 
humanidade da pena, que explica Masson (2014) que 
esse princípio dispõe sobre a inconstitucionalidade 
da criação de tipos penais ou a cominação de penas 
que violam a incolumidade física ou moral de 
alguém, decorrendo também a impossibilidade de a 
pena passar da pessoa do condenado, salvo efeitos 
extrapenais da condenação. Para Marcão, “o princípio 
da humanização da pena, pelo qual deve-se entender 
que o condenado é sujeito de direitos e deveres, 
que devem ser respeitados, sem que haja excesso de 
regalias, o que tornaria a punição desprovida de sua 
finalidade” (MARCÃO, 2013, p.34).

De acordo com Costa (2008, p.19) “sua 
relevância para o direito penal é ainda maior, pois 
trata-se do ramo do direito que lhe oferece as maiores 
ameaças de violação” importante para construir 
teorias mais adequadas na luta pela humanização do 
direito penal, pois a dignidade humana determina 
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a observância de conteúdos mínimos de respeito 
à pessoa. No direito penal, o ius puniendi estatal é 
imprescindível para a regulação de conflitos sociais, 
no entanto, é o meio mais grave de intervenção 
estatal, já que priva a liberdade da pessoa, assim, a 
dignidade humana limita o direito penal (COSTA, 
2008, p.59/60).

Sintetiza Costa que:

“O princípio da dignidade humana determina 
que a pena deve necessariamente ser a resposta 
a uma reprovável escolha pelo ilícito, em 
virtude do respeito ao núcleo da autonomia 
humana. A disputa entre determinismo e 
indeterminismo, isto é, se e em que medida 
o homem é determinado por fatores internos 
e externos, deve ser entendida, para os fins 
deste trabalho, da seguinte maneira: por 
mais fatores independentes de sua vontade 
possam influenciar a sua decisão, eles não a 
determinam por completo: existe sempre uma 
margem de liberdade, uma moldura (cadre) 
dentro da qual a pessoa pode escolher entre o 
positivo e o negativo” (COSTA, 2008, p.63).

Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana, 
que decorre da Constituição Federal de 1988, confere 
fundamentação à garantia dos direitos fundamentais, 
e consequentemente, aos direitos da personalidade, ou 
seja, direitos mínimos, necessários e imprescindíveis 
aos indivíduos (BITTAR, 2015, p.42). No entanto, 
a confiança no sistema penal como garantidor de 
princípios constitucionais, sobretudo o da dignidade 
da pessoa humana, confronta com a realidade do 
dia-a-dia, em que “os infratores são tratados não 
como pessoas, mas como um ser mau, um animal, 
causador de violência e, portanto, merecedores do 
violento direito penal” (PINTO, 2008, p.27).

Ainda, a autora afirma que “se a pena é 
necessária, então que seja aplicada de maneira justa, 
levando em conta os princípios constitucionais 
penais, sobretudo o da dignidade da pessoa humana”, 
com o fim de evitar a propagação de movimentos 
oportunistas de poder, que se utilizam do direito 
penal “numa função simbólica e promocional de 
conter a violência na sociedade” (PINTO, 2008, 
p.27).

2.2 PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DA LIBERDADE

Dispõe o art. 5º, caput, da Constituição 
Federal que “todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza”, assim, deve-se buscar 
não só a igualdade formal, mas, principalmente, a 
igualdade material. Deste modo, “essa busca por 
uma igualdade substancia, muitas vezes idealista, 

reconhece-se, eterniza-se na sempre lembrada, com 
emoção, Oração aos Moços, de Rui Barbosa, inspirada 
na lição secular de Aristóteles, devendo-se ‘tratar 
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais 
na medida de suas desigualdades’” (LENZA, 2014, 
p.1072).

Para Bobbio “todos os homens são (ou 
nascem) iguais”, a qual constituição fundamenta que 
“todos os homens são iguais perante a lei” ou “que 
a lei é igual para todos”, sendo o conceito clássico 
de isonomia. Para este doutrinador “por regra de 
justiça, entende-se a regra segundo a qual se devem 
tratar os iguais de modo igual e os desiguais de modo 
desigual”.Assim, o princípio da igualdade é um dos 
pilares do Estado Liberal, o qual a igualdade de 
oportunidades aplicada na competição da obtenção 
de um objetivo único (BOBBIO, 1996, p.30).

Doutrina Masson que o princípio da 
isonomia ou da igualdade refere-se a “obrigação 
de tratar igualmente a aos iguais, e desigualmente 
aos desiguais, na mediante de suas desigualdades.” 
Assim, no direito penal, independente, se o agente 
criminoso for nacional ou estrangeiro, ele receberá 
tratamento jurídico idêntico, no entanto, aqueles 
que se encontram em posições diferentes merecem 
enquadramento diferente, como é o caso de réu 
primário e reincidente (MASSON, 2014, s/p).

Explica Mello que “do princípio da 
igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar 
é a impossibilidade de desequiparações fortuitas 
ou injustificadas”, a qual “tem-se que investigar, 
de um lado, aquilo que é adotado como critério 
discriminatório; de outro lado, cumpre verificar se 
há justificativa racional, isto é, fundamento lógico, 
para, à vista do traço desigualador acolhido, atribuir 
o específico tratamento jurídico construído em 
função da desigualdade proclamada” (MELLO, 
1995, p. 18-21).

Já a liberdade pode ser entendida como 
positiva e negativa. Explica Bobbio que a liberdade 
positiva é entendida como “a situação na qual um 
sujeito tem a possibilidade de orientar seu próprio 
querer no sentido de uma finalidade, de tomar 
decisões, se ser determinado pelo querer de outros”, 
também chamada de autodeterminação e autonomia, 
já a liberdade negativa é entendida como “a situação 
não qual um sujeito tem a possibilidade de agir sem 
ser impedido, ou de não agir sem ser obrigado, por 
outros sujeitos” (BOBBIO, 1996, p.48-51).

Conceitua Bobbio (1992, p.94) que a 
liberdade no art. 4°, da Declaração dos Direitos do 
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Homem e do Cidadão de 1789, é definida como 
direito de “poder fazer tudo o que não prejudique os 
outros”. Já para Kelsen (2005, p.407). “a liberdade 
significa a ausência de qualquer compromisso, de 
qualquer autoridade obrigatória”.

No entanto, a sociedade brasileira é 
demasiadamente fragmentada, em que não são todos 
os membros que possuem conhecimento, tampouco 
são todos os que podem usufruir da liberdade, de 
escolher entre uma ação lícita ou outra ilícita, com 
agravo, contando com as carências sociais, grande 
parte da população vive numa sociedade ilegal, 
“sobrevivendo” do crime, já que se trata de um 
resultado de um processo que começa na infância e 
se prolonga na vida adulta. Nem todos conseguem 
sobreviver honestamente (PINTO, 2008, p.27).

Assim, o sistema penal é tido como seu maior 
inimigo, já que trata de uma “guerra dos mocinhos 
e bandidos, que não se sabe quem são os bandidos”, 
sendo que “o estereótipo do delinquente se fixa na 
figura do favelado, do desempregado, do pobre, etc.”, 
ou seja, trata-se de uma classe desprivilegiada, que 
sente que não tem nada a perder, já que sociedade 
não os insere em seu meio (PINTO, 2008, p.27).

. Como para Pinto (2008, p.27), o mesmo 
direito que sanciona deve ser ao mesmo tempo o 
que protege, assim, o princípio da coculpabilidade 
vem sanar essas desigualdades da sociedade, vez que 
entende a autora que “a igualdade de todos perante a 
lei é uma falácia”, explicando que:

O princípio da Coculpabilidade proporciona 
ao juiz a possibilidade ao declarar, na 
sentença, que o sistema penal reconhece a 
liberdade limitada desta parcela da sociedade 
e que a responsabilidade deve ser divida 
entre os demais membros da sociedade em 
face das carências sociais que imperam nesta 
sociedade. Desta forma, há a possibilidade de 
revelar a consciência de que o acusado, em 
determinados casos, não era livre para escolher 
entre o bem e o mal. E há situações em que 
é quase humanamente impossível alcançar os 
comandos de que a sociedade legal determina 
a cada um (PINTO, 2008, p.27)

Conclui-se então que, o sistema penal é um 
instrumento de poder, sendo que esse instrumento 
é utilizado a favor de quem detém condições 
financeiras para manusear o  sistema, como contratar 
bons advogados, deste modo, “o primeiro dos 
fundamentos do princípio da coculpabilidade está 
em reconhecer que o individuo não está totalmente 
livre para escolher seus caminhos, já que a liberdade 
de escola, em muito, encontra comprometida de 

gozar esta liberdade” (PINTO, 2008, p.27).
Ainda, para essa autora:

O outro fundamento do Princípio da 
Coculpabilidade é reconhecer a desigualdade 
entre os homens. Essa desigualdade deve ser 
descontada, na conta, na hora da reprovação. 
Se o cidadão que comete um delito é devedor 
do Estado, enquanto detentor do poder de 
punir, é também credor ao mesmo tempo, 
deste mesmo Estado, enquanto responsável 
pela criação de condições necessárias ara o 
bem-estar dos cidadãos. Então, devemos 
entender que o Estado deve descontar aquilo 
que não realizou enquanto devedor em face 
de não proporcionar condições de vida digna 
a todos. Nesse sentido, a Coculpabilidade 
representa a corresponsabilidade do Estado, 
no cometimento de delitos por partes destes 
cidadãos credores do Estado (PINTO, 2008, 
p.28).

Refletindo sobre a situação social, de que 
vários crimes são praticados em consequência das 
desigualdades socioeconômicas, que desestruturam a 
sociedade, desencadeando na cadeia de crimes, assim 
entende-se que:

Reduzir a criminalização de sujeitos 
penalizados permanentemente pelas 
condições de vida é realizar de fato uma justiça 
mais justa, porque considera desigualmente 
sujeitos concretamente desiguais: que o 
direito realmente iguale os que considere 
desigualmente indivíduos concretamente 
desiguais (SANTOS, 1985, .214 apud 
PINTO, 2008, p.28).

Ao admitir que na sociedade não são oferecidas 
as mesmas condições a todos os cidadãos no mesmo 
espaço social, levando em consideração que todos 
são responsáveis pelo destino da humanidade, como 
se fosse um sistema de desenvolvimento sustentável, 
a qual tem-se responsabilidade com esta geração 
e com a futura, reduzir as desigualdades é um dos 
preceitos do Estado Democrático e Social de direito, 
com a atuação do direito penal num viés humanista 
(PINTO, 2008, p.28).

Alude autora que a violência é causada por 
vários motivos, como a corrupção e a omissão do 
Estado. Assim, ela apresenta uma solução para 
a sociedade, a “reconstrução entre o paradigma 
teoria e pratica”. Concluindo que, o “momento 
da individualização da penal, necessário que se 
reconheça a pessoa concreta à qual a pena se destina” 
(PINTO, 2008, p.29).

Desta maneira, ao atribuir uma pena ao 
infrator, a sociedade reconhece parcela de sua 
responsabilidade na conduta delitiva, visando 
equilibrar a sanção penal, a indivíduos que vivem 
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em condições desiguais e se tornam vulneráveis na 
sociedade, reconhecendo assim, que o Estado não 
concede todas as possibilidades a todos, sendo que 
não possuem liberdade de escolha ao cometer crimes, 
devendo a pena ser atenuada, conforme previsão no 
art. 66, do Código Penal (PINTO, 2008, p.29).

4 A COCULPABILIDADE NO DIREITO 
COMPARADO

Há vários países na América Latina que já 
positivaram a coculpabilidade em seu ordenamento 
jurídico, a qual se cita como exemplo a Argentina, 
Bolívia, Equador, México, Paraguai e Peru. O Brasil 
possui semelhanças com os referidos países, devido 
à desigualdade social, o que demonstra a omissão 
estatal na garantia dos direitos mínimos (MOURA 
JÚNIOR, 2013, p.18).

Na Argentina, desde a década de 80, Eugênio 
Raúl Zaffaroni discute a questão da teoria da 
coculpabilidade (CARVALHO, CARVALHO, 
2002, p.70/71), assim, verifica-se a positivação 
da referida discussão em seus art. 40 e 41, do seu 
Código Penal, a qual é evidente o reconhecimento da 
maior ou menor dificuldade do autor de prover seu 
sustento ou de familiares:

ARTICULO 40.- En las penas divisibles 
por razón de tiempo o de cantidad, los 
tribunales fijarán la condenación de acuerdo 
con las circunstancias atenuantes o agravantes 
particulares a cada caso y de conformidad a las 
reglas del artículo siguiente. ARTICULO 41.- 
A los efectos del artículo anterior, se tendrá 
en cuenta: 1º. La naturaleza de la acción y 
de los medios empleados para ejecutarla y la 
extensión del daño y del peligro causados; 
2º. La edad, la educación, las costumbres 
y la conducta precedente del sujeto, la 
calidad de los motivos que lo determinaron 
a delinquir, especialmente la miseria o la 
dificultad de ganarse el sustento propio 
necesario y el de los suyos, la participación 
que haya tomado en el hecho, las reincidencias 
en que hubiera incurrido y los demás 
antecedentes y condiciones personales, así 
como los vínculos personales, la calidad de 
las personas y las circunstancias de tiempo, 
lugar, modo y ocasión que demuestren su 
mayor o menor peligrosidad. El juez deberá 
tomar conocimiento directo y de visu del 
sujeto, de la víctima y de las circunstancias 
del hecho en la medida requerida para cada 
caso (REPÚBLICA ARGENTINA, LEI Nº 
11.179/1921, grifo do autor).

Nesse sentido, na Bolívia, trata em seu 
Código Penal da situação econômica e social do réu 
é utilizada para aferir a personalidade do criminoso:

Art. 38°. – (CIRCUNSTANCIAS) 1.Para 
apreciar la personalidade del autor, se 
tomará principalmente em cuenta: la edad, 
la educación, las costumbres y la conducta 
precedente y posterior del sujeto, los móviles 
que lo implsaron a delinquir y su situación 
económica y social. Art. 40°. (ATENUANTES 
GENERALES).Podrá también atenuarse 
la pena:  1.Cuando el autor ha obrado por 
um motivo honorable, o impulsado por la 
miséria, o bajo la influencia de padecimentos 
Morales graves e injustos, o bajo la impresión 
de uma amenaza grave, o por ele ascendiente 
de uma persona la deba obediência o de la cul 
dependa. (REPÚBLICA BOLÍVIA. LEI Nº 
10.426/1972, grifo do autor)

Já no Equador, no seu Código Penal, 
especialmente, no art. 29, ao tratar sobre crimes 
contra a propriedade, refere-se à indigência, família 
numerosa e à falta de trabalho do imputado:

Art. 29.- Son circunstancias atenuantes todas 
las que, refiriéndose a las causas impulsivas 
de la infracción, al estado y capacidad física 
e intelectual del delincuente, a su conducta 
con respecto al acto y sus consecuencias, 
disminuyen la gravedad de la infracción, o 
la alarma ocasionada en la sociedad, o dan a 
conocer la poca o ninguna peligrosidad del 
autor, como en los casos siguientes: (...) 11°.- 
En los delitos contra la propiedad, cuando 
la indigencia, la numerosa familia, o la 
falta de trabajo han colocado al delincuente 
en una situación excepcional; o cuando 
una calamidad pública le hizo muy difícil 
conseguir honradamente los medios de 
subsistencia, en la época en que cometió la 
infracción; (REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
Codificação s/nº./1983, grifo do autor)

Está positivado no Código Penal Federal do 
México, em seu art. 52, como circunstância judicial, 
enumerando as condições econômicas do agente:

Artículo 52.- El juez fijará las penas y medidas 
de seguridad que estime justas y procedentes 
dentro de los límites señalados para cada 
delito, con base en la gravedad del ilícito y 
el grado de culpabilidad del agente, teniendo 
en cuenta: (...) V.- La edad, la educación, la 
ilustración, las costumbres, las condiciones 
sociales y económicas del sujeto, así como los 
motivos que lo impulsaron o determinaron a 
delinquir. Cuando el procesado perteneciere 
a algún pueblo o comunidad indígena, 
se tomarán en cuenta, además, sus usos 
y costumbres; (ESTADOS UNIDOS 
MEXICANO - MÉXICO. Codificação s/
nº./1931, grifo do autor)

Nesse mesmo sentido, Peru considera a 
condições econômicas do agente, positivado em seu 
art. 45, do Código Penal que:

Artículo 45.- Presupuestos para fundamentar 
y determinar la pena El Juez, al momento de 



8

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 03 – VULNERABILIDADE, OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA PERSONALIDADE

fundamentar y determinar la pena, deberá 
tener en cuenta:
Las carencias sociales que hubiere sufrido el 
agente; 2. Su cultura y sus costumbres; y 3. 
Los intereses de la víctima, de su familia o de 
las personas que de ella dependen (ESTADO 
DEL PERU. Lei nº 635/1991, grifo do autor).

Assim como, o Paraguai, em seu art. 30, do 
seu Código Penal, vincula-se a conduta do indivíduo 
ao seu estado de miserabilidade:

CAPITULO VI MEDICION DE LA PENA
Artículo 65.- Bases de la medición
1º La medición de la pena se basará en la 
reprochabilidad del autor y será limitada 
por ella; se atenderán también los efectos 
de la pena en su vida futura en sociedad. 2º 
Al determinar la pena, el tribunal sopesará 
todas las circunstancias generales en favor y 
en contra del autor y particularmente: (...) 
6. la vida anterior del autor y sus condiciones 
personales y económicas; (REPÚBLICA DO 
PARAGUAI. Lei nº 1.160/1997, grifo do 
autor).

Portanto, em países em que o Brasil possui 
as mesmas semelhanças em desigualdades sociais já 
é positivada a coculpabilidade como atenuante da 
pena, a qual os referidos países têm reconhecido 
suas responsabilidades pela omissão estatal, sendo 
lamentável para um Estado Democrático de Direito 
a ausência dessa positivação (MOURA JÚNIOR, 
2013, p.18).

5 A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
COCULPABILIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA

O Direito Penal pátrio adota a individualização 
da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da CF, ocorre 
em três fases distintas (GRECO, 2015, p.628), 
sendo que esclarece Masson, que o Sistema trifásico, 
previsto no art. 68, do Código Penal (CP), impõe que 
a dosimetria da pena seja feita em três fases distintas 
e sucessivas, sendo que a ausência de fundamentação 
leva a nulidade da decisão (MASSON, 2011, p.624-
635).

Deste modo, orienta o art. 68, do CP “a pena-
base será fixada atendendo-se ao critério do art.59 
deste Código; e, segunda serão consideradas as 
circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, 
as causas de diminuição e de aumento” (BRASIL, Lei 
n.° 2.848/1940).

Na primeira fase, o juiz analisam as 
circunstâncias judiciais, para fixação da pena base, 
sendo que elas estão previstas no art. 59, deste 
mesmo código que:

O juiz, atendendo à culpabilidade, 
aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, às 
circunstancias e consequências do crime, 
bem como ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme necessário e suficiente 
para reprovação e prevenção do crime: I – as 
penas aplicáveis dentre as cominadas; II – a 
quantidade de pena aplicável, dentro dos 
limites previstos; III – o regime inicial de 
cumprimento da pena  privativa de liberdade; 
IV – a substituição da pena privativa da 
liberdade aplicada, por outra espécie de pena, 
se cabível (BRASIL, Lei n.° 2.848/1940, grifo 
do autor).

A culpabilidade, já fora explicada neste artigo, 
sendo entendida como “o juízo de reprovação que 
recai sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo 
agente, é um dos elementos integrantes do conceito 
tripartido de crime” (GRECO, 2015, p.632). Nesse 
sentido opina Busato que “o absurdo é tal que uma 
proposição sistematicamente seletivizante, gerada 
pelo próprio mecanismo incriminador, acabe 
gerando castigo individual para o sujeito, como se 
ele próprio fosse o único responsável por sua – dos 
antecedentes - origem” (BUSATO, 2010, p.8). 

Explica Masson, em síntese, que os 
antecedentes referem-se à “vida pregressa do réu na 
seara criminal”, a conduta social é seu “estilo de vida”, 
personalidade do agente é seu “perfil subjetivo”, 
motivos do crime são fatores psíquicos que levaram 
a pessoa a praticar o ilícito penal, circunstâncias 
do crime são dados secundários relativos à infração 
penal, consequências do crime “envolvem o conjunto 
de efeitos danosos praticados pelo crime”, já o 
comportamento do crime está ligado a vitimologia 
(MASSON, 2011, 630-633).

Na segunda fase da dosimetria são analisadas 
as agravantes e atenuantes da pena, sendo que como 
as agravantes são prejudiciais ao réu, estão previstas 
de forma taxativa nos artigos 61 e 62, do Código 
Penal, pois não se admite analogia in malam partem, 
já as atenuantes são favoráveis ao réu, previstas de 
forma exemplificativa nos art. 65 e 66, do CP, sendo 
que esse último dispositivo é utilizado como “válvula 
de escape” para qualquer circunstância favorável ao 
acusado (MASSON, 2011, p.633-634).

Sendo que como atenuantes inonimadas, ou 
conhecidas como atenuantes de clemências, não 
estão previstas em lei, normalmente, o operador 
do direito, na figura do magistrado, as “concede 
por ato de bondade”, sustentando o cabimento da 
coculpabilidade, situação em que o agente pode 
ser punido de forma mais branda, já que não lhes 
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foi conferido, pelo Estado e Sociedade, todas as 
oportunidades para seu desenvolvimento com pessoa 
humana. Sendo explicado pelo professor Masson que 
esse entendimento já foi aceito pelo 20° Concurso de 
Ingresso do Ministério Público Federal (MASSON, 
2011, p.661-662).

Já a terceira fase da dosimetria da pena são 
“circunstancias obrigatórias ou facultativas de 
aumento ou diminuição da pena, revistas na Parte 
Geral olu na Parte especial do Código Penal, e 
também na legislação especial, em quantidade fixa 
ou variável (MASSON, 2011, p.663).

 Enquanto o pressuposto da legalidade restringe 
à atuação do jurista a interpretação da  lei excluindo 
a analogia e direito consuetudinário, a própria lei 
prevê condições de flexibilização da legalidade, 
como via da interpretação material, confirmando 
a dogmática penal garantista (CARVALHO, 
CARVALHO, 2002, p.80/81). Embora, afirma 
Greco que “a divisão de responsabilidades entre o 
agente e a sociedade permitirá a aplicação de uma 
atenuante genérica, diminuindo, pois, a reprimenda 
relativa à infração penal por ele cometida” (GRECO, 
2015, p.478).

Nesse sentido afirmam Carvalho e Carvalho 
que “devemos ampliar o vínculo do  sistema penal 
pátrio com o princípio da co-culpabilidade, não 
restringindo sua aplicação apenas aos casos de 
condenação alternada ou cumulada à multa”, já que 
a  situação  econômica do agente deve ser relevada 
no momento da cominação da pena. Assim, apesar 
de não prevista expressamente como atenuante, no 
art. 65, do CP, a atenuante inominada prevista no 
art. 66, do CP, possibilita a aplicação do princípio 
da coculpabilidade, já que a lei dispõe de forma 
não taxativa nas atenuantes (CARVALHO, 
CARVALHO, 2002, p.75)

Eles explicam que “o Código Penal, ao permitir 
a diminuição da pena em razão de ‘circunstância 
relevante’, anterior ou posterior ao crime, embora 
não prevista em lei, já fornece um mecanismo para 
a implementação desde instrumento de igualização 
e justiça social”, não ficando restrita apenas a 
situação econômica do indivíduo (CARVALHO, 
CARVALHO, 2002, p.75/76).

Dessa forma, é imprescindível que o operador 
do direito realize uma leitura sistemática do 
ordenamento positivo, possibilitando uma leitura 
analógica do art. 66, do Código Penal, circunstancias 
implícitas. Esclarece ainda que “a regra do art. 66 
do Código Penal é clara e isenta de dubiedades, 

permitindo a inclusão como atenuantes não apenas 
o baixo grau de instrução ou escolaridade mas, 
igualmente, o déficit de condições econômicas.” 
(CARVALHO, CARVALHO, 2002, p.78).

Conforme o entendimento deles:

Tal interpretação possibilita, no interior 
dogmática jurídico-penal, criar um mecanismo 
de minimização da cruel inefetividade dos 
direitos sociais, econômicos e culturais, 
impondo ao Estado-Administração, via 
Judiciário, uma ‘sanção’, mesmo que residual 
ou simbólica, pela inobservância de sua 
própria legalidade no que diz respeito à 
estrutura do Estado Democrático de Direito 
(CARVALHO, CARVALHO, 2002, p.78).

Mesmo que ainda não positivado, o princípio 
da co-culpabilidade já foi utilizado nos Tribunais 
Superiores do país, mesmo que em poucos casos, 
demonstrando que é possível que o operador do 
direito consiga realizar uma leitura sistemática do 
ordenamento jurídico, possibilitando uma leitora 
analógica do art. 66, do Código Penal (CARVALHO, 
CARVALHO, 2002, p.76/77).

A primeira vez que a teoria da coculpabilidade 
foi aplicada no Brasil foi no ano de 2001, em que, de 
forma inédita, o Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul, com o Desembargador Amilton Bueno de 
Carvalho, diminuiu a pena do agente criminoso, em 
razão de suas condições socioeconômicas, assumindo 
parcelas da responsabilidade do Estado. Foi utilizado 
como fundamento para essa decisão que “se a 
sociedade não oferece todos as mesmas possibilidades, 
que assuma parcela da responsabilidade” 
(CARVALHO, CARVALHO, 2002, p.75). O que 
pode ser comprovado na jurisprudência abaixo:

Ementa: ROUBO. CONCURSO. 
CORRUPCAO DE MENORES. CO- 
CULPABILIDADE . SE A GRAVE 
AMEACA EMERGE UNICAMENTE 
EM RAZAO DA SUPERIORIDADE 
NUMERICA DE AGENTES, NAO 
SE SUSTENTA A MAJORANTE DO 
CONCURSO, PENA DE BIS IN IDEM 
- INEPTA  E  A  INICIAL  DO  DELITO  
DE  CORRUPCAO  DE   MENORES 
(LEI 2.252/54) QUE NAO DESCREVE 
O ANTECEDENTE (MENORES NAO 
CORROMPIDOS) E O CONSEQUENTE 
(EFETIVA CORRUPCAO PELA PRATICA 
DE DELITO), AMPARADO EM DADOS 
SEGUROS COLETADOS NA FASE 
INQUISITORIAL. - O PRINCIPIO 
DA CO-CULPABILIDADE FAZ A 
SOCIEDADE TAMBEM RESPONDER 
PELAS POSSIBILIDADES SONEGADAS 
AO CIDADAO REU. - RECURSO 
IMPROVIDO, COM LOUVOR A JUIZA 
SENTENCIANTE. (16FLS.) (Apelação 
Crime Nº 70002250371, Quinta Câmara 
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Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Amilton Bueno de Carvalho, Julgado em 
21/03/2001, grifo do autor).

Embora demonstrada que o princípio da 
coculpabilidade já fora utilizado em um dos julgados 
brasileiros, nos estudos de Coelho e Soares Filho 
(2016, p.1029-1056) fora feita uma pesquisa entre 
janeiro de 2014 e fevereiro de 2016, sendo analisados 
27 (vinte e sete) Tribunais de Justiça do Estado 
Brasileiro, em que restou demonstrado que, em regra, 
a falta de comprovação, por parte do interessado, 
como a não vinculação da condição de pobreza na 
prática dos delitos, são utilizados como fundamentos 
para a não aplicação da Teoria da Coculpabilidade.

Neste estudo ficou evidenciado que, em 
regra, os Tribunais Superiores são unânimes quando 
a impossibilidade da aplicação, como atenuante 
inonimada, prevista no art. 66, do CP, reconhecendo 
que utilizar essa teoria representaria risco à sociedade, 
o que poderia fomentar a prática de novos crimes, 
motivo pelo qual não reconhecem a falha estatal 
como benéfica ao réu (COELHO, SOARES FILHO, 
2016, p.1029-1056).

Apesar de não aplicada atualmente pelos 
Tribunais Superiores, a teoria da coculpabilidade 
é desenvolvida pela perspectiva de que se trata da 
“identificação crítica da seletividade do sistema penal 
e à incriminação da própria vulnerabilidade”, ou seja, 
o direito penal é direcionado contra os mais frágeis, 
excluídos da sociedade, que se tornam “protagonistas 
da lei penal”, sendo que a maioria não tiveram acesso 
ao lazer, à cultura, à educação, entre outros direitos 
(MASSON, 2014, s/p). Tratando da “face oculta” 
do sistema penal, em que ocorre a “inversão de 
seletividade” (CARVALHO, CARVALHO, 2002, p. 
84).

CONCLUSÃO

Esse artigo foi analisado o tema a Teoria 
da Coculpabilidade, a qual se demonstrou o 
reconhecimento da responsabilidade do Estado 
no ilícito penal, vez que o indivíduo não possui 
liberdade de escolha entre uma ação lícita ou ilícita, 
pois a desigualdade social confirma que o Estado não 
garante aos indivíduos seus direitos inatos.

Diante dos argumentos elencados, constatou-
se que embora a pena seja necessária, ela deve ser 
aplicada de maneira justa, levando em conta os 
princípios constitucionais, como o da dignidade da 
pessoa humana, da igualdade, da liberdade, dentre 

outros, ao modo que, com as desigualdades sociais, 
o Estado é omisso na garantia dos direitos mínimos, 
devendo ser corresponsabilizado, assim, a pena do 
indivíduo deve ser atenuada.

Enfim, foi demonstrada que a teoria da 
coculpabilidade já foi positivada em países com 
características de desigualdades semelhantes com o 
Brasil, como Argentina, Paraguai e outros, sendo 
que esse princípio foi utilizado em apenas uma 
jurisprudência, concluindo que, embora seja prevista 
a sua utilização como atenuante inonimada, em 
regra, não é aplicado pela falta de comprovação por 
parte do interessado.
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RESUMO

O HC 124.306/RJ afirma a 
inconstitucionalidade da criminalização da 
interrupção voluntária da gestação durante o 
primeiro trimestre. A análise que se faz é em relação 
ao Voto-vista do Ministro Luís Roberto Barroso, que 
ao justificar a sua decisão entende que a referida vida 
intrauterina pode ser descartada e que é necessário 
que os direitos fundamentais da mulher sejam 
respeitados. O acordão foi indicado pelo próprio 
ministro como exemplo de ativismo judicial. 
O recorte que se faz é sob a perspectiva jurídica 
vulnerável do nascituro. A criminalização ou não da 
conduta não será objeto de análise no estudo. No 
que se refere à metodologia, o método utilizado é 
o comparativo qualitativo analítico, cuja natureza 
teórica.

PALAVRAS-CHAVES

Ativismo Jurídico; Hermenêutica; HC nº 124.306/RJ (STF, 

2006); Nascituro; Direitos da Personalidade.

ABSTRACT

The HC 124.306/RJ states the unconstitutionality 
of criminalizing voluntary termination of pregnancy 
during the first trimester. The analysis is made in relation 
to the Vote-view of Minister Luís Roberto Barroso, who 

justifying his decision understands that this intrauterine 
life can be discarded and that the fundamental rights of 
women must be respected. The agreement was indicated 
by the minister himself as an example of judicial 
activism. The clipping is made from the vulnerable legal 
perspective of the unborn child. The criminalization or 
otherwise of the conduct will not be subject to analysis 
in the study. Regarding the methodology, the method 
used is the qualitative analytical comparative, whose 
nature is theoretical.

KEYWORDS

Legal Activism; Hermeneutics; HC 124.306/RJ (STF, 2006); 

Unborn; Rights of the Personality.

INTRODUÇÃO

O Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002) 
estabelece no Art. 2º, que “a personalidade civil da 
pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe 
a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.” 
Outros diplomas legais, como o Código Penal (CP) 
e o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), por 
exemplo, ao cuidarem dos interesses do feto formam 
uma verdadeira rede de proteção à vida daquele que 
está no útero materno.

O HC nº 124.306/RJ (STF, 2016) trata de 
um pedido de habeas corpus em que o impetrante 
requer a revogação da prisão preventiva, em razão 
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dos crimes tipificados nos arts. 124 a 126 do CP, 
que em resumo aborda questões envolvendo o 
aborto. A ementa dispõe da ausência dos requisitos 
para a decretação da prisão preventiva e sobre 
a “inconstitucionalidade da incidência do tipo 
penal do aborto no caso de interrupção voluntária 
da gestação no primeiro trimestre.” Embora não 
coubesse o pedido de HC na hipótese a Ordem 
foi concedida de ofício. A Primeira Turma do STF, 
por maioria, entendeu que manter a criminalização 
da interrupção da gestação durante o primeiro 
trimestre seria incompatível com a Constituição. 
A análise que se pretende realizar é em relação 
ao Voto-vista do Ministro Luís Roberto Barroso, 
que em tópicos justificou a sua decisão, a qual é 
indicada como exemplo de ativismo judicial. O 
ponto de destaque do presente estudo é a situação 
jurídica do nascituro e a proteção que se deve 
dispensar ao mesmo como sujeito de direito, nos 
termos estabelecidos pela própria legislação pátria.

Apenas para situar o leitor no contexto 
a ser debatido se faz necessário informar que o 
voto menciona a necessidade de “[...] conferir 
interpretação conforme a Constituição aos próprios 
arts. 124 a 126 do CP – que tipificam o crime de 
aborto – para excluir do seu âmbito de incidência 
a interrupção voluntária da gestação efetivada no 
primeiro trimestre.”

O entendimento é que a criminalização 
da conduta, objeto do HC, violaria direitos 
fundamentais da mulher, além do próprio princípio 
da proporcionalidade. Também menciona que 
a criminalização é incompatível com direitos 
fundamentais como os sexuais e reprodutivos da 
mulher, integridade física e psíquica da gestante, 
além de ferir o princípio da igualdade, uma vez que 
homens não engravidam. Chama a atenção para o 
fato de que a criminalização teria um impacto maior 
sobre a vida das mulheres pobres que não podem 
se utilizar de clínicas privadas e se submeteriam, 
portanto, ao Sistema Único de Saúde, caso o aborto 
fosse autorizado.

O item 6, do Voto-vista, defende que a 
tipificação penal violaria ainda o princípio da 
proporcionalidade, pois constituiria “[...] medida 
de duvidosa adequação para proteger o bem jurídico 
que pretende tutelar (vida do nascituro), por não 
produzir impacto relevante sobre o número de 
abortos praticados no país, apenas impedindo que 
sejam feitos de modo seguro.” Argumenta que “[...] 
a medida é desproporcional em sentido estrito, por 

gerar custos sociais (problemas de saúde pública e 
mortes) superiores aos seus benefícios.”

Por fim, no item 45 informa que a posição 
do embrião no ordenamento jurídico justificaria a 
legalidade para a realização do aborto:

“[...] o peso concreto do direito à vida do 
nascituro varia de acordo com o estágio de 
seu desenvolvimento na gestação. O grau 
de proteção constitucional ao feto é, assim, 
ampliado na medida em que a gestação avança 
e que o feto adquire viabilidade extrauterina, 
adquirindo progressivamente maior peso 
concreto.

A descriminalização do aborto é aparentemente 
o ponto central da discussão no HC. Contudo, o 
cerne da questão é a interpretação proativa do STF 
que ao desqualificar a vida humana em formação no 
útero materno deseja obter legitimidade para decidir, 
tendo o respaldo da aceitação, apesar da rede jurídica 
de proteção atribuída ao mesmo. Interessante a 
observação de Hannah Arendt (2016, p. 69) a esse 
respeito, quando afirma que “o poder não precisa 
de justificação, sendo inerente à própria existência 
das comunidades políticas; o de que ele realmente 
precisa é legitimidade”.

Outrossim, o presente estudo se inicia com 
uma pesquisa exploratória, momento em que 
objetiva uma primeira aproximação com o tema 
proposto. Em seguida evolui para uma pesquisa 
explicativa, uma vez que pretende indicar o aspecto 
negativo do Ativismo Jurídico que extrapola a prática 
da hermenêutica. No que tange a coleta de dados, a 
pesquisa se utilizou do levantamento bibliográfico 
e estudos de caso. No que se refere à metodologia, 
o método utilizado é o comparativo qualitativo 
analítico, cuja natureza teórica.

1 DO ATIVISMO JURÍDICO E SOBERANIA

O ordenamento jurídico pátrio tipifica como 
crime as condutas previstas nos arts. 124 a 126 do CP. 
Ao Legislativo cabe a competência para legislar sobre 
o tema. Portanto, não caberia a outro Poder invadir a 
competência dos demais, a exemplo do que ocorreu 
com o caso em tela. Diante do pedido de HC para a 
soltura do Impetrante, o Ministro Barroso decidiu por 
conceder a Ordem, embora o Legislativo não houvesse 
se manifestado quanto a descriminalização do aborto. 
Aliás, após o julgamento, apesar das manifestações a 
favor, houve diversas críticas ao Judiciário.

É claro que para elaborar o seu voto o Ministro 
apresentou as razões do seu convencimento. Ele 
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poderia simplesmente ter concedido a Ordem, com 
breves justificativas. Mas, o seu desejo foi aplicar 
uma interpretação proativa ao caso concreto. Então, 
a partir de uma atitude ativista e ignorando a rede 
de proteção atribuída ao nascituro, proclama na sua 
decisão um claro estado de exceção, o qual extrapola 
a função típica do Judiciário dentro da perspectiva 
da teoria da tripartição dos poderes.

A decisão do Ministro não suspendeu o 
ordenamento jurídico. Na verdade, ele ignorou que 
a legislação nacional protege o nascituro em vários 
aspectos, como inclusive sujeito de direito, e decidiu 
que aquele ser humano não era digno de proteção 
até o primeiro trimestre, uma vez que havia outros 
interesses em jogo.

Ocorre que o Judiciário tem (ou deveria ter) 
um limite para a sua interpretação, pois as regras 
do jogo em geral estão previamente anotadas. Na 
situação do HC, a decisão do Ministro extrapola 
a sua competência, pois agiu como um soberano 
diante do ordenamento jurídico brasileiro. Sob o 
argumento de conferir interpretação conforme a 
Constituição, excluiu do âmbito de incidência a 
interrupção voluntária da gestação efetivada no 
primeiro trimestre.

Faz parte da função típica do Judiciário o poder 
de decidir. De certa forma dispõe do monopólio da 
decisão o que por certo envolve a possibilidade de 
interpretação do ordenamento para atender ao caso 
concreto. Contudo, quando o julgador age como se 
fosse dono de todo o poder e decide conforme sua 
vontade, não se tem mais qualquer lei que possa servir 
de trilha. Ele cria um novo direito na expectativa que 
outros irão segui-lo.

Ao descriminalizar o ato praticado descrito 
no HC, o Judiciário deixou de dar proteção ao 
nascituro que já foi abortado e dos outros que ainda 
existirão, por entender que outros bens e valores são 
proporcionalmente mais importantes que a própria 
vida humana.

2 DA VULNERABILIDADE DO NASCITURO NO 
ESTADO DE EXCEÇÃO

A proteção ao embrião humano, 
principalmente aquele criopreservado, ainda é causa 
de polêmica. Não dispõe do mesmo amparo que o 
nascituro, pois ainda não está implantado no útero 
materno. Por outro lado, o Direito atribui ao nascituro 
alguns direitos até que com o seu nascimento com 
vida adquire o status de pessoa perante a sociedade.

O ser humano em potência ou stand by, é 
naturalmente vulnerável. Até o presente momento 
ainda se faz necessário um útero humano vinculado 
a uma pessoa do sexo feminino para que a gestação 
chegue a termo. Talvez no futuro máquinas 
reproduzam com sucesso um útero e a mulher terá 
a opção de não engravidar biologicamente. No 
momento, até onde se tem notícias, ainda não é 
totalmente possível.

Segundo Agamben (2002, p.36), em uma 
situação de exceção há uma relação de bando. O 
banido não é simplesmente posto fora da lei. Na 
verdade ele “[...] é abandonado por ela, ou seja, 
exposto e colocado em risco no limiar em que vida e 
direito, externo e interno, se confundem.”

O nascituro não tem voz para se defender. A 
vida em potência é vida nua e está exposta ao querer 
de quem quer que seja. O Direito Penal seria a ultima 
ratio, mas o Poder Judiciário lhe nega tal proteção e 
o exclui do âmbito do ordenamento jurídico. Sob 
o argumento do ativismo, cria-se um novo direito, 
qual seja, permitir o aborto caso a gestação ainda não 
tenha atingido o termo de três meses.

E assim é. O STF, a partir da decisão do HC, 
abre caminho para que abortos sejam cometidos, 
desde que até os três meses de gestação, sem que 
qualquer punibilidade seja imposta aos envolvidos. 
Observe que ainda é uma prática ilegal, pois não 
houve revogação do Código Penal. As clínicas que 
já realizavam abortos clandestinamente, agora o 
farão legitimadas pela decisão ora mencionada, e as 
mulheres continuarão vulneráveis.

Se o que se queria era proteger a saúde 
das mulheres é possível assegurar que nada ou 
pouco mudou. As clínicas que já realizavam 
clandestinamente o aborto, continuarão a fazê-lo, 
mas, por falta de regulamentação de lei não serão 
inspecionadas pela vigilância sanitária. Então, qual a 
segurança jurídica que se obteve com esse Estado de 
Exceção? Nenhuma.

3 DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO 
NASCITURO

A compreensão do tema personalidade 
jurídica se mostra relevante em dias de ativismo 
jurídico e globalização. Apesar do seu estudo estar 
inserido majoritariamente dentro do Direito Civil, 
outros ramos do Direito manuseiam os conceitos 
fixados por esta disciplina, que se tornou bússola para 
as demais áreas do conhecimento quando cuidam de 
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assuntos sensíveis relacionados ao indivíduo. Assim, 
embora o Direito regulamente a vida em sociedade 
e tecnicamente defina quem é pessoa, ainda não tem 
o poder de estabelecer quem é o ser humano, apesar 
das inumeráveis tentativas.

Pablo Stolze Gagliano (2018, p.63) informa 
que a “personalidade jurídica é a aptidão genérica 
para titularizar direitos e contrair obrigações, ou, 
em outras palavras, é o atributo para ser sujeito de 
direitos.” Por outro lado, o CC (art. 2º, BRASIL, 
2002) estabelece que a personalidade civil da pessoa 
começa do nascimento com vida, momento em 
que o Direito qualifica o ser humano como pessoa. 
No Brasil a teoria adotada pela doutrina e pelo 
próprio CC é a natalista, embora aqueles adeptos da 
concepcionista busquem fortalecer os motivos para 
aplicá-la, uma vez que partem do entendimento que 
o nascituro é pessoa.

Mas, ainda que o nascituro não seja 
considerado pessoa, e assim estaria despido de 
personalidade jurídica, é certo que ele tem direito à 
vida e não a mera expectativa (GAGLIANO, p. 66). 
O tema é polêmico, pois o resultado da discussão 
dependerá da escolha da teoria que se quer aderir. 
Nesse sentido é possível analisar o julgado do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que se 
filiou a corrente concepcionista (GAGLIANO, p. 
66):

EMENTA: Seguro-obrigatório. Acidente. 
Abortamento. Direito à percepção de 
indenização. O nascituro goza de personalidade 
jurídica desde a concepção. O nascimento 
com vida diz respeito apenas à capacidade 
de exercício de alguns direitos patrimoniais. 
Apelação a que se dá provimento (5 fls.) 
(Apelação Cível n. 70002027910, sexta 
câmara cível, Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, Relator: Carlos Alberto Álvaro 
de Oliveira, julgado em 28/03/2001. [g.n]

Observe que não faria sentido algum 
resguardar direitos ao nascituro, se não lhe fosse 
garantido o mínimo de todos os direitos para que 
os demais possam existir, qual seja, o direito à vida.

Por outro lado, se a condição de nascituro não 
fosse relevante, se ele fosse apenas um amontoado 
de células, não haveria razão em elevar o quantum 
indenizatório de uma demanda, por exemplo, por 
conta da sua existência em fase ainda, apesar de 
humano, não pessoa. Observe o acordão do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), em 2002.

DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. 
MORTE. ATROPELAMENTO. 
COMPOSIÇÃO FÉRREA. AÇÃO 

JUIZADA 23 ANOS APÓS O EVENTO. 
PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. 
INFLUÊNCIA NA QUANTIFICAÇÃO 
DO QUANTUM. PRECEDENTES DA 
TURMA. NASCITURO. DIREITO 
AOS DANOS MORAIS. DOUTRINA. 
ATENUAÇÃO. FIXAÇÃO NESTA 
INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
[...] II – O nascituro também tem direito 
aos danos morais pela morte do pai, mas a 
circunstância de não tê-lo conhecido em vida 
tem influência na fixação do quantum. (STJ, 4ª 
T., REsp 399.028/SP; REsp 2001/0147319-
0, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 26-2-
2002, DJ 15-4- 2002, p.232. [g.n.]

De qualquer forma, apesar da polêmica entre 
as teorias, se concepcionista ou natalista, a pessoa, 
enquanto nascituro, tem direitos que lhe protege 
desde a concepção, como:

a) o nascituro é titular de direitos 
personalíssimos (como o direito à vida, o 
direito à proteção pré-natal etc.)

b) pode receber doação, sem prejuízo 
recolhimento do imposto de transmissão 
inter vivos;

c) pode ser beneficiado por legado e 
herança;

d) o Código Penal tipifica o crime de 
aborto;

e) como decorrência da proteção conferida 
pelos direitos da personalidade, o 
nascimento tem direito à indenização do 
exame de DNA, para efeito de aferição 
de paternidade. (GAGLIANO, p. 67)

A Lei 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e Adolescente (ECA), dispõe no art. 7º 
que “a criança e o adolescente têm direito a proteção 
à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência.” (ECA, 1990), [g.n]. Seguindo 
nessa direção que privilegia a proteção, o art. 8º do 
mesmo diploma, assegura “[...] a todas as mulheres 
o acesso aos programas e às políticas de saúde da 
mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, 
nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, 
ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, 
perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema 
Único de Saúde”.

Ora, a Lei “[...] dispõe sobre a proteção integral 
à criança e ao adolescente” (Art. 1º ECA, 1999) e, 
portanto, o disposto no Art. 8º, cuida em primeiro 
plano de proteger o nascituro e não a mulher, que 
é amparada reflexamente. Basta observar em qual 
instituto o texto está localizado, ou seja, no ECA, 
para se ter por clara a visão do legislador.
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Outrossim, o Art. 2º considera criança 
“[...] a pessoa até doze anos de idade incompletos, 
e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 
de idade”. Bem, a lei estabeleça que a proteção é 
dirigida à pessoa com até doze anos. Se, se buscar a 
interpretação do CC, que compreende como pessoa 
aquele que nasce com vida, o ECA não cuidaria 
do nascituro. Mas, trazendo uma interpretação em 
conformidade com os Direitos Humanos, é possível 
invocar o conceito de criança traçado pelo Art. 1º, da 
Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações 
Unidas. No Brasil, alinhado a tal pensamento foi 
promulgado o Decreto 99.710/90, segundo o qual 
criança é “[...] todo ser humano menor de 18 anos de 
idade, salvo se, em conformidade com a lei aplicável 
à criança, a maioridade seja alcançada antes”. [g.n.]

Veja, todo ser humano inclui os já nascidos e 
aqueles por nascer (QUEIROZ, 2003). O Decreto 
não faz menção, por exemplo, que o ser humano, 
enquanto nascituro, com tempo de vida inferior a 
três meses não seria humano e, portanto, poderia ser 
descartado, pois é assim que as culturas evoluídas 
tratam os seus seres humanos. Esse é o pensamento 
exposto no HC. Então, ao contrário da decisão 
no HC nº 124.306/RJ (STF, 2016), o nascituro é 
portador de algum valor ou direito da personalidade, 
como o direito à vida. O Enunciado n. I da I Jornada 
de Direito Civil (11 a 13 de dezembro de 2002), 
informa que “a proteção que o Código defere ao 
nascituro alcança o natimorto no que concerne aos 
direitos da personalidade, tais como nome, imagem 
e sepultura.”

É fato, portanto, que o nascituro tem direito 
à vida e, ainda que não seja considerado pessoa para 
o direito, dispõe de proteção. Admitir o aborto, 
independente do período de vida intrauterina é 
negar todas as decisões judiciais que se formaram ao 
longo do tempo e que protegem este ser humano em 
desenvolvimento. Portanto, creditar a decisão do HC 
como símbolo de ativismo e evolução da sociedade 
brasileira é um engano, articulado sob argumentos 
falsos, pois não é dessa forma que o ordenamento 
jurídico brasileiro está construindo posicionamento 
no que tange ao tema do nascituro.

A decisão da 4ª Turma do STJ (REsp 
1.415.727-SC, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe 
Salomão (julgado em 4/9/2014), traz importantes 
reflexões nesse sentido, e é um claro exemplo, pelos 
fundamentos que estabeleceu sua decisão, que a vida 
humana intrauterina deve ser protegida.

EMENTA DIREITO CIVIL. ACIDENTE 
AUTOMOBILÍSTICO. ABORTO. 
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 
OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA 
DO PEDIDO. ENQUADRAMENTO 
JURÍDICO DO NASCITURO. ART. 2º 
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. EXEGESE 
SISTEMÁTICA. ORDENAMENTO 
JURÍDICO QUE ACENTUA A 
CONDIÇÃO DE PESSOA DO 
NASCITURO. VIDA INTRAUTERINA. 
PERECIMENTO. INDENIZAÇÃO 
DEVIDA. ART. 3º, INCISO I, DA LEI N. 
6.194/1974. INCIDÊNCIA. 1. A despeito 
da literalidade do art. 2º do Código Civil – 
que condiciona a aquisição de personalidade 
jurídica ao nascimento –, o ordenamento 
jurídico pátrio aponta sinais de que não há essa 
indissolúvel vinculação entre o nascimento com 
vida e o conceito de pessoa, de personalidade 
jurídica e de titularização de direitos, como 
pode aparentar a leitura mais simplificada da 
lei. [g.n]

Logo, a interpretação a ser utilizada, quando o 
ente envolvido é um nascituro, deve ser sistêmica de 
tal maneira que respeite a dignidade do ser humano 
como um todo, isto é, em todas as fases de sua 
existência, de um embrião até o momento da velhice 
e ainda após a morte, quando se garante o respeito 
ao seu corpo e a memória de quem foi. O indivíduo 
humano não é um pedaço de carne que pode ser 
fatiado ao bel prazer das teorias criadas a todo tempo 
para interpretá-lo. Ele é, pelo simples fato de existir, 
de ter existido, ou de vir a ser quando se trata de 
embriões criopreservados (TENA, 2015).

O acordão comenta que há indicativos 
no direito brasileiro que conferem ao nascituro a 
condição de pessoa, titular de direitos, como por 
exemplo:

[...] exegese sistemática dos arts. 1º, 2º, 6º 
e 45, caput, do Código Civil; direito do 
nascituro de receber doação, herança e de 
ser curatelado (arts. 542, 1.779 e 1.798 do 
Código Civil); a especial proteção conferida 
à gestante, assegurando-se-lhe atendimento 
pré-natal (art. 8º do ECA, o qual, ao fim e ao 
cabo, visa a garantir o direito à vida e à saúde 
do nascituro); alimentos gravídicos, cuja 
titularidade é, na verdade, do nascituro e não da 
mãe (Lei n. 11.804/2008); [g.n]

A decisão do HC nº 124.306/RJ (STF, 2016), 
da lavra do Ministro Barroso está na contra-mão da 
construção do ordenamento jurídico, o que mostra 
a intenção de “coisificar” o ser humano. Quando 
for interessante para a genitora e para a sociedade 
ele poderá ser morto (abortado), quando não for 
economicamente interessante se buscará no judiciário 
indenização pela sua morte. Ora, se a opção for 
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destituir este ente de qualquer direito, deixando-lhe 
entregue a vida nua, para que seja admitido o aborto, 
a sociedade não poderá reclamar de um possível erro 
médico, por exemplo, caso a mulher perca o seu filho 
em período inferior a três meses de vida intrauterina.

Assim, é importante refletir sob os argumentos 
elencados pelo ministro no HC nº 124.306/RJ 
(STF, 2016) e, principalmente dos reflexos que ele 
poderá alcançar no futuro. No artigo “A exclusão por 
deficiência no capitalismo: do enfrentamento a partir 
do conceito de rede e do princípio da solidariedade” 
(TENA; CAMPOS SILVA, 2018), já denunciou 
os riscos para a sociedade de aborto envolvendo 
nascituros com deficiências.

No caso em tela não se trata, como mencionado 
anteriormente, de discutir a pena de prisão dos 
envolvidos em razão do aborto praticado. O cerne 
da questão é a vida do nascituro, de um ser humano. 
Note, que o Ministro Luis Felipe Salomão (REsp 
1.415.727-SC), chama a tenção para a localização 
topográfica do crime de aborto no Código Penal. 
Esse detalhe deve ser levado em conta quando da 
interpretação do texto normativo, principalmente 
quando se trata de uma interpretação proativa do 
STF em caso de ativismo.

[...] no direito penal a condição de pessoa viva 
do nascituro – embora não nascida – é afirmada 
sem a menor cerimônia, pois o crime de aborto 
(arts. 124 a 127 do CP) sempre esteve alocado 
no título referente a “crimes contra a pessoa” e 
especificamente no capítulo “dos crimes contra a 
vida” – tutela da vida humana em formação, 
a chamada vida intrauterina (MIRABETE, 
Julio Fabbrini. Manual de direito penal, 
volume II. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 
62-63; NUCCI, Guilherme de Souza. Manual 
de direito penal. 8 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 658).

Enquanto isso, a decisão do Ministro Barroso 
sustenta que com fundamento no princípio da 
proporcionalidade há valores mais importantes que 
a vida humana intrauterina com idade inferior a três 
meses de gestação.

[...] 3. As teorias mais restritivas dos direitos 
do nascituro – natalista e da personalidade 
condicional – fincam raízes na ordem jurídica 
superada pela Constituição Federal de 1988 
e pelo Código Civil de 2002. O paradigma 
no Documento: 1346306 - Inteiro Teor do 
Acórdão - Site certificado - DJe: 29/09/2014 
Página 1 de 6 Superior Tribunal de Justiça qual 
foram edificadas transitava, essencialmente, 
dentro da órbita dos direitos patrimoniais. 
Porém, atualmente isso não mais se sustenta. 
Reconhecem-se, corriqueiramente, amplos 
catálogos de direitos não patrimoniais ou de 

bens imateriais da pessoa – como a honra, o 
nome, imagem, integridade moral e psíquica, 
entre outros.
4. Ademais, hoje, mesmo que se adote 
qualquer das outras duas teorias restritivas, há 
de se reconhecer a titularidade de direitos da 
personalidade ao nascituro, dos quais o direito à 
vida é o mais importante. [g.n]

Então, observa-se que o ativismo jurídico 
querido pelo STF, é contrário a Constituição, a qual 
goza de uma força normativa (HESSE, 1991) que 
deve ser respeitada e interpretada em seu todo e não 
a partir de recordes, como se fosse uma colcha de 
retalhos para atender os desejos do seu intérprete. Ao 
fim, o que se tem é um monstro, um Frankenstein 
interpretativo que ataca o Estado Democrático de 
Direito. Claramente, não é ativismo jurídico, mas 
abuso de autoridade.

Garantir ao nascituro expectativas de direitos, 
ou mesmo direitos condicionados ao 
nascimento, só faz sentido se lhe for garantido 
também o direito de nascer, o direito à vida, que 
é direito pressuposto a todos os demais.
5. Portanto, é procedente o pedido de 
indenização referente ao seguro DPVAT, 
com base no que dispõe o art. 3º da Lei 
n. 6.194/1974. Se o preceito legal garante 
indenização por morte, o aborto causado pelo 
acidente subsume- se à perfeição ao comando 
normativo, haja vista que outra coisa não 
ocorreu, senão a morte do nascituro, ou o 
perecimento de uma vida intrauterina. 6. 
Recurso especial provido. [g.n]

Se o nascituro goza de expectativas de direitos, 
como já exaustivamente exemplificado, é claro que 
para exercê-los ele necessitará do direito básico, o de 
nascer. Sem vida, de que lhe serviria qualquer direito?

4 NASCITURO: O NOVO HOMO SACER DA 
CONTEMPORANEIDADE

O ser humano é realmente paradoxal. 
Enquanto cientistas tentam encontrar vida 
(qualquer vida) em Marte, aqui na Terra ela é 
dizimada indiscriminadamente. A cada época se 
perde um pouco da sua importância para a própria 
humanidade diante de tantos relativismos. Ora é o 
idoso, o deficiente, o embrião criopreservado e agora 
o nascituro.

Agamben comenta sobre a figura enigmática 
do homo sacer, que seria aquele insacrificável aos 
deuses, contudo, exposto a morte por qualquer um, 
que caso o fizesse não seria condenado por homicídio. 
Por analogia essa é a situação da vida do ser humano 
nascituro, a partir da interpretação proativa do STF. 
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Ele foi simplesmente colocado fora da jurisdição 
humana (AGAMBEN, p.89), por uma “[...] decisão 
soberana, que suspende a lei no estado de exceção e 
assim aplica nele a vida nua.” (AGAMBEN, p.90)

A construção de argumentos presentes no 
HC nº 124.306/RJ (STF, 2016), indica a intenção 
de desqualificar a vida do nascituro. Segundo o 
acordão, é preciso avaliar a hipótese daqueles “[...] 
que sustentam que antes da formação do sistema 
nervoso central e da presença de rudimentos de 
consciência – o que geralmente se dá após o terceiro 
mês da gestação – não é possível ainda falar-se em 
vida em sentido pleno.” A retórica é interessante 
e ao mesmo tempo preocupante, principalmente 
quando se recorda uma afirmação de Hither, 
contida no Manual das Juventudes hitleristas: “Nós 
modelamos a vida de nossos povos e nossa legislação 
em conformidade com os veredictos da genética.” 
(SUPIOT, 2007, p.71).

A política de extermínio conduzida pelos 
nazistas não só consistiu em suprimir milhões 
de mulheres, de homens e de crianças em 
nome da luta das raças. Ela também consistiu 
em despojá-los dos diferentes invólucros 
jurídicos que faziam deles sujeitos de direito: 
ao lhes suprimir a plena capacidade civil, 
ao lhes arrancar o estado profissional (e não 
somente a profissão), depois o patrimônio (e 
não somente os bens), depois a nacionalidade 
(tornando-os apátridas), depois o nome 
(tornando-os números), ou seja, ao negar-lhes 
a qualidade de ser humano antes de lhes tirar 
a vida. E os próprios carrascos não agiam em 
nome de uma lei da Raça, encarnavam essa lei, 
sendo igualmente negada qualquer distância 
entre ela e eles; eram convidados a considerar 
a si mesmo como engrenagens postas em 
movimento por forças superiores e a desfazer-
se de qualquer sentimento de responsabilidade 
ou de culpa.

Oportuna são as palavras de Hannah Arendt 
quando afirma que “o primeiro passo essencial na 
estrada que leva à dominação total consiste em matar 
no Homem a pessoa jurídica” (SUPIOT, p.12), 
arrancar dele qualquer traço de humanidade e, assim 
livrá-lo da responsabilidade ou culpa em relação a 
decisão escolhida. Não é assim que o acordão no 
HC124.306 RJ, fez? Negou ao nascituro, apesar de 
toda a rede de proteção que lhe é assegurado, o status 
de humano, em favor de outros valores.

Zygmunt Bauman, em “Estranhos à nossa 
porta”, ao tratar do tema refugiados, comenta da 
“[...] exclusão de certas categorias de outros seres 
humanos dos domínios da obrigação moral.” (2007, 
p. 82). Chama a atenção para o uso da dissonância 

cognitiva, conceito ao qual pode ser utilizado no 
contexto desse estudo. Quando se pretende excluir 
pessoas, ainda que em formação do âmbito da 
responsabilidade moral individual ou da sociedade, 
atribui-se a elas

[...] características que degradam e difamam 
sua imagem, de representar essas características 
de seres humanos como indignas de atenção 
e respeito, e assim, justificar nosso desprezo 
e falta de interesse como punição merecida 
para os vícios incuráveis ou intenções viciosas 
daqueles que desrespeitamos e ignoramos, 
que tratamos com dureza ou desprezamos de 
modo insensível. (BAUMAN, p. 82-83).

De outro lado, a decisão no HC 124.306 RJ 
(STF, 2016), defende que a criminalização violaria 
a autonomia da mulher, “[...] que corresponde ao 
núcleo essencial da liberdade individual, protegida 
pelo princípio da dignidade humana (CF/1988, art. 
1º, III). A autonomia expressa a autodeterminação 
das pessoas, isto é, o direito de fazerem suas escolhas 
existenciais básicas e de tomarem as próprias decisões 
morais a propósito do rumo de sua vida.” Ora, a vida 
em questão não é a da mulher, mas do nascituro, isto 
é, de vida alheia, sobre a qual não “a disponibilidade 
não se pode aplicar.” (BORGES, p. 260)

Bem ou mal, o fato é que a mulher é a 
única que tem capacidade física para gerar um 
novo ser humano. Há métodos anticoncepcionais 
que impedem que essa atividade natural no corpo 
feminino ocorra. O homem e a mulher têm 
responsabilidade por uma eventual gravidez. Assim, 
na verdade não se trata de uma perda de autonomia 
da mulher que engravidou sem desejar, foi uma falta 
de responsabilidade do casal. Então, para justificar 
o aborto e deixar a consciência livre de qualquer 
culpa foi preciso que houvesse a “‘desinstituição’ da 
maternidade, sendo a criança considerada ‘a pior 
inimiga das mulheres”. (SUPIOT, p. 46) É o uso da 
dissonância cognitiva, denunciada por Bauman.

Na contemporaneidade “[...] o Estado é o 
garante primordial da personalidade jurídica dos 
seres reais ou fictícios que se lhe reportam. Sem essa 
pedra angular, a nossa montagem antropológica 
desaba.” (SUPIOT, p.35). O Estado brasileiro 
garante o direito à vida do nascituro em diversos 
diplomas. Como já mencionado, há uma rede 
de proteção significativa nesse sentido. Admitir o 
aborto é romper com estruturas como a jurídica, 
a social, a econômica, a religiosa e a biológica, que 
lhe são contra. Então, quando um ministro do STF, 
que representa um dos poderes da República decide 
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literalmente contra legem, obviamente que tal decisão 
servirá de precedente para outras demandas que 
virão e tornando o sistema jurídico frágil.

Quando o legislador cria o direito deve 
(deveria) observar os critérios que o ordenamento 
jurídico lhe exige. Se faz indispensável observar os 
recursos necessários que estarão envolvidos para o 
novo posicionamento, se haverá ou não a utilização 
de políticas públicas para a implantação, quais 
os impactos econômicos e sociais que a mesma 
produzirá. Deverá prever quando a nova lei entrará 
em vigor e, se houver disposições em contrário, serão 
regulamentadas.

Ocorre que o posicionamento do ministro 
Barroso no HC, não se preocupou com nada 
disso. Tomou sua decisão sem se preocupar com 
as repercussões que a mesma causaria no Estado 
brasileiro. Imagine por exemplo, se uma mulher 
decidir realizar um aborto. Ela sabe que não haverá 
penalização alguma, pois a decisão abriu precedente 
para que houvesse a descriminalização do aborto. 
Procura uma clínica pela qual possa pagar e 
realiza o procedimento. Há complicações e como 
consequência ela não poderá mais engravidar. Quem 
responderá pelos danos material e moral que sofreu? 
Os proprietários da clínica que funcionava sem 
qualquer alvará para exercer aquela atividade, isto é, 
o aborto?

O ministro Barroso, que decidiu de maneira 
proativa, avaliou a segurança jurídica da sua decisão? 
Sabe a partir de dados precisos se há disponibilização 
orçamentária na saúde para esse novo serviço que 
será oferecido, ou pretende que toda a sociedade 
assuma novos custos. E quanto ao Conselho Federal 
de Medicina, como proceder diante de um médico 
que se recusaria a realizar o procedimento?

O tema é polêmico, mas ainda há um consenso 
majoritário da sociedade que valoriza a vida ao invés 
da morte. O ordenamento jurídico brasileiro tem 
limites para ativismo que envolvem o tema abordo. 
Respeitá-los é tarefa obrigatória do Judiciário, 
principalmente dos seus ministros, em razão do 
cargo que ocupam que os qualificam como agentes 
políticos. Embora não eleitos democraticamente 
como os demais, deve respeitar a vontade popular 
manifestadas pelo Legislativo e Executivo. Tal 
assunto ainda não está em pauta para votação pelo 
Congresso Nacional porque não é o que a sociedade 
deseja.

SUPIOT (2007, p. 41) comenta que “a 
reprovação universal mostra um acordo sobre os 

valores, e o poder político deve ser subordinado 
aos valores. A essência da vida humana não é a luta 
de todos contra todos, e a teoria não pode ser uma 
teoria do poder, mas uma teoria da autoridade 
legítima.” É o que se espera do STF, que cumpra 
aquilo que está exaustivamente estabelecido no 
ordenamento jurídico, inclusive em diversos 
institutos.

Dentro da perspectiva do ativismo vale lembrar 
a lição de Ferdinand Lassalle. Afirma em “Que é 
uma Constituição?” (1933), que a Constituição 
seria uma folha de papel que materializaria as forças 
reais do poder. Em um embate entre uma e outra, 
certamente o que prevaleceria seriam as referidas 
forças. Por outro lado, Konrad Hesse (1991), em 
“A força normativa da Constituição”, reconhece o 
argumento da existência das forças reais do poder, 
contudo, assevera que ela teria sua própria força 
normativa sendo este um fato relevante para a 
estabilidade das relações sociais.

Percebe-se que na situação do HC nº 124.306/
RJ (STF, 2016), o ativismo do STF, especificamente 
ilustrado no voto do Ministro Barroso, a 
interpretação fornecida ao caso concreto, mostrou 
uma imensa manifestação de poder soberano. Toda 
a proteção atribuída ao nascituro foi ignorada a fim 
de justificar a sua vontade de legitimar o aborto. O 
mais interessante é que a decisão tomada pretendia 
oferecer uma interpretação conforme a Constituição 
de 1988. Então, apesar da força normativa da 
Constituição que deveria se radiar por todo o 
ordenamento, no caso em tela, o que prevaleceu foi 
uma nova força real de poder que surge com intensa 
poder, qual seja, hermenêutica que aparece com uma 
nova vestimenta: o ativismo.

CONCLUSÃO

A questão que se tratou envolve o tema 
ativismo jurídico que no contexto desse estudo, 
foi interpretado como a imposição da vontade do 
Judiciário, em desfavor dos interesses do nascituro.

O Judiciário transformou o feto em homo 
sacer, pois ao lhe retirar a proteção jurídica o expôs 
a “vida nua”, uma vez que ele poderá ser morto por 
qualquer um, sem que isso gere qualquer penalidade. 
O nascituro passa a ser um ser não sujeito de qualquer 
direito. A dissonância cognitiva também seria uma 
opção para reduzi-lo a condição de ser humano 
que não precisa ser protegido e assim livrar-nos de 
qualquer responsabilidade moral.
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O HC 124.306 RJ (STF, 2016) expõe diversas 
razões para justificar a decisão, privilegiando a opção/
decisão por não levar uma gestação adiante. Ocorre 
que o ser humano é naturalmente vulnerável, 
principalmente quando ainda um nascituro. Se 
observa que em um assunto tão polêmico não é possível 
simplesmente descartar a vida humana embrionária 
com até três meses de gestação apenas pelo desejo de 
uma única pessoa, qual seja, Ministro Barroso.

O ativismo jurídico, chamado de interpretação 
proativa do Tribunal, na verdade, para o caso 
em tela, indica um abuso de poder, uma vez que 
invadiu a competência do Poder Legislativo, apesar 
dos argumentos elencados para legitimar a decisão, 
vez que a mesma em hipótese alguma observou o 
princípio da legalidade.

Outrossim, ao analisar a decisão dentro do 
princípio da proporcionalidade invocado, entende 
como prioritária a autonomia da mulher em escolher 
quando deseja a maternidade. Sem desconsiderar 
o direito ao planejamento familiar assegurado pela 
CF/88, o que não se pode de forma alguma esquecer 
é há um ser humano em formação envolvido no 
dilema apresentado. Esse ser humano, conhecido 
por nascituro, dispõe de uma série de garantias (rede 
de proteção), as quais não podem ser simplesmente 
esquecidas a fim de que se promova um ativismo 
jurídico.

A vida humana em formação, ainda que em 
idade inferior a três meses e sem rosto visível para 
o mundo externo, existe e precisa ser respeitada, 
cuidada e protegida. O aborto não seria a melhor 
solução para aqueles que querem exercer o direito de 
não ter filhos. Há meios para evitar uma gravidez. 
O que não se pode é matar em nome de uma 
pretensa liberdade. A sociedade brasileira apesar dos 
clamores da mídia, ainda parece entender que essa 
vida é importante e merece ser cuidada, então não 
há opção de legalidade em qualquer decisão que se 
mostre contra tal entendimento. Mas, o Judiciário 
continuará a tentar legitimar os atos em desfavor da 
vida humana intrauterina.
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RESUMO

Objetiva-se neste trabalho esclarecer o 
alcance da nova normatização, especialmente 
solucionando a dúvida sobre a aplicabilidade do 
comando em destaque às chamadas provas ilícitas. 
A pesquisa realizada é de caráter exploratório, uma 
vez que a síntese e os fichamentos das leituras visa 
fundamentar os conhecimentos relacionados aos 
objetivos de pesquisa. Quanto à metodologia, opta-
se pelo método hipotético-dedutivo, pois a partir das 
hipóteses é que estruturará o conhecimento sobre o 
objeto de pesquisa, verificando se tais hipóteses são 
coerentes (ou não).

PALAVRAS-CHAVE

Processo penal. Prova. Personalidade.

ABSTRACT

The research carried out is of an exploratory 
nature, since the synthesis and the readings of the 
readings are intended to substantiate the knowledge 
related to the research objectives. As for the methodology, 
the hypothetical-deductive method is chosen, since from 
the hypotheses it will structure the knowledge about the 
research object, verifying if such hypotheses are coherent 
(or not).

KEYWORDS

Criminal proceedings. Proof. Personality

INTRODUÇÃO

A Lei 11.690/2008 deu nova redação ao artigo 
157, CPP, para tratar com mais relevância o tema 
da inadmissibilidade e destino das provas ilícitas no 
Processo Penal.

Tornando mais efetivo o comando 
constitucional (artigo 5º, LVI, Constituição Federal), 
a nova redação proclama a inadmissibilidade das 
provas ilícitas, devendo ser desentranhadas do 
processo.

Objetiva-se neste trabalho esclarecer o alcance 
da nova normatização, especialmente solucionando 
a dúvida sobre a aplicabilidade do comando em 
destaque às chamadas provas ilícitas.

O tema é relevante, pois refere-se à delimitação 
de regras básicas do devido processo legal que 
podem influir bastante na dinâmica processual e, 
principalmente, no desfecho de casos concretos 
submetidos ao judiciário.

A pesquisa realizada é de caráter exploratório, 
uma vez que a síntese e os fichamentos das leituras 
visa fundamentar os conhecimentos relacionados aos 
objetivos de pesquisa. Quanto à metodologia, opta-
se pelo método hipotético-dedutivo, pois a partir das 
hipóteses é que estruturará o conhecimento sobre o 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93621/lei-11690-08
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10666854/artigo-157-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%83%C2%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728274/inciso-lvi-do-artigo-5-da-constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-federal-constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-federal-constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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objeto de pesquisa, verificando se tais hipóteses são 
coerentes (ou não).

1 DA TUTELA DA PERSONALIDADE HUMANA 
E SUA COLISÃO COM OUTROS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS

Os princípios gerais de proteção da 
personalidade do homem são trazidos pela 
Constituição de cada país, e estas garantem a proteção 
de direitos inerentes à própria pessoa, os atributos de 
sua personalidade.

A Constituição brasileira adota um sistema 
misto: tipifica diversos direitos de personalidade e 
ainda traz uma cláusula geral de tutela da personalidade 
humana, ambos localizam-se ao lado de outros 
direitos fundamentais que igualmente recebem tutela 
constitucional (SZANIAWSKI, 2005).

Por isso, frequentemente normas são violadas 
em nome de determinado direito, até pela atividade 
probatória, ocorrendo, como consequência atentado 
contra os direitos de personalidade do homem. Estas 
situações, nas quais ambos os direitos conflitantes são 
fundamentais, são direitos primeiros, legitimamente 
tuteláveis pela Constituição e demais leis ordinárias, 
é necessário verificar qual direito preponderante em 
cada caso concreto.

Os direitos fundamentais possuem forte 
conteúdo axiológico, ou seja, são carregados de 
valores dentro do ordenamento jurídico, e a sua 
natureza é principiológica.

Szaniawski (2005, p. 268) considera que 
“a colisão de direitos fundamentais ocorre quando 
o exercício de um direito fundamental por um 
determinado sujeito colide com o exercício de um 
direito fundamental por outro sujeito”. A colisão de 
um direito fundamental com outro poderá também 
ocorrer em relação ao mesmo titular.

Para o presente trabalho interessará a hipótese 
da colisão de direitos fundamentais exercidos por 
sujeitos diversos. E em especial, sobre o direito 
à prova, tendo o conflito pela preponderância 
entre o direito de personalidade e o direito à prova 
despertado discussões polêmicas, pendendo a maioria 
dos processualistas para a ideia da predominância do 
direito à prova sobre o direito geral de personalidade.

2 DIREITO À PROVA

No tocante à natureza da prova, alguns 
doutrinadores defendem a existência de um direito à 

prova, incluindo-o entre os direitos de personalidade, 
na qualidade de tipo essencial à defesa do indivíduo. 
A doutrina, na sua maioria, tem refutado essa ideia 
de ser o direito à prova um atributo da personalidade 
humana, pois assim, estaria se admitindo em 
contrapartida, a existência de um direito ao silêncio 
como seu corolário.

Szaniawski (2005) entende que tanto o direito 
à prova quanto o direito ao silêncio se enquadram 
na disciplina do direito processual, não sendo 
direito de personalidade, uma vez que se afastam das 
características do direito de personalidade, dos quais 
podemos citar: generalidade, extrapatrimonialidade, 
indisponibilidade, imprescritibilidade, 
impenhorabilidade, vitaliciedade e, são absolutos.

Teoricamente, não deveriam existir limites 
ou restrições à admissibilidade de qualquer meio de 
prova no processo, uma vez que esta pretende sempre 
demonstrar a verdade dos fatos, colimando com a 
realização da justiça. Mas, muitas vezes a prova 
pode ser obtida por meios ilícitos ou até mesmo, 
criminosos. (SZANIAWSKI, 2005. p. 272)

2.1 DAS PROVA ILEGAIS E SUAS ESPÉCIES: ILÍCITAS E 
ILEGÍTIMAS

A doutrina vem tradicionalmente dividindo 
as provas ilegais em provas ilícitas e provas ilegítimas; 
as primeiras são aquelas produzidas com infração 
a direito material (constitucional ou penal); já as 
legítimas são aquelas obtidas infringindo direito 
adjetivo (formal ou processual).

A vedação da utilização de provas ilícitas 
é destacada em nossa legislação processual penal e 
também em nossa Constituição Federal.

O artigo 5º, LVI, da Constituição indica que 
“são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por 
meios ilícitos”. 

E do mesmo modo, o art. 157, caput, do 
Código de Processo Penal, explicita que “São 
inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do 
processo, as provas ilícitas assim entendidas as obtidas 
em violação a normas constitucionais ou legais”.

Os supracitados artigos são claros e taxativos 
no que diz respeito à proibição de se utilizar provas 
ilícitas e derivadas das ilícitas (Teoria do fruto da 
árvore envenenada), pois a busca da verdade no 
processo poderá violar os direitos de personalidade 
do indivíduo sujeito a essa verificação.

A doutrina majoritária posicionou-se pela 
interpretação restritiva do texto constitucional. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-federal-constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728274/inciso-lvi-do-artigo-5-da-constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10666854/artigo-157-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%83%C2%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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Seriam abarcadas pela admissibilidade apregoada no 
texto constitucional apenas as provas ilícitas. Quanto 
às provas ilegítimas, a infração formal conduziria ao 
reconhecimento de sua nulidade, conforme regula o 
artigo 564, Código de Processo Penal. (MOSSIN, 
2005 p. 351)

Com maior acatamento doutrinário, firmou-
se uma interpretação ampliativa para a qual seriam 
inadmissíveis no processo tanto as provas ilícitas, 
como as ilegítimas (MIRABETE, 2006 p. 253-254). 
Entende-se que permanece válida a conclusão de que 
são inadmissíveis no processo tanto as provas ilícitas, 
como as ilegítimas. A nova redação do artigo 157, 
CPP, somente expõe no nível ordinário aquilo que 
já era estabelecido mais amplamente pela ordem 
constitucional. A omissão da lei ordinária quanto à 
prova ilegítima não pode retirar a eficácia do ditame 
constitucional, em suma, a vedação constitucional é 
soberana e não pode ser limitada pela lei ordinária.

Nosso método de apreciação de provas está 
filiado ao sistema de persuasão racional, através do 
qual o magistrado aprecia e valoriza as provas, de 
acordo com os elementos constantes nos autos do 
processo, utilizando critérios racionais e críticos.

A convicção do juiz é livre, devendo, porém, 
expor e fundamentar na sentença os motivos que 
o levaram a convicção da verdade. O juiz deverá 
verificar se os meios de obtenção de provas foram 
corretos e moralmente empregados, não constituindo 
crime ou violação de  algum direito contra quem se 
pretende produzir a prova” (SZANIAWSKI, 2005. 
p. 273-274)

3 A TEORIA ‘FRUIT OF THE POISONOUS TREE’

A teoria fruit of the poisonous tree surgiu no 
caso Silverthorne lumber & Co v. United States, 
de 1920. A Suprema Corte Americana considerou 
inválida uma intimação expedida com base em uma 
informação obtida por meio de uma busca ilegal.

Desta forma, a acusação não poderia utilizar 
no processo a prova obtida da busca ilegal, nem a 
obtida indiretamente através da intimação baseada 
nesta busca e apreensão.

E daqui que surgiu uma das teorias mais 
usadas nos últimos tempos pelos tribunais superiores 
e tribunais de todo o país, principalmente pelo 
Supremo Tribunal Federal desde 2007.

Suponhamos o seguinte exemplo: apreensão 
de objetos criminosos pela polícia, que obteve tala 
informação através de carta ilegalmente interceptada. 

Tornar-se-á bons os frutos oriundos de uma árvore 
envenenada?

Houve um vilipêndio do artigo 5º inciso XII 
da CF no que dispõe:

É inviolável o sigilo da correspondência e 
das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônica, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e 
na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual.

Podemos dizer, portanto, que não serão 
acolhidas esse conteúdo probatório, pela qual, a 
toxicidade da árvore se transmitiria aos seus frutos. 
Isto é, o vício na criação da prova contaminaria 
todas as provas dela decorrentes. Inspiradas por essa 
teoria foi que a doutrina e jurisprudência brasileira 
se sustentaram, pois a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal é pacífica em não admitir este 
tipo de prova; vale frisar que não somente a prova 
ilícita é inadmissível, mas toda e qualquer prova dela 
derivada. O conceito da teoria da árvore envenenada 
restringe-se em não admitir provas derivadas das 
ilícitas.

Porém, provas ilícitas são admissíveis 
para o réu, de acordo com o entendimento 
majoritário da doutrina e da jurisprudência. Essa 
possibilidade decorre da aplicação do princípio 
da proporcionalidade e da consideração de que o 
processo penal tem o intuito de fixar garantias para o 
acusado, isto é, trata-se de um conjunto de regras que 
resguardam direitos do réu, evitando arbitrariedades 
da pretensão punitiva.

4 PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Os constitucionalistas de 1988, sensíveis às 
nocivas consequências por abusos praticados por 
alguns operadores do direito na busca da verdade em 
grau absoluto, seja no processo civil, ou no processo 
penal, proibiram expressamente a utilização de 
provas obtidas por meios ilícitos.

Dessa forma, interrompeu-se, mesmo que em 
parte, as discussões sobre a admissibilidade ou não de 
ter tais meios de prova; apesar de louvável inovação, 
até hoje não se estabeleceu um critério que limite até 
que ponto o meio de obtenção de prova é ilícito e a 
partir de quando deixa de sê-lo.

Apesar da temática ser polêmica, a maioria 
da doutrina deriva em suas conclusões que as provas 
ilícitas com certeza são admitidas somente o réu, 
por conta de um dos princípios mais empregados 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730639/inciso-xii-do-artigo-5-da-constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-federal-constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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pelos tribunais, chamado de “favor rei” ou da 
proporcionalidade.

Suponhamos um indivíduo que, para 
provar sua inocência, comete invasão de domicílio 
e encontra evidências suficientes para se livrar de 
pena que privaria injustamente sua liberdade de 
locomoção. De acordo com a teoria da exclusão 
da ilicitude, não haveria que se falar em prova 
corrompida de ilicitude, até porque, como aduz 
Távora estaria o réu abstraindo um bem jurídico 
alheio (tutela domiciliar), para escudar outro bem 
jurídico (liberdade), fronte a um perigo atual (a 
existência de persecução penal), ao qual não deu 
causa, e cujo sacrifício não era razoável exigir. Está 
diante de um verdadeiro estado de necessidade, que 
vai excluir a ilicitude da conduta. A prova produzida 
é lícita, válida, em qualquer sentido. (TÁVORA, 
2015)

Portanto o princípio “favor rei” surgiu para 
trazer igualdade no sistema processual brasileiro, 
dando ao réu uma oportunidade e igualdade, dado 
que este já está sendo condenado ou indiciado e 
dando ao Estado, sendo o sujeito ativo da pretensão 
punitiva, o mais forte, isonomia no seu poder dentro 
do processo exercendo o seu jus puniendi e dando 
ao réu oportunidade de ser eximir-se da condenação.

Mais adiante Pacelli (2014) corrobora que 
o exame normalmente realizado em tais situações 
destina-se a permitir a aplicação, no caso concreto, 
da proteção mais adequada possível a um dos direitos 
em risco, e da maneira menos gravosa ao outro. Fala-
se, então, em proporcionalidade.

4.1 RELATIVIDADE DA REGRA CONSTITUCIONAL DE 
INADMISSIBILIDADE DE PROVAS OBTIDAS POR MEIOS 
ILÍCITOS

Embora haja previsão constitucional e 
infraconstitucional acerca da inadmissibilidade, no 
processo, das provas obtidas por meio ilícitos, tal 
regra é relativa, existindo exceções; situações onde 
há conflito de interesses fundamentais igualmente 
tutelados constitucionalmente deve utilizar-se do 
princípio da proporcionalidade, para contrastar 
os interesses e valores em jogo, permitindo-se, a 
admissão das provas obtidas por meios ilícitos.

Ainda, segundo Grinover; et. al. 
(2011) a teoria, que atualmente prevalece, da 
inadmissibilidade processual das provas ilícitas, 
colhidas com infringência a princípios ou normas 
constitucionais, vem, porém, atenuada por outra 

tendência, que visa a corrigir possíveis distorções 
a que a rigidez da exclusão poderia levar em casos 
de excepcional gravidade; denomina-se isto o 
Verhältnismassigkeitsprinzip, ou seja, um critério de 
proporcionalidade pelo qual os tribunais da então 
Alemanha Federal, sempre em caráter excepcional e 
em casos extremamente graves, têm admitido a prova 
ilícita baseando-se no princípio do equilíbrio entre 
valores fundamentais contrastantes.

Partindo-se então da relatividade das normas 
apontadas e da consequente admissibilidade de 
provas ilícitas em casos excepcionais, surge então 
controvérsia no sentido de tal admissibilidade 
somente ter cabimento quando tratar-se prova ilícita 
pro reo (ou absolutória) ou ter igual cabimento 
quando tratar-se de prova ilícita pro societate (ou 
condenatória).

Acerca da admissibilidade da prova ilícita pro 
reo, a doutrina é passiva, sendo a fundamentação 
variada. Há quem fundamente tal possibilidade no 
já referido princípio da proporcionalidade, havendo, 
no caso, conflito entre o princípio previsto no artigo 
5º, LVI e diversos outros princípios constitucionais, 
tal como o princípio do favor rei (ou in dubio pro 
reo), princípio da Liberdade e Justiça como objetivo 
fundamental da República Federativa do Brasil 
(artigo 3º, I, Constituição Federal).

Há quem sustente a possibilidade de admissão 
da prova ilícita a favor do réu através da extensão 
a todos os meios de prova da regra conservada no 
parágrafo único do artigo 233 do Código de Processo 
Penal.

Há ainda quem constate tal fundamento na 
própria parte Geral do Código Penal, procurando 
descaracterizar a ilicitude do meio de obtenção da 
prova, por entender tratar-se de legítima defesa, 
estado de necessidade, até inexigibilidade de conduta 
diversa, tudo a depender da situação fática.

Independente do fundamento jurídico, fato é, 
que parece definido não haver discussão acerca da 
possibilidade de reconhecer uma prova ilícita quando 
tratar-se de prova apta a absolver ou, favorecer o réu.

Porém, a grande controvérsia, atualmente, 
está na limitação de tal possibilidade, se é possível 
admitir-se no processo uma prova ilícita para 
condenar o réu pro societate.

Em relação a essa extensão, é necessário levar-
se em consideração se a  ilicitude é direta ou indireta, 
ou seja, se que a prova em si é ilícita, ou se é lícita 
obtida em decorrência de prova ilícita.

De acordo com a reforma feita pela Lei 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641719/artigo-3-da-constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10731686/inciso-i-do-artigo-3-da-constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-federal-constitui%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10660045/par%C3%83%C2%A1grafo-1-artigo-233-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10660089/artigo-233-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%83%C2%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%83%C2%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%83%C2%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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11.690/2008, foi inserido em nosso ordenamento 
jurídico a chamada Teoria dos Frutos da Árvore 
Envenenada, que torna também inadmissível a 
prova lícita derivada da ilícita, salvo se pudesse ser 
obtida por uma fonte independente ou se não ficar 
evidenciado o nexo causal entre elas.

Quanto à controvérsia, embora haja quem 
considere ser, de fato, possível, em determinados 
casos, a condenação de uma pessoa num processo 
criminal com base em prova ilícitas, a maior parte 
da doutrina e jurisprudência não admite tal situação.

A parte da doutrina que defende a 
possibilidade de admissão de prova ilícita pro societate 
em casos excepcionais, usando como fundamento 
para tanto o princípio da proporcionalidade, a 
fim de equilibrar valores em conflito, com fim de 
proteger a ordem pública e a paz na sociedade. Para 
alguns dos adeptos de tal corrente, fala-se em defesa 
dos Direitos Humanos Fundamentais das Vítimas e 
da não utilização dos Direitos Fundamentais como 
“escudo protetivo” para prática criminosa.

Já quanto a corrente que inadmite tal uso, 
há quem diga que a justificativa reside no fato da 
vedação constitucional ao uso da prova ilícita ser um 
direito fundamental e, como tal, visa, justamente 
limitar a atuação estatal na esfera individual, assim, 
nada justificaria o próprio Estado, no exercício de 
seu jus puniendi, infringir tal limitação.

Ainda, patente é a posição Nucci (2013) nesse 
sentido, reconhecendo que apesar da existência de 
posição diversa, admitindo a prova ilícita pro societate 
com fundamento no princípio da proporcionalidade, 
diz ele que ainda não é possível admitir- se tal posição 
no nosso país:

Sob nosso ponto de vista, não é o momento para 
o sistema processual penal brasileiro, imaturo ainda 
em assegurar, efetivamente, os direitos e garantias 
individuais, adotar a teoria da proporcionalidade. 
Necessitamos manter o critério da proibição plena 
da prova ilícita, salvo nos casos em que o preceito 
constitucional se choca com outro de igual relevância 
[...] se o texto constitucional rejeita o erro judiciário, 
é natural que não seja possível sustentar a proibição 
da prova ilícita contra os interesses do réu inocente. 
[...]. Não conseguimos, com a devida vênia, dos que 
pensam em sentido contrário, admitir uma liberdade 
maior para a atuação policial, desgarrada das 
proteções constitucionais, em nome da segurança 
pública, pois ainda não possuímos um Estado-
investigação preparado e equilibrado. Não se pode 
conceder carta branca a quem não se educou, sob a 

era da democrática Constituição de 1988, razão pela 
qual somos favoráveis à manutenção dos critérios 
da proibição da prova ilícita integralmente. (Nucci, 
2013 p. 375, 376)

CONCLUSÃO

A (i) legalidade da obtenção das provas não 
pode preponderar sobre determinadas garantias e 
direitos individuais, como o direito à ampla defesa. 
Não se pode utilizar a vedação das provas ilícitas, que 
é um direito do réu, contra o próprio acusado.

Ademais, quem defende a busca da verdade 
real contra o acusado deveria defender a possibilidade 
de que o Juiz fundamente sua decisão em provas 
ilícitas quando puderem beneficiar o réu.

Portanto, as provas ilícitas poderão ser 
admitidas em favor do réu, se for para garantir a 
presunção de inocência e a liberdade do indivíduo.

No entanto, obviamente, o mesmo não é 
admitido em favor da sociedade, ou seja, o réu não 
deve ser condenado quando as provas existentes 
forem exclusivamente ilícitas.

Conclui-se, portanto, que os princípios 
constitucionais (vedação das provas ilícitas) podem 
ser relativizados a fim de proteger um bem maior, 
como a inocência e a liberdade de uma pessoa. 
Assim, as provas ilícitas podem ser admitidas em 
favor do acusado.

Deve-se entender que o processo penal é 
uma garantia do acusado. Não pode um direito ser 
utilizado contra quem tem esse direito, razão pela 
qual, considerando que a vedação às provas ilícitas 
é uma garantia do réu, essa vedação não pode ser 
invocada para prejudicá-lo.
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DAS GARANTIAS TRIBUTÁRIAS NO TRATAMENTO DIFERENCIADO 
ÀS PESSOAS COM DOENÇAS GRAVES

THE TAX GUARANTEES ON THE DIFERENTIAL TREATMENT TO THE PEOPLE WITH SERIOUS 
DISEASES
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RESUMO

Busca o presente trabalho, através do método 
dedutivo-indutivo, bem como por meio de pesquisas 
doutrinárias, confrontar a ineficácia das normas que 
conferem proteção aos portadores de doenças graves 
no âmbito tributário com a ausência de legislação 
específica que garanta tratamento diferenciado 
ao grupo minoritário em discussão, para, ao final, 
defender a equiparação das pessoas com doenças 
graves às pessoas com deficiência, para todos os 
efeitos legais, alterando-se, para tanto, o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, de forma a introduzir em seu 
texto normativo tal previsão, que cumprirá o dever 
de proteção integral a essas  pessoas tendo em vista 
sua condição física, emocional e economicamente 
desfavorecida em decorrência de doença grave, 
crônica ou terminal.

PALAVRAS-CHAVE

Câncer; Isenção; Princípios Constitucionais.

ABSTRACT

This article aims to, trough the deductive-
inductive method and doctrinal researches, defend 
the equalization of people with serious diseases to 
the deficiently ones, changing, to that, the Statute 
of Deficient People and the organic law of the Social 
Assistance, introducing in their word the normative 
prevision of that equalization as a protective standard of 
large coverage, given the disadvantaged and equivalent 

situation among them, in a way that will serve not just 
as a protective measure to the patient as a taxpayer, but 
mostly the integral protection of their rights, considering 
the tributary pretext discussed only serve to example the 
fragility of the protection that the patients with serious 
diseases have.

KEYWORDS

Cancer; Exemption; Constitutional Principles.

INTRODUÇÃO

É inegável que as descobertas tecnológicas 
e os tratamentos sofisticados têm melhorado a 
condição de vida das pessoas portadoras de doenças 
graves, crônicas ou terminais. Apesar disso, ainda 
permanece nos dias atuais a cruel e desgastante luta 
daqueles que buscam o tratamento médico visando 
curar-se da enfermidade, o que inevitavelmente 
lhes causam um maremoto de acontecimentos 
(em grande parte ruim) em suas vidas, afetando 
não só a figura do paciente, mas, conjuntamente, 
os familiares ao redor. A relevância jurídica do 
ema traduz-se na (des)proteção dos direitos da 
personalidade da pessoa portadora de doença 
grave, crônicas ou terminais, face à inexistência 
de legislação específica e abrangente. Insere- se o 
tema no âmbito tributário, de modo a demonstrar 
as discrepâncias legislativas no que tange à 
concessão ou não de benefícios fiscais à minoria, 
o que influencia diretamente na subsistência deste, 
permitindo a desigualdade de direitos.
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Partindo-se dessa premissa, pretende-se 
analisar, em específico, a autonomia tributária dos 
entes municipais, em face da proteção dos direitos 
da personalidade do portador de doença grave, 
exemplificando legislações, que ora mostram-se 
omissas, outrora cautelosas quanto à concessão de 
benefícios. Dentro da lógica de proteção aos direitos 
da personalidade, o texto abordará o conceito de 
direito da personalidade, como direito inato ao 
homem, sobre o viés naturalista de Carlos Alberto 
Bittar, assim como as percepções acerca do princípio 
fundamental da dignidade da pessoa humana 
descritas.

Por fim, utilizando o método dedutivo-
indutivo, bem como através de pesquisas 
doutrinárias, o trabalho tem por objetivo defender 
como possível solução da desigualdade de direitos, 
a equiparação das pessoas com doenças graves às 
pessoas com deficiência, alterando- se, para tanto, o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei Orgânica 
de Assistência Social, de forma a introduzir previsão 
normativa que confere tal equiparação, tendo em 
vista a situação desfavorecida e equivalente, que 
servirá não só como medida protetiva ao paciente 
contribuinte, mas principalmente à proteção integral 
dos seus direitos, visto que o pretexto tributário 
servirá apenas como exemplo de ineficácia das 
medidas protetivas.

1 O CONTEXTO DA PESSOA PORTADORA DE 
DOENÇA GRAVE SOB A ANÁLISE DO PACIENTE 
COM CÂNCER

Para se entender a importância da tutela 
específica às pessoas com doenças graves, crônicas ou 
terminais, direciona-se a presente pesquisa ao estudo 
do paciente com câncer, como um exemplo de 
patologia considerada grave em nosso ordenamento 
jurídico, e que atinge grande parcela da população. 
Para tanto, é indispensável a elaboração de um 
contexto do paciente com câncer, identificando 
desde o diagnóstico, as influências negativas causadas 
pela descoberta da doença, até os impactos sofridos 
no campo da economia doméstica, ressaltando a 
situação diferenciada em que se encontra, bem 
como a essencial intervenção do estado, por 
meio de políticas públicas que visem a proteção 
à manutenção da vida do paciente. A neoplasia 
maligna (popularmente conhecida como “câncer”) 
conceitua-se, consoante a Barbosa (2012, p. 5), 
como “a multiplicação desordenada de células 

defeituosas ou atípicas, que escapam ao controle do 
nosso sistema imunológico por algum motivo até 
hoje desconhecido”. Segundo Rodrigues (2014, p. 
8), “em comum, nos relatos e estudos oncológicos, 
são as características cruéis desta enfermidade e sua 
capacidade de alterar a rotina pessoal dos pacientes 
e familiares”. Dentre as características das células 
cancerosas destacam-se duas: a imortalidade e a 
chance de acarretar metástase. Não obstante, essas 
são as que mais se diferenciam das células normais do 
organismo humano, conferindo ao câncer o caráter 
letal.

A imortalidade da célula cancerígena se 
dá em razão desta ignorar as restrições naturais de 
divisão e sobrevida das células normais. Por sua vez, 
a metástase ocorre quando as células cancerígenas, 
através da corrente sanguínea ou dos vasos linfáticos, 
viajam pelo corpo e se espalham em outras regiões 
além do seu local antecedente. Algumas dessas 
células decorrentes do tumor primário, quando da 
transferência de local, não chegam a causar problemas 
ao paciente, limitando-se a morrer durante essa 
transição. Outras, no entanto, instalam-se no novo 
local, ampliam o seu tamanho e ocasionam novos 
tumores na região afetada. Considerando a crueldade 
com que instala essa enfermidade, bem como sua 
letalidade, a simples suspeita de câncer gera enorme 
ansiedade e nervosismo a quem é submetido a 
baterias de exames para confirmação da doença. 
Conforme Barbosa (2012, p. 9),

O diagnóstico de câncer tem o poder de 
transformar o cotidiano e em geral provocar 
reflexões e mudanças na vida do paciente. 
Algumas pessoas modificam seus hábitos, 
passam a rever conceitos, valores, crenças, 
comportamentos e atitudes, promovendo uma 
reviravolta em suas vidas.

A confirmação do diagnóstico é um alvoroço 
de incertezas e inseguranças, de modo que abala 
gravemente seu estado emocional. Diante disso, 
doenças como a depressão atacam impiedosamente, 
acabando de vez com a saúde mental do paciente. A 
angústia aumenta quando se leva em consideração a 
evolução do tumor, que, a depender do organismo de 
cada paciente, manifesta-se diversamente, resultando 
em diagnósticos e prognósticos imprevisíveis, 
diminuindo a esperança daqueles que esperam 
por resultados positivos com base naqueles que 
encontraram a cura através do tratamento.

Às vezes o mesmo tipo de câncer evolui 
de forma diferente de paciente para paciente, 
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acarretando prognóstico diversos para cada pessoa, 
sem uma explicação científica para isso. O mesmo 
tipo de tumor pode evoluir de forma oposta, 
dependendo do organismo de cada um, tornando-
se muito difícil determinar complicações e prever 
a evolução da doença e, menos ainda, o tempo de 
sobrevida pós-diagnóstico (BARBOSA, 2012, p. 
10).

Sobre a vida do paciente começam a surgir 
preocupações e demandas que antes não existiam, 
ocasionando-lhe um choque de realidade. Além 
de todo o sacrifício causado pela doença, agora, o 
paciente tem que lidar com o custeio da manutenção 
da vida, que se exprime demasiadamente elevado, 
afetando a sua sobrevivência e de sua família. O 
acesso gratuito ao tratamento oncológico constitui-
se como um caminho árduo para aquele que não 
possui condições de despender recursos próprios 
para alcance do tratamento adequado pela rede 
particular. Nesse diapasão, o paciente trava uma 
verdadeira “guerra jurídica” com o Estado, a fim 
de obrigar que este custeie o tratamento, tendo em 
vista a usual argumentação da reserva do possível. 
Rodrigues (2014, p. 67) explica que:

A reserva do possível pode ser usada pelo 
administrador público como justificativa 
para negar a concretização de eventual 
direito. Este argumento apresenta-se como 
limitação de direitos individuais. Em caso 
de excessiva onerosidade ou de política 
pública extremamente custosa, os direitos 
fundamentais podem ser restringidos, pois 
não se pode em nome de um direito ser gerado 
desequilíbrio orçamentário, restrição esta que 
está vinculada à vedação do retrocesso.

Por vedação ao retrocesso, Siqueira (2010, p. 
51) ensina que:

o Estado não pode se furtar dos deveres 
de concretizar o mínimo existencial, de 
maximizá-lo e de empregar os meios ou 
instrumentos cabíveis para sua promoção, sob 
pena de a sociedade vir a experimentar uma 
imensa limitação no exercício de todos os 
direitos.

Atento ao tema, Siqueira (2010, p. 53) 
elabora notável crítica ao dizer que “a reserva do 
possível tem sido utilizada com fins de justificar a 
limitação de recursos para fornecer à coletividade, 
por exemplo, um sistema público de saúde e de 
educação, enquanto se vê, claramente, a interessante 
sobra de recursos para propagandas do governo”. E é 
com esse entrave jurídico que o paciente com câncer 
(e demais doenças graves) se depara ao tentar buscar 

a efetivação do direito à saúde frente ao imponente 
Estado, quando o fornecimento de medicamento 
e tratamento médico gratuito é estritamente 
necessário à obtenção da cura ou à manutenção da 
sobrevida, a depender do estado em que se encontra 
a patologia diagnosticada. Percebe-se, portanto, 
que são vários os impactos negativos causados ao 
paciente pelo diagnóstico da neoplasia maligna: a) o 
desgaste físico e emocional, b) a exposição a outros 
tipos de doenças diante da fragilidade do paciente, 
c) a impossibilidade de concretizar e construir 
projetos de vida, d) a redução do período de vida, 
e) as dificuldades financeiras provocadas pelos gastos 
com os tratamentos (FARINHAS; WENDLING; 
DELLAZZANA- ZANON, 2013). 

Das considerações fáticas inseridas no 
contexto do paciente com câncer, conclui-se que as 
repercussões motivadas a partir da constatação da 
doença (estendendo-se às demais doenças graves, 
crônicas ou terminais), enseja o necessário cuidado de 
instituir norma positivada, específica e abrangente, 
que tenha por objetivo compor diretrizes protetivas 
aos direitos e garantias do paciente, de forma a 
minimizar o sofrimento causado pela doença.

1.1 CLASSIFICAÇÕES DO OBJETO TUTELADO: 
DIREITOS DA PERSONALIDADE E DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA

Os direitos da personalidade são aqueles que 
decorrem da personalidade do seu titular, de modo 
a preenchê-la. Abarcam formas físicas e psíquicas, 
envolvendo a integridade física e moral das pessoas. 
Não seria diferente para os portadores de doenças 
graves, crônicas ou terminais, que também são 
detentores de tais direitos, os quais se pretende 
defender a importância do tratamento diferenciado, 
a fim de conferir-lhes proteção específica e eficaz.

Nos preceitos de Valladão (1978, p. 34), 
“a personalidade é, portanto, conceito básico da 
ordem jurídica, que a estende a todos os homens, 
consagrando-a na legislação civil e nos direitos 
constitucionais de vida, liberdade e igualdade”. Há 
muito se criticou sua natureza jurídica como de 
direitos subjetivos, ao fundamento de que não poderia 
haver direito do homem sobre a própria pessoa, 
porque se assim não fosse, a prática do suicídio seria 
justificável (BITTAR, 1989, p. 4). Citando Cendon 
(2000), Beltrão (2014, p. 37) explica que:

A razão de fundo para oposição a uma 
identificação dos direitos da personalidade, 
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como direito subjetivo, está montada no 
esquema em que foi construído o direito 
subjetivo, que permanece protegido pelos 
elementos da propriedade, e na lógica do seu 
instituto patrimonial é moldado à concepção 
da estrutura dos direitos individuais.

Atualmente a tese não prospera, pois segundo 
leciona Garcia (2007, p. 27), “há, por parte do 
titular, toda uma série de prerrogativas, de faculdade, 
gerando deveres para outros sujeitos, caracterizando 
a posição jurídica de um direito subjetivo”. Ainda em 
continuação à contraposição da tese, o doutrinador 
desmonta o fundamento utilizado, explicando que “o 
direito subjetivo envolve uma permissão normativa 
que assegura ao titular o aproveitamento de um bem, 
conferindo-lhe um domínio reservado para exercício 
dos seus poderes” (GARCIA, 2007, p. 28). Assim é 
o posicionamento adotado por Bittar (1989, p.5) 
quando, em defesa da tese da natureza jurídica como 
direito subjetivo, diz que “o objeto desses direitos 
encontra-se nos bens constituídos, conforme Castan 
Tobeñas, por determinados atributos ou qualidades 
físicas ou morais do homem, individualizados pelo 
ordenamento jurídico e que apresentam caráter 
dogmático”.

Nesse sentido, sob a égide dos elementos 
expostos, é imprescindível concluir que a natureza 
jurídica dos direitos da personalidade se revela à 
expressão de um verdadeiro direito subjetivo (2007, 
p. 28). A conceituação do instituto é apresentada 
pela doutrina em dois caminhos distintos e 
divergentes entre si, os quais cumpre destacar-lhes 
breves apontamentos a fim de esclarecer as posições 
adotadas pelos doutrinadores.

É, por um lado, defeso através da corrente 
positivista que, embora considerados direitos 
inatos, somente há reconhecimento dos direitos 
da personalidade quando estes são expressamente 
apontados pelo Estado, o que lhes atribui o caráter de 
norma jurídica (BELTRÃO, 2014, p. 11). Por outro 
lado, em via contrária ao positivismo, a corrente 
naturalista, conforme aclara Beltrão (2014, p. 11), 
“reconhece a existência de direitos da personalidade 
não tipificados pelo ordenamento jurídico, os quais 
devem ser tutelados, pois derivam do princípio 
geral da proteção da dignidade da pessoa humana”. 
Adotando tal entendimento, Bittar (1989, p. 7) nos 
explica que:

[...] os direitos da personalidade constituem 
direitos inatos [...] cabendo ao Estado 
apenas reconhecê-los e sancioná-los em 
um ou outro plano do direito positivo – a 

nível constitucional ou a nível de legislação 
ordinária – e adotando-os de proteção própria, 
conforme o tipo de relacionamento a que 
se volte, a saber: contra o arbítrio do poder 
público ou às incursões de particulares.

A ideia do autor reflete-se justamente na 
anterioridade dos direitos à norma positivada, sem 
reduzir, por óbvio, a sua importância, uma vez que o 
Direito não deve se ver preso a ela, ainda que positivada, 
tendo em vista que, como é sabido, o mesmo se 
exprime conforme os costumes, a jurisprudência, 
dentre outras fontes. Notadamente, não se nega que 
a norma escrita expressa o reconhecimento do direito 
por parte do legislador, aferindo-lhe maior eficácia 
protetiva, mas tal fator não pode, à luz do direito 
natural, ter o condão de nulificar a consistência e a 
substância dos direitos ainda não positivados. Isso 
porque, conforme assinala Bittar (1989, p. 11), “são 
os direitos que transcendem, pois, o ordenamento 
jurídico positivo, porque ínsitos na própria natureza 
do homem, como ente dotado de personalidade”. É 
diante disso que, na definição de Bittar (1989, p. 1),

Consideram-se como da personalidade os 
direitos reconhecidos à pessoa humana em 
si mesma e em suas projeções na sociedade, 
previstos no ordenamento jurídico exatamente 
para a defesa de valores inatos no homem, 
como a vida, a higidez física, a intimidade, a 
honra, a intelectualidade e outros tantos.

Nesse mesmo sentido é o conceito 
apresentado por Beltrão (2014, p. 12), segundo o 
qual “podem-se definir os direitos da personalidade 
como categoria especial de direitos subjetivos que, 
fundados na dignidade da pessoa humana, garantem 
o gozo e o respeito ao seu próprio ser, em todas 
as suas manifestações espirituais ou físicas”. Em 
complemento, Bittar (1989, p. 11) esclarece que 
os direitos da personalidade “são os direitos que 
transcendem, pois, o ordenamento jurídico positivo, 
porque ínsitos na própria natureza do homem, como 
ente dotado de personalidade”.

Com base na essencialidade dos direitos da 
personalidade, encontra-se a proteção da dignidade 
da pessoa humana. É o que o renomado doutrinador 
Adriano de Cupis afirma serem direitos “sem os 
quais a personalidade restaria uma susceptibilidade 
completamente irrealizada, privada de todo o valor 
concreto: direitos sem os quais todos os outros 
direitos subjectivos perderiam todo o interesse para 
o indivíduo – o que equivale a dizer que, se eles não 
existissem, a pessoa não existiria como tal” (CUPIS, 
1961, p. 17).
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Há, portanto, uma íntima relação entre os 
direitos da personalidade e o princípio da 
dignidade humana. Se a pessoa tem um 
valor intrínseco, se a simples condição de ser 
pessoa lhe atribui uma série de prerrogativas, 
forço reconhecer que os direitos da 
personalidade atuam neste mesmo campo, 
tutelando estas manifestações essenciais 
da personalidade humana [...] (GARCIA, 
2007, p. 118).

O princípio da dignidade da pessoa humana 
insere-se na órbita constitucional como um 
fundamento do qual toda norma deve tê-lo como fim, 
de modo a proteger e promover o desenvolvimento 
do homem.

Independentemente das contradições 
quanto à implementação do Estado de 
Bem-Estar Social e sua evolução até o 
Estado Democrático de Direito, a partir do 
momento que o Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana passa a ser garantido pelo 
Estado, a sua estrutura deveria ser direcionada 
para a consecução deste fim, inclusive, como 
não poderia deixar de ser, a ordem tributária 
(THAMIR RODRIGUES, H; SCHMIDT, 
M., 2016, p. 10).

Os referidos autores destacam que “a ideia 
da dignidade da pessoa humana deve permear 
toda e qualquer atuação estatal e interpretação da 
Constituição Federal, inclusive para o exercício 
da tributação” (THAMIR RODRIGUES, H; 
SCHMIDT, M., 2016, p. 10).

O que os direitos da personalidade confiam, 
em síntese, é a capacidade de a pessoa buscar o 
desenvolvimento da sua personalidade, baseado em 
seus valores e percepções. Ao passo que os direitos 
subjetivos não podem contradizer os fins a que são 
dirigidos e, especificamente, quando tratamos de 
direitos da personalidade, não se admite a colisão 
com o princípio norteador de sua disciplina, vale 
dizer, a dignidade humana.

À luz das considerações tecidas, conclui-se 
que o princípio fundamental da dignidade humana, 
adotado como ideal e valor máximo da República 
Federativa do Brasil, tem sua aplicação destinada a 
todas as pessoas indistintamente, exatamente pela 
sua razão de ser, algo que está intrinsicamente ligado 
à figura do ser humano. Assim sendo, o Estado 
tem o dever de promover e concretizar, através de 
políticas públicas, os direitos da personalidade, que 
por sua vez, em consequência de sua essencialidade, 
confere proteção ao princípio da dignidade humana, 
objetivo fundamental do nosso estado democrático 
de direito.

2 DA PROBLEMÁTICA DE PROTEÇÃO AOS 
DIREITOS DOS PORTADORES DE DOENÇAS 
GRAVES NO ÂMBITO DAS LEGISLAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS

Os entes federativos, compreendidos 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, atentos ao pesado acréscimo dos 
encargos financeiros causados pelo acometimento 
da doença grave a seus portadores, preveem, dentro 
de suas respectivas competências, benefícios fiscais 
àqueles que se enquadrem nas situações descritas pela 
norma, tendo em vista a situação economicamente 
desfavorecida em relação aos demais contribuintes. 
Esses benefícios são voltados às pessoas que, em 
decorrência da enfermidade grave, não mais possuem 
capacidade contributiva, diante da estrita destinação 
de sua capacidade econômica à própria manutenção 
da vida, mediante os tratamentos médicos que, 
além do sacrifício físico e mental do paciente, são 
demasiadamente dispendiosos.

Dentre os benefícios, o mais comum é o da 
isenção de tributos. A isenção de tributos é sempre 
decorrente de lei que especifique as condições 
e requisitos exigidos para sua concessão (CTN, 
art. 176). Ao mesmo tempo em que o legislador 
constituinte conferiu competência para instituir 
tributos aos entes políticos, também lhes concedeu 
a faculdade de não exercitá-la, podendo, inclusive, 
utilizar-se da sistemática de isenções, a teor dos 
arts. 151, III, 155, §2º, II e 155, §2º, XII, e, da 
Constituição Federal. É o que ensina Borges (1980), 
citado por Carrazza (1988, p. 359),

O poder de isentar apresenta certa simetria com 
o poder de tributar. Tal circunstância fornece a 
explicação do fato de que praticamente todos 
os problemas que convergem para a área do 
tributo podem ser estudos sob ângulo oposto: 
o da isenção. Assim como existem limitações 
constitucionais ao poder de tributar, há limites 
que não podem ser transpostos pelo poder de 
isentar, porquanto ambos não passam de verso 
e reverso da mesma medalha.

Explica o doutrinador Vittorio Cassone 
(2006, p. 234), que a isenção “é a dispensa legal 
do pagamento de determinado tributo, via de regra 
concedida em face do relevante interesse social ou 
econômico regional, setorial ou nacional”. Ainda, 
Barbosa (2012, p. 125, grifo do autor) afirma 
existir “dois tipos de isenção de tributos: isenção 
real – relativamente a hipóteses previstas em lei; e 
isenção pessoal – dirigida a pessoa que, em função 
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determinadas características, previstas no texto legal, 
poderão fazer jus ao determinado benefício”.

Com a conceituação do instituto da isenção, 
imperioso trazer à tona as formas como a legislação 
brasileira vem abordando a proteção à pessoa 
portadora de doença grave, em todas as esferas 
federativas, por meio de concessão de isenções. 
A começar pela União, verifica-se a existência da 
benesse aos portadores de doenças graves, no corpo 
da Lei nº 7.713/88 (Lei do Imposto de Renda), 
que dispõe sobre o imposto de renda e dá outras 
providências. A lei tratou de prever que os proventos 
de aposentadoria ou reforma motivada por acidente 
em serviço e os rendimentos percebidos pelo portador 
de qualquer das doenças previstas no inciso XIV do 
art. 6º, ficarão isentos do pagamento do imposto de 
renda. Por ser um tributo federal tem o condão de 
alcançar a todos, garantido, desta forma, proteção 
eficaz aos doentes graves.

Outros são os dispositivos federais a 
serem exemplificados protetores dos direitos 
do portador de doença grave. É o caso das Leis 
Federais nº 10.690/2003 e nº 10.754/2003, que 
alterando a redação da Lei nº 8.989/95 (Lei do 
IPI), estendeu a isenção do IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados) à pessoa com deficiência 
física, visual, mental severa ou profunda, autista, 
diretamente ou por intermédio de seu representante 
legal, para compra de veículos automotores 
adaptados. Portanto, se da doença grave decorrer 
limitações trazidas pela lei ou, concomitantemente, 
a pessoa for portadora de deficiência, terá direito à 
isenção do tributo.

De outro giro, em se tratando de legislações 
estaduais, destaca-se o Decreto Estadual nº 
7.871/2017 que, recepcionando o Convênio 
nº 38/2012, bem como amparado pela Lei 
Complementar nº 53/1986, concedeu a isenção do 
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços) na compra de veículos novos ao portador 
de deficiência física, visual, mental severa ou 
profunda, ou autista, diretamente ou por intermédio 
de seu representante legal, bem como ao motorista 
submetido à mastectomia, atribuindo, contudo, 
a condição de que estes estejam igualmente 
amparados pela isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, Item 172, do Anexo V, da 
referida lei.

No tocante à isenção do ICMS, é importante 
observar a preocupação do legislador paranaense em 
conferir especial proteção à pessoa outrora portadora 

da neoplasia maligna mamária, já submetida à 
mastectomia – remoção da mama, de forma total ou 
parcial, para retirada ou prevenção do câncer. Nota-
se que, diferentemente dos exemplos passados, o 
beneficiário, agora, é aquele que trilhou o caminho 
do tratamento da doença e que, em decorrência 
disso, amarga limitação pelo resto da vida.

Adentrando no âmbito municipal, observa-
se que os benefícios municipais derivam dos mais 
variados tipos de tributos, como o Imposto Predial 
e Territorial Urbano – IPTU, o Imposto sobre a 
Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI, 
o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza 
– ISSQN, as Taxas Decorrentes do Exercício do 
Poder de Polícia, as Taxas Decorrentes da Utilização 
Efetiva ou Potencial de Serviços Públicos, e outros. 
Dentre essa vastidão de hipóteses, em que o 
contribuinte pode se enquadrar como beneficiário, 
destaca-se para análise a isenção do Imposto Predial 
e Territorial Urbano – IPTU, diante da nítida 
divergência entre legislações quanto à previsão do 
benefício.

A rigor do exemplo é a legislação do Município 
de Maringá - PR, instituída pela Lei Complementar 
nº 1092/2017. O texto normativo estabelece, em seu 
art. 6º, que “será isento do imposto (IPTU) o único 
imóvel no território municipal, de propriedade de 
aposentado, pensionista, pessoa com pelo menos 65 
(sessenta e cinco) anos ou pessoa com deficiência 
[...]”. Por outro lado, ao traçar comparação com outra 
lei municipal próxima territorialmente ao referido 
município, constata-se que o portador de doença 
grave é agraciado com a isenção do mesmo tributo. É 
o que se vê da Lei Complementar nº 2.254/2013, do 
Município de Mandaguari - PR, que, no inciso IV 
do art. 124, autoriza o Poder Executivo Municipal 
a conceder isenção do IPTU sobre o único imóvel 
residencial dos aposentados, pensionistas, idosos 
com mais de 60 (sessenta) anos de idade, deficientes 
físicos e os portadores  de moléstia ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, preenchido os demais 
requisitos da lei.

Diante dessa situação, não raros sobrevêm 
propostas de projetos de leis no intuito de modificar 
esse panorama de desigualdade encontradiço nas 
leis municipais, ampliando o rol de contribuintes 
beneficiários de modo a abarcar também os 
portadores de doenças graves. Contudo, o resultado 
comum desses projetos é o de sequer chegarem à 
votação, encontrando difíceis obstáculos durante 
o seu trâmite, como, por exemplo, pareceres 
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desfavoráveis de comissões, o fim da legislatura ou a 
retirada da proposta pelo autor 1.

De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE (2017), estão 
registrados no país cerca de 5.568 (cinco mil 
quinhentos e sessenta e oito) municípios espalhados 
por todo o território. Cada município possui 
autonomia constitucionalmente reconhecida para 
tributar sobre a propriedade predial e territorial 
urbana, nos termos do art. 156, inc. I, da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. A falta de medidas protetivas de abrangência 
nacional aos portadores de doenças graves, os deixa 
à mercê dos interesses do legislativo municipal, que 
detém o poder de conceder, ou não, benesses ao 
contribuinte portador de doença grave diante de sua 
situação economicamente desfavorável, haja vista a 
ausência de norma específica que os proteja de tal 
discricionariedade.

Com o objetivo de modificar esse cenário 
de leis municipais, tramitou perante a Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei Complementar nº 
438/2014, projeto este que objetivava estabelecer 
expressa previsão legal de concessão de isenção do 
IPTU às pessoas enquadradas como portadoras de 
doenças graves, alterando-se, para tanto, o Código 
Tributário Nacional. Entretanto, referida alteração 
sequer chegou à votação, tendo sido, por duas vezes, 
arquivada nos termos do art. 105, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, isto é, fim da 
legislatura. Nesse ponto, se faz necessário apontar 
a impossibilidade de concessão de isenção em 
face do princípio da isonomia. Isso se dá porque a 
norma formal caracterizadora do benefício repele 
a interpretação extensiva ou integração analógica, 
não podendo beneficiar o contribuinte excluído. Tal 
entendimento, inclusive, encontra-se sumulado pelo 
Supremo Tribunal Federal, a rigor da Súmula nº 339, 
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 
legislativa, aumentar vencimentos de servidores 
públicos sob fundamento de isonomia”.

Assim, em conclusão, dois são os pontos 
relevantes para a problemática de proteção aos 
doentes graves. O primeiro diz respeito à autonomia 
legislativa dos municípios sobre assuntos de interesse 
local, que compreende também a faculdade de 
conceder ou não os benefícios ao contribuinte. 
Por seu turno, o segundo apontamento reflete-se 

1  Vide: Projeto de Lei Complementar 002.00009.2015 (Curitiba-PR); 
Projeto de Lei 8.239/2015 (Santa Maria- RS); Projeto de Lei nº 212/13 
(Salvador-BA).

justamente na penúria de medidas protetivas capazes 
de propiciar proteção adequada aos portadores de 
doenças graves, revelando-se a sedente necessidade 
de implementação de políticas públicas voltadas ao 
paciente, mormente quando se direciona o olhar 
para o entre normas municipais, que regulam as 
isenções fiscais e acabam por formar tratamento 
desigual entre contribuintes.

3 PONTOS LIMÍTROFES ENTRE O PRINCÍPIO 
DA AUTONOMIA MUNICIPAL, O PODER DE 
TRIBUTAR E O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE 
CONTRIBUTIVA

Essencialmente, o princípio da autonomia 
municipal encontra-se delineado nos artigos 29 e 30, 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Explica-nos Carrazza (1991, p. 102) que “tão 
expressivo é o princípio insculpido nestes artigos, 
que lei alguma, nenhum poder, nenhuma autoridade 
(inclusive judiciária), poderá, direta ou indiretamente, 
às claras ou sub-repticiamente, mediante ação ou 
omissão, derroga-lo ou, de algum modo, amesquinhá-
lo”. O autor (1991, p. 103) ressalta a importância do 
princípio ao dizer que “no mínimo, tem o condão 
de paralisar a eficácia de quaisquer outras normas 
jurídicas (legais ou infra legais) que o vulnerem 
assim em sua letra, que em seu espírito” e contrapõe 
relembrando que “o Judiciário, sempre que preciso, 
poderá ser chamado – pelo próprio Município ou por 
outra pessoa interessada – a reiterar-lhe a pujança” 
(CARRAZZA, 1991, p. 103).

[...] parece correto sustentar que a pessoa 
política Município tem de, dentro do 
círculo de competência pré-traçados pela 
Constituição, organizar, sem interferências, 
seu governo e estabelecer, sponte própria, suas 
normas jurídicas. (MANGABEIRA, 1934 
apud CARRAZZA, 1991, p. 103).

A autonomia quanto ao estabelecimento de 
normas jurídicas próprias, reveste-se do manto da 
incontestabilidade e irrefutabilidade, porquanto se 
sopesa somente quando em colisão com os princípios 
constitucionais, que a sobrepõem traçando os limites 
extensos à norma legal. É o que afirma Carrazza 
(1991, p. 105), “O município pode governar-
se e administrar-se como bem lhe parecer, sem 
interferência de outros poderes (estaduais, federais, 
nacionais e internacionais), contanto, naturalmente, 
que não se afaste dos princípios cardeais da 
Constituição”.
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Neste sentido, quando analisamos o elevado 
número de municípios, aliado à autonomia legislativa 
e o seu poder tributador, inevitavelmente chega-se à 
conclusão de que há uma “desuniformização” de leis, 
tendo em vista que cabe somente a ele (Município) 
instituir e arrecadar tributos de sua competência 
e, assim, estabelecer as hipóteses de concessão de 
benefícios, a depender dos seus interesses.

É possível concluir, portanto, que um 
contribuinte portador de doença grave, seja 
beneficiado com a isenção do IPTU, dentro do 
município “X”, ao passo que outro, em situação 
idêntica, inclusive econômica, mas que residente 
no município “Y” e, portanto, vinculado à sua 
legislação municipal autônoma, tenha de arcar com 
o mesmo encargo tributário. É o resultado prático 
da competência tributária e autonomia legislativa do 
município, que tem a faculdade de conceder ou não 
a isenção.

Não obstante o Imposto Predial e Territorial 
Urbano ser considerado imposto real, e, portanto, 
calculado sem que as condições pessoais do 
contribuinte sejam estimadas, ignorando sua situação 
individual, tem-se que não raro são os casos em que 
o legislador concede o benefício ao contribuinte 
em detrimento de suas condições pessoais. É o 
que ilustra o doutrinador José Maurício Conti, 
“[...] pelos impostos reais gravarem a riqueza como 
medida de capacidade contributiva, entende-se que 
tal fator atinge uma das manifestações da capacidade 
contributiva, de maneira que sua aplicação é também 
cabível no âmbito dos impostos reais” (CONTI, 
1997, p. 71).

É neste ínterim que se insere o princípio da 
capacidade contributiva, como um limitador ao 
poder tributante dos entes municipais e garantidor 
do mínimo vital, conceito inserido por Luigi F. 
Natoli, que será abordado nas palavras de José 
Maurício Conti.

Segundo o princípio, cada contribuinte é 
tributado de acordo com a sua capacidade 
contributiva, ou seja, segundo a sua capacidade 
de realizar a contribuição. Desta forma, cada 
contribuinte arca com um ônus tributário 
mais elevado quanto maior for sua capacidade 
de suportar este ônus (CONTI, 1997, p. 27).

A rigor do exposto, expressa-se a fragilização 
dos direitos da personalidade sob o  crivo da pesada 
tributação imposta pelos municípios (mas não só por 
eles) sobre os contribuintes que, embora detentores 
de capacidade econômica, considerando o momento 

de enfermo que passam, utiliza a salvaguarda do 
mínimo vital, não possuindo, porquanto, capacidade 
contributiva a arcar com o encargo. Ademais, 
a distinção dessas duas expressões, capacidade 
contributiva e capacidade econômica, se faz forçosa 
para que se entenda a aplicabilidade de cada uma. Na 
lição de Conti (1997, p.35):

A capacidade econômica é aquela que todos 
– ou quase todos – têm. É a aptidão dos 
indivíduos de obter riquezas – exteriorizada 
sob a forma de renda, consumo ou patrimônio. 
Tem capacidade econômica qualquer 
indivíduo que disponha de alguma riqueza 
ou aptidão para obtê-la. Já a capacidade 
contributiva [...] refere-se à capacidade dos 
indivíduos de arcar com os ônus tributários, 
de pagar tributos.

De outro giro, o “mínimo vital”, que teve 
seu conceito introduzido por Luigi F Natoli, pode 
ser entendido como os recursos destinados às 
necessidades básicas e imprescindíveis à garantia de 
sobrevivência do contribuinte (CONTI, 1997, p. 
53). Ainda, Conti (1997, p.54) nos afirma que:

[...] a ideia é a de que, levando-se em 
consideração as necessidades das pessoas dentro 
do contexto social, cultural e econômico em 
que vivem, sejam reconhecidos como não 
tributáveis os fatos que, embora exteriorizem 
alguma capacidade econômica, não indicam 
capacidade contributiva, a exemplo do 
portador de doença grave proprietário de um 
único imóvel residencial.

Crê-se ser plausível estabelecer uma conexão 
entre o princípio da capacidade contributiva, 
aplicando na lógica do mínimo vital, e a proteção 
à dignidade da pessoa humana, tendo em vista 
que “é inconstitucional a tributação exercida 
sobre determinada manifestação de capacidade 
econômica de um contribuinte que o atinja naqueles 
recursos que destinaria às suas necessidades básicas, 
imprescindíveis à garantia de sua sobrevivência” 
(CONTI, 1997, p. 53). Nesse ponto, o mínimo 
vital visa preservar justamente o que o nosso Estado 
Democrático de Direito tem como fundamento – a 
dignidade da pessoa humana.

À vista do exposto, conclui-se que a autonomia 
e o poder de tributar dos municípios, atribuídos 
pelo poder constituinte, são irrefutáveis na medida 
em que se submetem tão somente às delimitações 
dos princípios constitucionais. Por outro lado, à 
mingua de tais princípios, a capacidade contributiva 
tem o condão de limitar o poder tributante de 
modo a promover e preservar os direitos e garantias 
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individuais, bem como os direitos da personalidade, 
calcados na proteção da dignidade da pessoa humana.

4 EQUIPARAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS 
DE DOENÇAS GRAVES ÀS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA: UMA SOLUÇÃO À LUZ DO 
PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE DIREITOS

Anunciada pela nomenclatura do tópico, a 
equiparação pretendida tem por base um dos três 
grandes princípios constitucionais – a igualdade 
de direitos. Não obstante, a almejada proteção dos 
institutos discutidos ao longo do trabalho, revela-
se como reflexo da solução defendida, pois uma 
vez alcançada, se projetará sobre todos os outros 
direitos dos portadores de doenças graves, crônicas 
ou terminais. A despeito do princípio em comento, 
faz-se necessário tecer breves apontamentos a seu 
respeito de modo a possibilitar a compreensão do 
instituto inserido no contexto da proposta.

A Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, desde o seu Preâmbulo, demonstra a 
importância da igualdade como princípio norteador 
do Estado Democrático de Direito, ao anunciar sua 
instituição e destiná-lo a promoção da “igualdade 
e justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos”. Igualmente, 
percebe-se a presença do princípio ao estabelecer 
os objetivos fundamentais no texto constitucional, 
como, por exemplo, a erradicação da pobreza e da 
marginalização e redução das desigualdades sociais e 
regionais (art. 3º, III, in fine).

Precipuamente, a igualdade possui a dupla 
finalidade de obstar discriminações e de extinguir 
privilégios, devendo, também, ser analisada sob a ótica 
de dois aspectos distintos: a) o da igualdade na lei; e 
b) o da igualdade perante a lei (Pleno – MI nº 58/
DF – rel. p/ Acórdão Min. Celso de Mello, Diário 
da Justiça, Seção I, 19 abr. 1991, p. 4580). Acerca do 
tema, Alexandre de Moraes (2017, p. 96) explica que:

O princípio da igualdade consagrado pela 
Constituição opera em dois planos distintos. 
De uma parte, frente ao legislador ou ao 
próprio executivo, na edição, respectivamente, 
de leis, atos normativos e medidas provisórias, 
impedindo que possa criar tratamentos 
abusivamente diferenciados a pessoas que se 
encontram em situações idênticas. Em outro 
plano, na obrigatoriedade ao intérprete, 
basicamente, a autoridade pública, de aplicar 
a lei e atos normativos de maneira igualitária, 
sem estabelecimento de diferenciações em 
razão de sexo, religião, convicções filosóficas 
ou políticas, raça, classe social.

Ainda, de acordo com Flavio Martins (2017), 
a igualdade divide-se em dois tipos: a) a igualdade 
material e b) a igualdade formal. A primeira nada 
mais é do que oferecer tratamento idêntico a 
todos, sem levar em consideração a cor, a origem, a 
nacionalidade, o gênero ou a situação financeira dos 
indivíduos. Enquanto que a segunda, basicamente, 
destina-se a dar tratamento desigual aos desiguais, na 
proporção de sua desigualdade.

É por esse motivo que ao analisar, como já 
exemplificado, determinada legislação municipal em 
que a isenção é conferida às pessoas com deficiência, 
mas não às pessoas com doenças graves, percebe-se 
de imediato a relevância da equiparação de ambos, 
tendo em vista a clarividente agressão ao princípio 
da capacidade contributiva, sendo nada mais do que 
um desdobramento do princípio constitucional da 
igualdade, que visa propiciar um sistema tributário 
sem arbitrariedade e privilégios.

Conforme leciona Conti (1997, p. 26), 
“pelo princípio da capacidade contributiva, deve-se 
tratar cada contribuinte segundo a sua capacidade 
de arcar com o ônus tributário. Ou seja, é uma das 
maneiras pelas quais se vão tratar igualmente os 
iguais e desigualmente os desiguais no campo do 
Direito Tributário”. Nessa lógica, a situação em que 
se encontra a pessoa diagnosticada com doença grave 
não se diferencia, basta ver sua capacidade economia 
que se nota tão abalada (se não mais) quanto às 
pessoas que necessitam de tratamento específico 
em virtude da deficiência. Os excessivos gastos 
com remédios, exames e demais gastos indiretos 
(por exemplo, psicológicos), com o fito de curar a 
enfermidade ou prolongar a vida do paciente, é razão 
para que as duas situações sejam equivalentes para 
fins de concessão do benefício de isenção, e, neste 
diapasão, o município quando se omite na norma, 
estar-se-á instituindo tratamento desigual entre 
contribuintes.

Ora, conforme ilustrado, se o legislador 
municipal confere o benefício de isenção do 
IPTU às pessoas com deficiência, o faz em pleno 
reconhecimento do impacto negativo que o encargo 
traria à subsistência do contribuinte portador de 
deficiência, assim como em consonância com 
as normas positivadas voltadas à proteção em 
específico daquele. Vale lembrar que não se pretende 
discutir a concessão ou não do benefício à pessoa 
com deficiência. Muito menos confrontá-los de 
modo a cobiçar exclusão de um em decorrência de 
outro. Em verdade, aspira-se a garantia da proteção 
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devida às pessoas com doenças graves, não só na 
seara tributária, utilizada aqui como exemplo, mas 
em todos os níveis, equiparando- se os grupos em 
decorrência de sua situação equivalente, para o fim 
de proteger e promover a dignidade da pessoa com 
doença grave.

A proteção ao portador de deficiência e sua 
inserção na sociedade é fruto de longo e árduo 
caminho de exclusão e tratamentos desiguais 
instituídos, trilhado pelo grupo. Não é à toa 
que o legislador, em todos os benefícios citados, 
dentro dos três âmbitos federativos, agraciou a 
figura do portador de deficiência. A razão disso 
não é mistério nenhum, é a expressão ipsis literis 
das diretrizes protetivas estabelecidas na ordem 
nacional e internacional. No âmbito nacional, tem-
se o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 
13.146/2015) como norma específica e de grande 
escala para proteção da pessoa com deficiência. Seu 
objetivo delineia-se em “assegurar e promover, em 
condições de igualdade, o exercício dos direitos 
e das liberdades fundamentais por pessoa com 
deficiência, visando sua inclusão social e cidadania” 
(art. 1º, caput).

A ideia proteção aos deficientes transpassa as 
divisas nacionais, sendo contemplada, sobretudo, na 
ordem internacional, através da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, ratificada pelo Congresso Nacional e 
utilizada como base na elaboração da lei (art. 1º, 
p. único). Dentre as diretrizes voltadas a alcançar 
os objetivos propostos pela norma, destaca-se em 
específico a previsão do art. 8º, da Lei nº 13.146/2015 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), a qual impõe o 
dever ao Estado, à sociedade e à família, de assegurar, 
com prioridade:

[...] a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e 
à maternidade, à alimentação, à habitação, à 
educação, à profissionalização, ao trabalho, 
à previdência social, à habilitação e à 
reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, 
à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, 
à informação, à comunicação, aos avanços 
científicos e tecnológicos, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade, à convivência familiar 
e comunitária, entre outros decorrentes da 
Constituição Federal, da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo e das leis e de outras 
normas que garantam seu bem-estar pessoal, 
social e econômico. (dever) a proteção ganha 
larga escala quando da leitura do texto do 
art. 8º, que, concluindo-se por uma vasta 
abrangência de direitos protegidos (BRASIL, 
2015).

Inquestionável, pois, o notório alcance dado 
pelo legislador brasileiro quando da relação de 
direitos pertinentes à proteção e inserção da pessoa 
com deficiência. Com alicerce nas considerações 
expostas, o presente trabalho inclina-se em defesa 
da equiparação da pessoa com doença grave à pessoa 
com deficiência, aproveitando-se, deste modo, a pré-
existente norma especial, tendo por base o Projeto 
de Lei nº 134/2017, atualmente em trâmite na 
Câmara do Senado Federal, de autoria do Senador 
José Medeiros (PSD/MT), que visa alterar as Leis nº 
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) 
e nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), 
para determinar igualdade de direitos entre os 
portadores de doença grave e as pessoas com 
deficiência, equiparando-os para todos os efeitos 
legais.

CONCLUSÃO

Conforme exposto na introdução, a evolução 
das ciências na área da saúde e a modificação das 
perspectivas de vida, diante das pessoas acometidas 
de doenças graves, crônicas e terminais, refletem 
a necessidade de que o direito institua tratamento 
legal diferenciado, de modo a tutelar as garantias 
e direitos individuais, em específicos os tratados 
direitos da personalidade e a dignidade da pessoa 
humana, promovendo, de consequência, o livre 
desenvolvimento e o bem-estar social.

Com base em tais premissas, conclui-se que 
há inserido no âmbito tributário, uma problemática 
na proteção dos direitos do portador de doença 
grave, a qual restou ilustrada diante da arbitrariedade 
municipal, que, revestida da autonomia e 
competência tributária conferida pelo constituinte 
originário, lesiona direitos do paciente quando 
deixa de conceder- lhe benefícios fiscais, ignorando 
por completo suas condições individuais, afetando 
diretamente sua subsistência, e deixando de lhe 
garantir o mínimo vital.

Por fim, diante da problemática exposta, e 
consubstanciada à ausência de legislação protetiva, 
eficaz e abrangente, a equiparação da pessoa 
portadora de doença grave à pessoa com deficiência, 
para todos os efeitos legais, mostra-se medida capaz 
de promover a igualdade de direitos e proteger 
o paciente contra as arbitrariedades do Estado, 
sociedade e particulares, preservando a dignidade 
da pessoa humana como valor máximo do Estado 
Democrático.
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RESUMO

O presente estudo tem por objetivo a análise 
do direito ao esquecimento como forma de proteção 
dos direitos da personalidade na era da comunicação, 
garantindo a proteção dos indivíduos referente as 
invasões à privacidade ocorridas atualmente e o 
direito de escolha em reviver ou não situações que 
possam causar algum dano psicológico, social ou 
econômico. Neste contexto, utiliza-se o método 
teórico bibliográfico, consistente na pesquisa de obras 
que tratam do tema. Embora existam discussões 
sobre o tema na esfera jurídica brasileira, ainda não 
existe legislação especifica, que privilegie o direito 
ao esquecimento como garantia da autonomia dos 
indivíduos.

PALAVRAS-CHAVE

Autonomia; Privacidade; Tecnologias.

ABSTRACT

This study aims to analyze the right to be 
forgotten as a way of protecting personality rights in the 
age of communication, guaranteeing the protection of 
individuals regarding the invasions of privacy that have 
occurred today and the right to choose whether or not 
to relive situations that cause any psychological, social 
or economic damage. In this context, the bibliographic 
theoretical method is used, consistent in the search for 
works that deal with the theme. Although there are 
discussions on the subject in the Brazilian legal sphere, 

there is still no specific legislation that privileges the 
right to be forgotten as a guarantee of the autonomy of 
individuals.

KEYWORDS

Autonomy; Privacy; Technologies.

INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos ocorridos nos 
últimos anos desencadearam um intenso processo de 
comunicação, que provocou mudanças significativas 
na sociedade, principalmente em relação a velocidade 
da proliferação das informações, transformando-a 
em uma sociedade superiformacional.

É possível verificar que atualmente a sociedade 
ainda vivencia alterações significativas na forma 
de comunicar-se, de buscar e receber informações, 
principalmente devido ao fato que dados, notícias 
e informações são propagadas pela internet, de 
modo cada vez mais rápido, na maioria das vezes 
sem a preocupação com a checagem dos dados, 
ou a permissão dos indivíduos envolvidos. Essa 
falta de anuência dos envolvidos e a divulgação de 
notícias sem a verificação de sua autenticidade, vem 
gerando um grande aumento de fake News em todo o 
planeta, e, acabam colaborando com o aumento dos 
problemas gerados na sociedade com a fácil a ampla 
divulgação dessas informações de dados da internet, 
nessa sociedade cada vez mais virtual.

É notório que a evolução dos meios de 
comunicação, gerou um avanço tecnológico que 
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acabou trazendo benefícios a sociedade, no entanto 
com um maior alcance de pessoas, o fato de 
ocorrer uma ampla divulgação de dados, também 
trouxe a necessidade de aprimoramento legislativo, 
pois, embora possibilite facilidade e agilidade aos 
indivíduos, a internet com a sua grande extensão e, o 
fato de não possuir um filtro de checagem de dados, 
e podem gerar problemas e, proporcionar diversas 
possibilidades de lesões ao direito dos usuários, 
principalmente no tocante à privacidade. Diante 
isso, há o surgimento do direito ao esquecimento, 
com o objetivo de proteger os indivíduos das invasões 
de privacidade que podem ocorrer em sua vida, 
por meio dos atuais meios de comunicação, como 
provedores ou buscadores de informação na internet, 
redes televisivas e redes sociais, muito utilizados 
atualmente. Assim, o direito ao esquecimento vem 
como forma de garantir aos envolvidos um meio 
de escolher reviver ou não os conflitos e situações 
vividas.

O direito ao esquecimento tem o objetivo de 
realizar a proteção dos direitos dos indivíduos na 
era da comunicação, principalmente os tutelados 
na Constituição Federal, como o direito da 
personalidade. É importante compreender como 
o sistema jurídico brasileiro procura garantir a 
dignidade da pessoa humana, a privacidade, a honra 
dos indivíduos e evitar danos futuros, mesmo sem 
uma legislação especifica, o atual sistema jurídico 
brasileiro assegura judicialmente que informações, 
dados ou notícias, que podem ou já causaram algum 
tipo de danos pessoais os indivíduos envolvidos sejam 
retirados, isso é utilizado para garantir a proteção aos 
direitos individuais, como a dignidade da pessoa 
humana, a liberdade, a privacidade.

O direito enquanto ciência social deve 
acompanhar o desenvolvimento da sociedade e 
consequentemente deve apresentar respostas e 
soluções aos conflitos oriundos de cada época. 
Desta forma, é inegável que os avanços tecnológicos 
se apresentaram como um facilitador para a busca 
de informações e consequentemente os indivíduos 
ficaram expostos a curiosidade alheia.

Com o objetivo de esclarecer a evolução da 
tecnologia e a necessidade do direito a esquecimento 
como uma forma de proteção ao direito da 
personalidade na era da comunicação, neste trabalho 
empregou-se o método teórico bibliográfico, 
consistente na pesquisa de obras, periódicos, artigos, 
casos e material eletrônico que tratam do tema.

1 DESENVOLVIMENTO

1.1 SOCIEDADE SUPERINFOMACIONAL E A FALTA DE 
PRIVACIDADE

Nota-se que nos últimos anos houve o 
crescimento de uma sociedade cada vez mais 
informatizada, em que houve a inserção no 
cotidianos dos indivíduos várias tecnologias de 
comunicação como computadores, smartphones, 
tablets, como também ocorre uma ampla divulgação 
das informação do cotidiano, isso acabou originando 
um novo modelo de sociedade, a chamada sociedade 
superinfomacional, onde foi estabelecido uma 
nova forma de comunicação entre as pessoas, onde 
as informações são amplamente disseminadas na 
internet, em um curto espaço de tempo, de forma 
mais prática e rápida, gerando grandes benefícios a 
sociedade como acesso a todos a informação, mas 
também prejuízos como a falta de privacidade dos 
indivíduos. Segundo Gaertner; Silva (2004), com o 
atual modelo de comunicação ocorre uma ampliação 
das possibilidades de invasão de privacidade, pois se 
existe um grande banco de dados, disponíveis para 
todos os indevidos, podendo ser utilizado inclusive 
para causar prejuízo aos indivíduos.

A capacidade de armazenamento que a 
internet possui, aliada a outras tecnologias que 
possibilitam o resgate e a disponibilização de 
fatos pretéritos, acrescida da busca pela vida 
alheia, apresentam-se como um facilitador à 
afronta aos direitos da pessoa humana em ter 
adormecidos os fatos pretéritos, sem que sejam 
relembrados à revelia de seus protagonistas. 
O Direito deve enfrentar o desafio imposto 
pela sociedade superinfomacional, eis que 
as novas tecnologias, ao passo que servem 
positivamente a pessoa humana, também 
tornam-se um instrumento perigoso e potente 
de avanço e alvitre a dignidade do indivíduo 
(SILVA; SILVA; JUNIOR, 2015).

Com uma sociedade baseada nos meios de 
comunicações, em que se existe um novo meio de se 
propagar as informações, por meio da utilização da 
internet, surgiu também a necessidade de se elaborar 
normas jurídicas para tutelar as violações, pois 
embora essas modificações gerem grandes benefícios 
a sociedade, como o fato de tornar situações rotineiras 
mais práticas e rápidas, gerou a possibilidade lesões 
aos usuários dos meios de comunicação, em especial 
ao seu direito à privacidade e intimidade, pois houve 
o surgimento de novos mecanismos que auxiliam 
no compartilhamento mais rápido das informações. 
Mesmo que as tecnologias tenham nos últimos anos 
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gerados benefícios a sociedade, surgiu-se questões 
quanto ao fato que a divulgação dos dados cada vez 
mais ampla de situações, acontecimentos e notícias, na 
maior parte das vezes sem a permissão dos envolvidos. 
Silva; Barboza (2018), defendem que com a evolução 
das tecnologias, podem ocorrer diversos fenômenos, 
um deles é a invasão de privacidade, pois, através 
dos novos meios de informação dados e fatos dos 
indivíduos são expostos perante toda a sociedade.

A noção de privacidade não é uniforme no 
tempo. O surgimento de novas concepções de 
sociedade certamente interfere na definição 
desse direito. Não se pode buscar, em 
paradigmas de um passado distante, soluções 
para controvérsias geradas na sociedade 
contemporânea, onde Bauman sustenta a 
existência de um rompimento da divisão 
sacrossanta anteriormente existente entre a 
esfera pública e a privada. (SOUSA, 2018).

O atual modelo de sociedade possui grande 
problema. Uma das questões no atual modelo de 
sociedade que tem causado grandes problemas 
sociais e informacionais são as fake news. Observa-se 
umcrescente aumento da divulgação de informações, 
por meio de redes sociais, em especial as mais 
conhecidas como WhatsApp, Instagram e Facebook, 
onde são repassadas aos amigos e grupos, como se 
verdadeiras fossem, sem ocorrer uma checagem 
quando a sua autenticidade antes uma averiguação 
de sua veracidade. Carvalho e Mateus (2018), 
afirmam que “é justamente essa “falta de tempo” para 
verificação das informações que deu margem para o 
crescente fenômeno da desinformação”.

É o caso do Facebook e do Whatsapp, 
instrumentos que tem levado muitas sociedades 
para o atoleiro do desentendimento a partir de 
notícias falsas. Este Leviatã moderno conecta 
2,2 bilhões a pessoas a conteúdos que podem 
ter sido produzidos de forma infame, no 
anonimato e sem qualquer controle ou filtro 
mais rigoroso. Como anjo do apocalipse que 
espraia pragas para toda a terra, o fenômeno 
das informações baseadas em mentiras, meia-
verdades, falsificações absurdas dos fatos, 
produziu verdadeiros torpedos com alto poder 
de destruição, endereçados para a política, 
para o Direito e para a imprensa convencional. 
Em climas sociais inflados pela radicalização, 
em que a informação foi substituída pela 
propaganda enganosa, os prejuízos irreparáveis 
para a política e os inúmeros desafios para o 
campo jurídico são evidentes. Sem mencionar 
a mídia tradicional, envolvida atualmente em 
inúmeras iniciativas para demonstrar o que é 
“fato” e o que é “fake”. (CARVALHO, 2018)

Conclui-se que devido a facilidade em que 
ocorre a divulgação dos danos nos últimos anos 

acabou correndo o surgimento de sérios problemas, 
pode-se utilizar como exemplos: a influências 
nas eleições ocorridas no Brasil e no restante do 
mundo nos últimos anos, como também agressões 
e lesões tanto financeiras, como emocionais, que 
as pessoas que acabam sofrendo agressões por 
conta de informações divulgadas e não verídicas. 
Monnerat; Riga; Ramos (2018) relatam que a grande 
proliferação de fake news acabou sendo favorável a 
alguns candidatos, como ocorreu nos EUA, onde 
as divulgações das fake news foram decisivas para a 
eleição do atual presidente.

O caso mais conhecido de fake news é o Caso 
da Escola Base, em 1994 — quando o termo 
ainda nem era popular — surgiram rumores 
que os proprietários e empregados da Escola 
de Educação Infantil Base cometeram abusos 
sexuais contra as crianças da escola e logo esses 
rumores passaram a estampar manchetes de 
jornais do país inteiro. O caso foi encerrado 
por falta de provas, mas era um caminho sem 
volta, as pessoas já haviam sido condenadas 
pela mídia e tiveram suas vidas prejudicadas. 
Esse é apenas um dos vários exemplos de 
problemas que notícias falsas podem trazer, 
há até situações em que pessoas são agredidas 
por conta de notícias falsas que circulam pela 
internet, como no caso abaixo, em que uma 
mulher foi espancada e morta em Guarujá, no 
litoral de São Paulo, após ser confundida com 
uma suposta sequestradora de crianças que 
praticava rituais de magia negra. (SILVA, 2018)

Todavia cabe ressaltar que a exposição de 
determinadas informações nas redes virtuais, podem 
prejudicar os envolvidos, que muitas vezes acabam 
se tornando vítimas dessas informações. Essas 
divulgações podem afetar a vida profissional, familiar 
e social, pois, a exposição na internet, além de atingir 
um número incalculável de pessoas, é praticamente 
incontrolável, ocasionando constrangimentos que 
causam graves danos emocionais.

1.2 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E DIREITO DA 
PERSONALIDADE COMO PROTEÇÃO AOS 
INDIVÍDUOS

As garantias individuais, como liberdade, 
direito a vida, igualdade, estão dispostas no artigo 
5º da Constituição do Brasil de 1988, já o Código 
Civil brasileiro determina em seu artigo 2º que “A 
personalidade civil da pessoa começa do nascimento 
com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, 
os direitos nascituros” (BRASIL, 2002).

A fundamentação dos direitos da 
personalidade em uma cláusula geral de 
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tutela da pessoa humana –prevista de forma 
expressa na legislação de outros sistemas 
jurídicos–é resultado do reconhecimento da 
dignidade humana como vértice valorativo 
da Constituição Federal, o que marca, pois, 
a partir da influência das normas e princípios 
constitucionais no Direito Privado, a 
passagem de uma perspectiva civil contrualista 
para a perspectiva personalista61. Pelo 
personalismo, o Direito deixa de conceber 
a pessoa segundo concepções objetivistas 
típicas de um positivismo inflexível, e passa 
a considerar “[...] a pessoa concreta, com as 
suas características e especificidades reais” 
(ACIOLI, 2018)

É importante destacar que a dignidade da 
pessoa humana é inerente aos indivíduos desde 
o seu nascimento, por esse motivo ela dever ser 
respeitada pela sociedade. Silva (2017), O direito da 
personalidade está diretamente ligado a dignidade da 
pessoa humana, eles são direitos subjetivos e visam os 
valores das pessoas bem com os bens.

A dignidade da pessoa humana representa 
um direito geral da personalidade, a base 
de todos os demais direitos relacionados à 
personalidade da pessoa natural, denominados 
direitos especiais, como honra, liberdade, 
nome, imagem, vida, privacidade, intimidade, 
entre outros. Portanto, o fundamento de 
todos os direitos relacionados à personalidade 
é a dignidade da pessoa humana. Essa 
clausula geral é o ponto de referência, o valor 
fundamental a ser objeto de tutela do estado 
e a base de inúmeras situações existenciais. 
(CARNACCHIONI, 2012)

A dignidade da pessoa humana, está disposta 
no artigo 1º, inciso III “ a dignidade da pessoa 
humana” da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 
e sendo que ela constitui um dos princípios do 
Estado Democrático de Direito do Brasil, tem como 
principal objetivo assegurar aos indivíduos os direitos 
que devem ser respeitados por todos.

A dignidade constitui-se de alicerce aos 
direitos da personalidade, um direito criado na 
Europa, por juristas franceses e alemães, após 
anos conturbados, em virtude da Segunda Guerra 
Mundial, tinha o objetivo de assegurar os direitos 
essenciais a condição humana. Embora seja um 
tema muito importante para a sociedade o direito da 
personalidade ainda sofre uma grande resistência por 
parte da sociedade, pelo fato de ser identificado como 
um direito subjetivo de cada indivíduo. Para Barros 
(2017) a dignidade da pessoa humana constitui uma 
das garantias fundamentais para defesa dos direitos 
da personalidade e proteção dos cidadãos.

O direito da personalidade está disposto no 
artigo 11 do Código Civil “Com exceção dos casos 

previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 
exercício sofrer limitação voluntária” (Brasil, 2002), 
ele está intimamente ligado ao desenvolvimento da 
dignidade.

Os direitos da personalidade se encontram 
intimamente ligado a pessoa humana, com 
a diferença de o primeiro possuir conteúdo 
especial, pois prescrevem os elementos 
constitutivos da própria personalidade, em seus 
diversos aspectos; no segundo são os direitos 
subjetivos de defender a sua integridade física, 
intelectual e moral. (SOZZO; MIRANDA, 
2009)

Tanto a dignidade da pessoa humana como o 
direito da personalidade andam em conjunto, pois 
ambos possuem o objetivo de proteger os indivíduos 
em todos os lugares, é importante ressaltar que o 
direito tem o dever de tutelar todas as suas acepções.

1.3 DIREITO AO ESQUECIMENTO COMO PROTEÇÃO 
DIREITO DA PERSONALIDADE.

O direito ao esquecimento tem o objetivo 
de realizar a proteção dos direitos dos indivíduos 
na era da comunicação, principalmente os 
tutelados na Constituição Federal, como o direito 
da personalidade, pois permite que os indivíduos, 
consigam a opção de não tolerar que seus dados 
sejam divulgados, e que as lembranças indesejadas e 
que causem desconforto sejam divulgadas sem o seu 
consentimento Esse direito é um meio para auxiliar 
os indivíduos na era da comunicação, como uma 
forma de garantir a dignidade, podemos defini-lo 
como um instrumento capaz de proteger o indivíduo 
das invasões de privacidade que podem ocorrem por 
meio das redes sociais, provedores ou buscadores de 
informação na internet e das redes televisivas, com 
a proliferação da era da informação. Silva; Barbosa 
(2018) o direito ao esquecimento surge para tentar 
evitar uma exposição e possibilitar aos indivíduos 
garantias como a liberdade de poder escolher em 
reviver ou não acontecimentos de sua vida que 
possam ter causado algum dano, para evitar situações 
vexatória.

As pessoas têm o direito de serem esquecidas 
pela sociedade, pela opinião pública e pela 
imprensa. Atos praticados ou sofridos no 
passado não devem reverberar perpétua e 
incondicionalmente, minando uma renovação 
natural no ciclo da vida de qualquer cidadão. 
Essa é a ótica sustentada pela tese do direito 
ao esquecimento, que é mais uma vertente de 
direito pessoal a chegar ao Brasil no contexto 
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da constitucionalização do Direito Civil 
(FERREIRA, 2018).

Embora muito se discuta sobre o tema, o 
direito ao esquecimento não é utilizado para gerar 
uma proibição na divulgação de informações, embora 
alguns doutrinadores defendem que ele acabaria 
tornando uma espécie de censura, gerando uma 
sobreposição a direito garantidos com a constituição, 
como à liberdade de imprensa, informação, entre 
outros. Entretanto o principal objetivo do direito ao 
esquecimento é realizar uma restrição a divulgação 
sem a anuência dos envolvidos, de algumas 
informações pessoais dos indivíduos, pelo fato que o 
novo modelo se sociedade, baseado na comunicação, 
não realiza um controle dos indivíduos que teriam 
acesso, pelo fato de abranger todos os lugares do 
mundo, isso é gerado pela globalização e isso pode 
gerar reflexos positivos ou negativos na vida em 
sociedade. Segundo Acioli (2018), com o avanço 
dos meios digital, acabou ficando mais complicado 
esquecer os acontecimentos, tendo em vista que eles 
ficam armazenados em memórias artificiais, que são 
de fácil acesso a todos os que possuem um meio 
tecnológico.

Esclarece-se que o objetivo do direito 
ao esquecimento é garantir aos indivíduos a 
manutenção de direitos regulamentados no artigo 
5, caput da Constituição Brasileira, como da 
privacidade, dignidade da pessoa humana, a honra e 
principalmente, o direito de escolha.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo- 
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. (BRASIL.1988)

Antes ser utilizado em todas as áreas do 
direito, o direto ao esquecimento era utilizado no 
âmbito penal, para que existisse uma a possibilidade 
de reinserção na sociedade, dos condenados que 
já cumpriram a sua pena. De acordo com Santos 
(2010), as informações referentes a processos e 
condenações, na área penal, devem ser mantidas em 
sigilo, devido ao fato que a divulgação pode ferir o 
disposto no código penal para a reabilitação criminal 
do apenado, pois o objetivo principal de se utilizar 
esse direito é permitir que os indivíduos consigam 
retornar a vida normal, sem que houvesse nenhuma 
forma de preconceito e assim ter a possibilidade de 
mudar de vida.

Com fácil acesso às informações e a proliferação 

das tecnologias, observou-se a necessidade de discutir 
a influência do tema em todas as áreas sociais, pois 
permite aos indivíduos o direito de escolha de reviver 
ou não situações de seu cotidiano, e, assim assegurar 
judicialmente que sejam retiradas as informações, 
dados ou notícias, que causarem danos pessoais, 
profissionais ou mesmo aos seus familiares. De 
acordo com Silva (2015) “as proteções da intimidade, 
da imagem e da vida privada, bem como o princípio 
da dignidade da pessoa humana, requerem o direito 
ao esquecimento”.

Encontra-se na esfera jurídica brasileira, 
alguns casos em discussão referente ao direito ao 
esquecimento, entretanto não existe ainda uma 
legislação especifica sobre o tema, a única menção 
no direito brasileiro é o enunciado 5311 da Jornada 
de Direito Civil e interpretações legislativas referente 
a outros temas. Vale destacar que a importância 
para a proteção deste direito não viola o direito 
à informação e tampouco a memória de uma 
sociedade, mas garante a autonomia dos indivíduos, 
pois consegue proteger o direito e o poder de escolha 
dos indivíduos. Barros, 2017, alega que o direito ao 
esquecimento só passou a ter importância no Brasil, 
após decisões do STJ no ano de 2015, com isso o 
enunciado 531 foi aprovado pela VI Jornada de 
Direito Civil.

O “Direito ao Esquecimento” é uma das 
espécies do direito da personalidade no 
ordenamento jurídico brasileiro e reconhecido 
como decorrente da dignidade da pessoa 
humana, previsto no art. 1º, III, da Lei 
Suprema de 1988, e pela edição do Enunciado 
531 da VI Jornada de Direito Civil do 
Conselho de Justiça Federal (CJF). De acordo 
com enunciado 531 da VI Jornada de Direito 
Civil do CJF/STJ, “a tutela da dignidade da 
pessoa humana na sociedade da informação, 
inclui o direito ao esquecimento”. Repara-se 
que, no enunciado elucidado, é mencionado 
a vinculação do princípio constitucional 
da pessoa humana com o “Direito ao 
Esquecimento”. Por isso, tutelar a dignidade 
da pessoa humana abrange todos direitos 
da personalidade, incluindo o “Direito 
ao Esquecimento”, sendo seu objetivo 
fundamental, proteger as vítimas da era digital 
e prevenindo abusos por parte das liberdades 
de informação, de expressão e de imprensa. 
(RODRIGUES, 2016)

O direito ao esquecimento atualmente é 
utilizado como uma garantia aos envolvidos em 
escolher reviver ou não os as situações que possam 
lhe causar algum dano. O objetivo principal é realizar 

1. A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o 
direito ao esquecimento. Disponível em https://www.cjf.jus.br/enunciados/
enunciado/142, acesso em 03/08/2019.

https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142
https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142
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uma proteção ao direito da personalidade na era da 
comunicação, garantindo a dignidade da pessoa 
humana, a privacidade, a honra dos indivíduos e 
evitar danos futuros.

Ressalta-se que o direito é uma ciência 
social e por isso ele deve acompanhar a evolução 
da sociedade e devido a isso ele deve apresentar as 
respostas e as soluções aos conflitos oriundos de 
cada época, a atual sobre com conflitos oriundo da 
era da comunicação. Por esse motivo, é importante 
destacar que os avanços tecnológicos se apresentaram 
como um facilitador para a busca de informações e 
consequentemente os indivíduos ficaram expostos a 
curiosidade alheia, assim o direito deve encontrar os 
meios de solucionar os conflitos gerados.

O direito ao esquecimento é um instrumento 
de extrema relevância para garantir a proteção ao 
direito da personalidade na era da comunicação, 
pois é considerado como uma forma de garantir 
uma forma de anonimato, devido a isso em 2016 foi 
elaborado o enunciado 531 da VI Jornada de Direto 
Civil, que estabeleceu que “A tutela da dignidade da 
pessoa humana na sociedade da informação inclui o 
direito ao esquecimento”. O enunciado conseguiu 
promover uma discussão jurídica sobre o tema, 
mesmo ainda não existindo uma previsão legislativa, 
mesmo que os problemas da sociedade continuam 
ocorrendo e violando direitos. Podemos direito 
ao esquecimento se tornou um recurso necessário 
para corrigir erros, amenizar os sofrimentos dos 
envolvidos e reestabelecer o direito à privacidade

1.4 ANÁLISE DO CASO MARIO 
COSTEJA

O direito ao esquecimento começou a ser 
discutido com uma maior abrangência quando o 
tribunal espanhol julgou o caso do espanhol Mario 
Costeja, que entrou contra o Google, para que seus 
dados fossem removidos para internet.

O objeto da reclamação era a exposição dos 
dados pessoais de Costeja González em 
matéria encontrada na lista de resultados da 
busca pelo nome do advogado no provedor 
de buscas Google. Na reclamação o advogado 
pleiteava que “por um lado, que se ordenasse 
à La Vanguardia que suprimisse ou alterasse 
as referidas páginas [que mostravam seus 
dados pessoais], para que seus dados pessoais 
deixassem de aparecer, ou que utilizasse 
determinadas ferramentas disponibilizadas 
pelos motores de buscas para proteger 
esses dados. Por outro lado, pedia que se 
ordenasse à Google Spain e à Google Inc. 
Que suprimissem ou ocultassem os seus dados 
pessoais, para que deixassem de aparecer nos 
resultados de pesquisa e de figurar nas ligações 

da La Vanguardia. Neste contexto, M. Costeja 
González alegava que o processo de arresto, 
de que fora objeto, tinha sido completamente 
resolvido há vários anos e que a referência ao 
mesmo carecia atualmente de pertinência. ” 
(MENEZES, 2017)

O pedido de Costeja foi reconhecido pelo 
tribunal, tendo seus dados sendo retirados dos 
meios de pesquisas, pode-se dizer que esse pedido 
foi um marco, para o direito ao esquecimento, 
devido a abrangência da decisão, muitos acabaram 
conhecendo essa tutela que antes era apenas utilizada 
no direito penal, essa decisão deu margem para que 
os indivíduos passassem a ser privacidade no mundo 
tão informatizado, com as informações cada vez 
mais divulgadas, permitindo o direito de escolha 
para que determinadas situações sejam difundidas 
a todos os indivíduos que tem acesso ao um meio 
digital. Fariza; Gómes (2014), alegam que o direito 
ao esquecimento foi defendido pela união europeia 
ao decidir que em algumas situações, os dados e 
informações relativas as determinadas pessoas sejam 
retiradas de site de buscas.

O caso González vs Google Espanha, julgado 
em 2014 pelo Tribunal de Justiça da União 
Europeia, foi um marco no que toca ao tema 
da proteção da personalidade. Isso, pois 
trouxe ao centro da dogmática jurídica uma 
nova ferramenta útil à tutela desse direito 
fundamental, qual seja a desindexação dos 
dados agrupados por motores de busca, 
apresentando-se ainda como uma alternativa à 
difícil e lesiva remoção de dados. Foi também 
um relevante exemplo dos novos desafios 
trazidos pelo que Castells (1999, p. 57) 
cunhou como “sociedade informacional”, em 
que a informação passa a ocupar um local de 
primazia nos modelos empresariais por conta 
de seu alto valor econômico. Percebe-se que o 
Google, integrante do polo passivo do julgado, 
é precisamente um dos maiores exemplos 
de uma empresa que utiliza a indexação de 
informações para exibir resultados de busca 
e, por meio de resultados pagos, auferir 
rendimentos. O impacto desse caso foi tão 
grande que, após essa decisão, o Google 
possibilitou a desindexação em grande escala 
na Europa ao abrir um formulário permitindo 
a supressão de determinados resultados de 
busca após uma análise fática extrajudicial. 
Com isso, a empresa recebeu cerca de 700.000) 
pedidos desde a decisão paradigmática de 
2014, divulgando um relatório chamado 
Transparency Report, que será melhor 
explorado na parte final do estudo. (LUZ; 
WACHOWICZ, 2018)

Mario Costeja ao utilizar o direito ao 
esquecimento queria que seus dados não ficassem 
exposto perante a sociedade, no entanto por se tratar 
de um caso emblemático ao direto mundial, ele 
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acabou ficando muito famoso, nota-se que embora 
na Espanha não é possível encontrar nenhuma 
informação a seu respeito, suas informações estão 
disponíveis a todos os sites de buscas do planeta, 
sendo possível que qualquer pessoa conheça o objeto 
da lide contra a empresa Google, isso nos mostra que 
apesar do direito ao esquecimento ter sido concedido 
e as suas informações fossem desindexadas dos sites 
de pesquisa de seus país, o restante dos lugares não 
foram objeto de discussão, pode-se definir que o seu 
direito ainda continua sendo lesado, nesse contexto, 
Mota (2018), defende que a dignidade da pessoa 
humana, deve-se sobrepor aos demais direitos 
conhecidos no mundo. A questão de Costeja é 
importante pois consegue-se observar que só quando 
houver um entendimento e uma legislação específica 
sobre o tema que todos passarão a ter o seu direito 
reconhecido, enquanto não se elabora uma tutela 
jurisdicional pesquisadores que buscam comprovar a 
importância do tema para uma sociedade cada vez 
mais conectada.

1.5 CASO AIDA CURI

O caso Aida Curi, uma jovem assassinada 
em 1958, é um dos casos mais debatidos no direito 
brasileiro. Ele entrou em discussão quando a Rede 
Globo, após quase 50 anos, devido à demora do 
julgamento dos envolvidos, resolveu realizar a 
reconstituição do caso, no programa Linha Direta. 
Os irmãos de Aida, no entanto não concordaram 
com a divulgação da reportagem e ajuizaram uma 
ação de reparação de danos contra a Rede Globo.

Inconformados com o teor da reportagem, 
N. C., R. C., W. C. E M. C. ajuizaram ação 
de reparação de danos morais, materiais e à 
imagem em face da rede televisiva. Na inicial, 
afirmaram que são únicos irmãos vivos de 
Aída Curi e que o delito, apesar de ter sido 
intensamente divulgado no noticiário da 
época, com o passar dos anos foi esquecido. Sob 
esse viés, a TV Globo teria aberto novamente 
as feridas dos autores ao explorar a imagem de 
Aída com a transmissão do programa “Linha 
Direta Justiça” (SOUZA, 2019).

O julgamento do caso chegou ao STF, onde 
acabou sendo reconhecido aos irmãos o direito ao 
esquecimento, no entanto não foi reconhecido pelos 
ministros o direito de indenização aos irmãos, como 
também o abuso do uso de sua imagem.

Na verdade, os próprios recorrentes afirmam 
que, durante toda a matéria, o caso Aida 
Curi foi retratado mediante dramatizações 

realizadas por atores contratados, tendo 
havido uma única exposição da imagem real da 
falecida. Tal circunstância reforça a conclusão 
de que –diferentemente de uma biografia não 
autorizada, em que se persegue a vida privada 
do retratado –o cerne do programa foi mesmo 
o crime em si, e não a vítima ou sua imagem 
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.335.153 - RJ 
(2011/0057428-0) v.).

O debate do caso foi importante pois surgiu-
se a necessidade da elaboração de uma legislação 
específica sobre o tema no ordenamento jurídico 
brasileiro, pois assim o magistrado pode esquecer os 
modelos pré-existentes e poder analisar o direito a 
proteção da memória dos indivíduos.

1.6 CASO CHACINA DA CANDELÁRIA

O Caso conhecido como Chacina da 
Candelária é importante no que tange à proteção 
de dados e informações disponíveis. A aplicação do 
direito ao esquecimento foi levada ao Judiciário para 
que reconhecesse a necessidade de sua aplicação para 
proteger o indivíduo acusado injustamente.

J. G. de F. ajuizou ação de reparação de 
danos morais em face da TV Globo Ltda. 
(Globo Comunicações e Participações S/A). 
Informou o autor ter sido indiciado como 
coautor/partícipe da sequência de homicídios 
ocorridos em 23 de julho de 1993, na cidade 
do Rio de Janeiro, conhecidos como “Chacina 
da Candelária”, mas que, a final, submetido a 
júri, foi absolvido por negativa de autoria pela 
unanimidade dos membros do Conselho de 
Sentença. Noticiou que a ré o procurou com o 
intuito de entrevistá-lo em programa televisivo 
(“Linha Direta - Justiça”) -posteriormente 
veiculado -, tendo sido recusada a realização da 
referida entrevista e mencionado o desinteresse 
do autor em ter sua imagem apresentada 
em rede nacional. Porém, em junho de 
2006, foi ao ar o programa, tendo sido o 
autor apontado como um dos envolvidos na 
chacina, mas que fora absolvido. Segundo 
entende, levou-se a público situação que já 
havia superado, reacendendo na comunidade 
onde reside a imagem de chacinador e o 
ódio social, ferindo, assim, seu direito à 
paz, anonimato e privacidade pessoal, com 
prejuízos diretos também a seus familiares. 
Alega que essa situação lhe prejudicou 
sobremaneira em sua vida profissional, não 
tendo mais conseguido emprego, além de ter 
sido obrigado a desfazer-se de todos os seus 
bens e abandonar a comunidade para não ser 
morto por “justiceiros” e traficantes e também 
para proteger a segurança de seus familiares. 
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.334.097 -RJ 
(2012/0144910-7)).

O autor da ação teve seu nome divulgado no 
programa Linha Direta da Rede Globo e justificou 
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que já tinha sido absolvido da coautoria dos crimes, 
ferindo segundo o autor seu direito à privacidade e 
causando prejuízos emocionais, ele acabou acionado 
a emissora na justiça para que ela não pudesse 
mais utilizar seu nome, retirasse as informações 
disponíveis e ainda lhe pagasse uma indenização por 
danos morais todos concedidos pela 4º turma do STJ

A 4ª Turma do STJ condenou a Globo a 
pagar R$ 50.000,00 de indenização por danos 
morais. Entendeu que a menção do nome do 
recorrente como um dos partícipes do crime, 
mesmo esclarecendo que ele foi absolvido, 
causou danos à sua honra. O fundamento 
utilizado foi reconhecimento do direito ao 
esquecimento, prevalecendo o critério de não 
haver necessidade de retomar fatos passados 
contra a sua vontade, o que seria superior ao 
direito de liberdade de expressão da atividade 
da imprensa (LOPES, 2018).

O autor da presente ação, possuía como 
principal objetivo utilizar-se do direito ao 
esquecimento como um mecanismo de proteção a 
sua integridade, pois os fatos divulgados, já haviam 
lhe causados diversos danos no passado e uma nova 
divulgação poderia causar ao indivíduo atos que 
poderiam ser irreparáveis, pois com o advento da 
era da comunicação, poderia ocorrer uma ampla 
repercussão de um fato que ele havia sido absolvido, 
gerando atos indesejados, por esse motivo pleiteou 
o direito de escolha de reviver ou não os fatos já 
ocorridos e mesmo que importante já superados.

CONCLUSÃO

Pode-se concluir que o direito ao 
esquecimento acabou tornando-se um meio de 
defesa das garantias individuais, como personalidade, 
memória, privacidade, dignidade, imagem e honra 
dos indivíduos, que acabam tendo as informações 
particulares amplamente divulgadas, em especial após 
a era da comunicação, com a abrangência da internet. 
Embora tenha o objetivo de proteger os indivíduos 
dos problemas causados, ainda existe quem defenda 
que o direito ao esquecimento causará prejuízos ao 
direito à liberdade de informação e imprensa, pois 
poderia ser utilizado como uma forma de censura. 
Entretanto, é necessário ressaltar que a maioria 
das informações divulgadas através da internet, 
são apenas divulgadas para ferir a privacidade e 
intimidade dos indivíduos envolvidos, pois não 
possuem relevância referente as informações, apenas 
expõem os envolvidos a um número de pessoas que é 
impossível de ser calculando.

Observa-se que a exposição de alguns dados 
pessoais, pode causar uma série de problemas 
para as vítimas e seus familiares, criando grandes 
constrangimentos aos indivíduos e seus familiares 
seja no âmbito profissional como pessoal. Ressalta-
se ainda que o direito ao esquecimento acabou 
se tornando um instrumento capaz de proteger 
a memória dos indivíduos, pois por meio dele é 
possível conceder ao indivíduo o legítimo direito a 
se autorreger.

Conclui-se que, com o caso Mario Costeja, 
o direito ao esquecimento foi utilizado para que os 
dados dos indivíduos não fiquem expostos perante 
todos os indivíduos da sociedade. Nota-se também 
que, embora seja um caso emblemático ao direto, 
discutido em todos os lugares do planeta, o objetivo 
era ser esquecido em seu pais, no entanto o autor 
da ação acabou ficando muito famoso perante toda 
a população mundial, pois quando se digita o tema 
direito ao esquecimento suas informações estão 
disponíveis a todos os sites de buscas do planeta, 
sendo possível que qualquer pessoa conheça o objeto 
da lide contra a empresa Google, isso nos mostra 
que apesar do direito ao esquecimento ter uma 
abrangência mundial ele necessita uma legislação 
específica sobre o tema devido a sua importância 
para uma sociedade cada vez mais informatizada.

Os fatos apresentados são os primeiros 
discutidos no direito brasileiro, através deles 
introduziu-se a necessidade aos julgadores de se 
estabelecer uma norma jurídica para tutelar o tema. 
No caso Aida, o direito ao esquecimento vem como 
uma forma proteção a memória dos envolvidos, em 
especial de seus familiares, garantindo o respeito 
ao passado, já o caso da Chacina da Candelária, 
visa tutelar a proteção de um indivíduo acusado 
injustamente. Nos casos discutidos no direito 
brasileiro é importante destacar que a proteção 
do direito de escolha e do uso da imagem devem 
prevalecer, ante aos demais, pois o direito ao 
esquecimento vem como um meio de defesa dos 
indivíduos as garantias individuais

Conclui-se que as tecnologias trouxeram 
benefícios para a humanidade, tornando as 
informações mais precisas e rápidas, mas seu uso 
inadequado pode gerar grandes problemas aos 
indivíduos e, o direito ao esquecimento, apresenta-
se como um instrumento jurídico, que tona capaz 
permitir aos indivíduos o direito de escolha para 
permitir-se reviver ou situações as quais ele ou seus 
familiares passaram. Embora tenha-se o Enunciado 
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531 da VI Jornada de Direito Civil, ainda é necessário 
que sejam criados no ordenamento jurídico 
brasileiro, uma legislação que protejam e garantam 
o direito ao esquecimento, que está em ascensão 
nos últimos anos, para assegurar aos indivíduos os 
direitos individuais mais impfortantes, pois a grande 
maioria dos julgadores do ordenamento pátrio 
desconhecem o tema e não conseguem realizar uma 
análise adequada sobre os fatos.
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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo analisar a 
problemática da educação domiciliar (homeschooling) 
para crianças e adolescentes como modalidade 
de ensino e aprendizagem no Brasil, assim 
como averiguar se essa prática viola seus direitos 
fundamentais e seu melhor interesse. Apresenta 
inicialmente, uma análise sobre a educação e seus 
tipos previstos em nosso ordenamento jurídico. Em 
seguida, expõe sobre os direitos fundamentais da 
Criança e do Adolescente com ênfase no direito à 
educação, previsto na Constituição Federal e ECA. 
Por fim, resulta-se da problemática analisando a 
origem desse método, trazendo os aspectos positivos 
e negativos e destacando o posicionamento do STF.

PALAVRAS-CHAVE

Educação; Direitos fundamentais; homeschooling; Crianças e 

Adolescentes.

ABSTRACT

This article aims to assay the homeschooling 
problematic for children and teenagers as an educational 
and learning model in Brazil, as well as ascertain if this 

practice violates their fundamental rights and interest. 
Initially it presents an analyze about the educatiton and 
its provided legal system expected types. Then it’s exposed 
about the fundamental rights of the children and 
teenagers, focusing on the educatiton rights privided 
by the Federal Constituirion and ECA. Finally the 
problematic analizes the origen of this method, with 
the positives and negatives aspects and amphasizing the 
STF stance.

KEYWORDS

Education; Fundamental rights; homeschooling, Children and 

Teenagers.

INTRODUÇÃO

Diante dos métodos de educar crianças e 
adolescentes no Brasil, a educação domiciliar é sem 
dúvidas a forma que mais gera controvérsias na 
sociedade. Até que ponto educar uma criança dentro 
da sua própria casa, individualizando o ensino, 
traz benefícios ao seu futuro profissional e como 
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cidadão? As técnicas de educação fornecidas pelas 
escolas regulares, são de fato as melhores formas de 
aprendizado para crianças e adolescentes?

Perguntas como essas possuem respostas ilimitas 
e discutíveis, abrindo um tema passível de melhor 
análise diante da tutela dos direitos fundamentais 
e indisponíveis desse grupo de vulneráveis. A atual 
conjuntura do sistema educacional ofertado no 
Brasil, pode ser avaliado através de alguns dados 
nacionais, tais quais: o Brasil ocupa o 53º lugar em 
educação, entre 65 países avaliados (PISA), 34% dos 
alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda 
não conseguem ler (Todos pela Educação), 20% dos 
jovens que concluem o ensino fundamental, e que 
moram nas grandes cidades, não dominam o uso da 
leitura e da escrita (Todos pela Educação).

Frente aos dados, a escola regular tem sido 
objeto de críticas e hesitação acerca de sua função e/
ou papel social. Diz-se que a escola está obsoleta, em 
crise e a crítica vem de setores diversos da sociedade, 
entre grupos político-ideológicos diversos. Ela tem 
sido acusada de ser “um maquinário normalizador, 
colonizador e alienante, que impõe, estabelece e 
reproduz mais ou menos violentamente certa ordem 
social”. (MASSCHLEIN & SIMONS, 2013, p 19).

Se a sociedade muda, a escola só poderia 
evoluir com ela, porém nota-se que a adaptação dos 
métodos de ensino disponíveis no país ocorre de 
maneira defensiva, tardia e sem garantir a elevação do 
nível educacional. As críticas normalmente acabam 
recaindo sobre o profisisonal docente e colocando 
em dúvida a qualidade de formação dos professores. 
Certamente os professores não podem ser tomados 
como atores únicos nesse cenário.O corporativismo 
das instâncias responsáveis pela gestão – não só 
do sistema de ensino, mas também das unidades 
escolares,– também são responsáveis pelo resultado 
revés no quadro educacional brasileiro.

É de grande valia, o desenvolvimento dos 
próximos capítulos desse artigo, aprofundando-
se a respeito do melhor interesse da criança e do 
adolescente em defesa do seu direito à educação, ao 
serem educadas pelo sistema regular de ensino ou 
pelo ensino domiciliar.

Este último, atualmente vêm ganhando cada 
vez mais espaço em todo país, onde pais buscam a 
liberdade para educar seus filhos em casa, longe 
dos métodos tradicionais e muitas vezes ineficazes, 
disponíveis nas escolas públicas e particulares.

Diante da ausência de regulamentação do 
método de ensino domiciliar, pais que educam seus 

filhos em casa ficam à margem do Poder Judiciário, 
podendo figurar tanto no polo passivo quanto no 
polo ativo de ações judiciais. Na primeira hipótese, 
podendo responder a processos criminais ou cíveis 
por retirarem seus filhos da escola. Na segunda 
hipótese, requerendo autorização judicial para 
praticar o ensino domiciliar evitando assim, maiores 
complicações. Logo, tem-se uma situação de enorme 
insegurança jurídica apontado para a urgência da 
matéria.

É nítida a complexidade do assunto e as 
limitações inerentes ao tema abordado nesse trabalho, 
e para chegar a um consenso quanto a possibilidade 
da aplicação e regulamentação dessa técnica de 
ensino, frente ao direito fundamental à educação 
e o melhor interesse da criança e do adolescente, 
utilizou-se como metodologia de pesquisa a análise 
de legislação, doutrinas, e jurisprudência, reunindo 
e comparando dados encontrados nessas fontes 
de consulta para uma exposição panorâmica da 
problemática, caminhando assim, para a conclusão 
da pesquisa.

As questões aqui tratadas e as opções existentes 
estão associadas a problemas gerais, que dizem 
respeito à centralização e descentralização do sistema. 
Identifica-se, como consequência, a possibilidade 
de estes espaços – casa e escola – coexistirem na 
sociedade como legitimados para ensinar.

1 DA EDUCAÇÃO

A educação é um direito fundamental, de 
natureza prestacional, que reclama políticas estatais 
para a sua efetivação, assim referido tópico trabalhará 
seu conceito e seus tipos.

Prevê a Declaração Universal de Direitos 
Humanos de 1948 (2012), conforme Art. 26, 1ª, 2ª 
e 3ª parte que:

Todo ser humano tem direito à instrução. A 
instrução será gratuita, pelo menos nos graus 
elementares e fundamentais. A instrução 
elementar será obrigatória. A instrução 
técnico-profissional será acessível a todos, 
bem como a instrução superior, esta, baseada 
no mérito. 2. A instrução será orientada 
no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento 
do respeito pelos direitos do ser humano e 
pelas liberdades fundamentais. A instrução 
promoverá a compreensão, a tolerância e 
a amizade entre todas as nações e grupos 
raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades 
das Nações Unidas em prol da manutenção 
da paz. Os pais têm prioridade de direito 
na escolha do gênero de instrução que será 
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ministrada a seus filhos. (FACHIN, 2012, 
p.46.Grifo nosso).

Nesta toada a legislação constitucional 
sedimenta conforme Art. 6º CF (1988): “São 
direitos sociais1 a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição”.

O direito à educação é um direito social 
que transcende o indivíduo, visto que interessa a 
outras dimensões sociais. Conforme Baruffi (2008, 
p. 85), “A educação é um direito complexo, porque 
é objeto de várias pretensões de direito, dos pais, 
dos governos, das religiões, dos educandos, da 
sociedade, etc. A educação se apresenta como um 
interesse não apenas do sujeito individualmente 
considerado, mas como um direito coletivo, próprio 
da sociedade”.

No que tange aos direitos fundamentais o 
preceito constitucional prevê a educação como 
um direito de todos e dever do Estado, da família 
e da sociedade, conforme bem expressa em seu 
Art. 205: “A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho” (BRASIL, 1988).

No que se refere a crianças e adolescentes, 
não obstante a previsão geral acima descrita, a 
Constituição Federal (1988) faz questão de prever 
a educação como direito social e fundamental de 
crianças e adolescentes em seu Art. 227: “é dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda a 
forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão”.

1. Tem-se que os Direitos Sociais são conquistas dos movimentos sociais ao 
longo dos séculos, e, atualmente, são reconhecidos no âmbito internacional 
em documentos como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 
1948 e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 
de 1966, bem como pela Constituição da República de 1988, que os 
consagrou como direitos fundamentais em seu artigo 6º da CF - Direitos 
Sociais são direitos fundamentas do homem, caracterizando-se como 
verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado 
Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida 
aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são 
consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da 
Constituição Federal.

A educação também encontra disciplina no 
ordenamento infraconstitucional no texto normativo 
da Lei 9.394/1996, identificada por Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), a qual abrange 
os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, nas organizações da sociedade civil, no 
trabalho, na convivência humana, nas instituições 
de ensino, nos movimentos sociais e em todas as  
manifestações culturais.

Esse dever do Estado com a educação, 
em decorrência de previsão  constitucional e ou 
infraconstitucional, deverá ser efetivado mediante 
algumas garantias, pois segundo Enguita (2002, p. 
33), “a educação é um fenômeno social e universal, 
sendo uma atividade humana necessária à existência 
e funcionamento de todas as sociedades”.

O conceito de educação delineado no ECA 
(1990), através dos Arts. 3o, 4o e 53, tem como 
escopo o pleno desenvolvimento da criança e do 
adolescente, preparando-os para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, tanto 
no âmbito escolar quanto no âmbito social. A 
educação deve ter a pessoa humana como bem mais 
importante, tendo em vista o desenvolvimento de 
sua personalidade.

Para Piaget (2008), a educação deve possibilitar 
à criança um desenvolvimento amplo e dinâmico 
desde o período sensório-motor até o operatório 
abstrato. Os principais objetivos da educação 
são: a formação de homens criativos, inventivos e 
descobridores, de pessoas críticas e ativas, na busca 
constante da construção da autonomia2.

Freire (2003, p.40) afirma que “A educação é 
sempre uma certa teoria3 do conhecimento posta em 
prática [...]”. Diz também que o conhecimento não 
é algo dado ,e acabado, mas um processo social que 
demanda a ação transformadora dos seres humanos 
sobre o mundo (FREIRE, 2003, p.111).

E para que a educação como direito seja 
prevalecente ao exercícios de todos, a proposta de 
Freire (1989, p. 59-60) a uma “consciência transitiva 
crítica” é latente nas práticas educacionais para a vida.

A concepção de educação de Freire percebe 
o homem como ser autônomo. Esta autonomia 
está presente na definição de vocação antológica de 
“ser mais” que está associada com a capacidade de 
transformar o mundo.
2. Para Piaget a autonomia não está relacionada com isolamento (capacidade 

de aprender sozinho). Ser autônomo significa estar apto a cooperativamente 
construir o sistema de regras morais e operatórias necessárias à manutenção 
de relações permeadas pelo respeito mútuo.

3. Teoria é algo especulativo, intelectual, inteligível, racional, sistemático, e que 
diz respeito a princípios, a fundamentos.
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O processo educacional não reside apenas 
nas escolas, pois ela não é a única responsável pela 
educação. A educação tem uma dimensão maior do 
que propriamente ensinar e instruir, o que significa 
dizer que o processo educacional não se esgota com 
as etapas previstas na legislação.

A Educação, em sentido amplo, representa 
tudo aquilo que pode ser feito para desenvolver o ser 
humano e, no sentido estrito, representa a instrução 
e o desenvolvimento de competências e habilidades.

Assim para verificarmos os tipos educacionais 
se faz necessário observarmos que, segundo o MEC – 
Ministério da Educação, a educação formal é aquela 
que ocorre nos sistemas de ensino tradicionais; a 
não-formal corresponde às iniciativas organizadas 
de aprendizagem que  acontecem fora dos sistemas 
de ensino; enquanto  a informal e a incidental são 
aquelas que ocorrem ao longo da vida. Há que se 
mencionar ainda que a chamada homescholling é a 
prática de educação que não acontece nas escolas, 
mas sim em casa. Pelo modelo crianças e adolescentes 
são ensinados em domicílio com o apoio de um ou 
mais adultos que assumem a responsabilidade da 
aprendizagem.

2 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE

Com a criação de uma nova Constituição, o 
constituinte de 1988 teve por objetivo a formaçãode 
uma República Federativa do Brasil em Estado 
Democrático e Social de Direito, desenvolveu-se 
então um Estado Social baseado em princípios que 
garantem a concretização dos direitos fundamentais. 
Em razão disso, identifica-se o resgate das promessas 
do Estado de bem-estar social.

O constituinte declara expressamente 
no preâmbulo da Carta Magna, que o Estado 
Democrático de Direito destina-se a assegurar “o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social (..)” (BRASIL, 1988).

Em relação as crianças e adolescentes, grupo 
principal desse artigo, a Constituição Federal/1988 
trouxe no art. 227 uma série de direitos fundamentais 
a serem protegidos, tais quais:

É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à  dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
(BRASIL, 1988)

Sendo os direitos fundamentais algo presente 
na Constituição da República Federativa do Brasil, 
nada mais sensato que estes sejam protegidos de 
qualquer possível abalo jurídico, possibilitando o 
reconhecimento da condição de cidadão.

Logo, é possível afirmar que sem os direitos 
fundamentais, ou na eventualidade de sua supressão, 
“a pessoa humana não se realiza, não convive e, às 
vezes, nem mesmo sobrevive”. (SILVA, 2008, p. 163)

Em vista do tema do presente artigo, o enfoque 
da análise referente aos direitos fundamentais das 
crianças e adolescentes, será aprofundada ao direito 
à educação e também ao direito à convivência 
comunitária, pontos esses que possuem mais 
relevância ao explanar sobre a problemática da 
educação domiciliar.

No título VIII, capítulo III, seção I da 
Constituição, o legislador tratou das garantias 
fundamentais sobre a educação. Em seu art. 205 
estabelece que “a educação é direito de todos e dever 
do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.” (BRASIL, 1988)

Estabele no art. 206 oito princípios nos quais 
o ensino deve ser baseado, são eles:  

I -  igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola;

II -  liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber;

III -  pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de 
ensino;

IV -  gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais;- valorização 
dos profissionais do ensino, garantidos, 
na forma da lei, planos de carreira para 
o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente 
por concurso público de provas e 
títulos;

V -  gestão democrática do ensino público, 
na forma da lei; VII - garantia de 
padrão de qualidade. (BRASIL, 1988)

No que se refere as responsabilidade do 
Estado perante à educação, a própria Constituição 
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da República Federativa do Brasil em seu art. 208 
também do texto constitucional, enfatiza como dever 
do Estado garantir ensino fundamental obrigatório 
e gratuito, assegurando inclusive oferta gratuita 
para todos os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria.

A Constituição ainda garante autonomia 
didática, científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial às universidades (art. 207); 
permite a liberdade de  ensino à iniciativa privada – 
desde que ela cumpra as normas gerais da educação 
nacional e seja autorizada e avaliada como qualificada 
pelo Poder Público (art. 209); e determina que o 
ensino fundamental deverá ter conteúdos mínimos 
fixados, a fim de assegurar uma formação básica 
comum e o respeito de valores culturais e artísticos 
de acordo com cada região (art. 210).

Para reforçar os direitos fundamentais das 
crianças e adolescentes já previstos na Carta Magna, 
a criação da Lei 8.069/90 mais conhecida como 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
se consolidou como principal instrumento de 
construção de políticas públicas para a promoção 
e garantia dos direitos desse grupo de vulneráveis. 
Entre os principais pontos da lei, está o princípio 
de proteção integral, que determina como dever da 
família, da sociedade e do Estado em promover acesso 
prioritário e irrestrito à justiça, saúde, alimentação, 
educação, esporte, cultura e liberdade.

Importante salientar que para o ECA, é 
considerada criança a pessoa com idade inferior a 
doze anos, e adolescente aquela entre doze e dezoito 
anos de idade.

Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente reconhece que toda criança e adolescente 
tem direito a igualdade de condições para acesso e 
permanência na escola, o direito de ser respeitado por 
seus educadores, de contestar critérios avaliativos, 
como também de ter acesso a escola pública próxima 
de sua residência.

Refere-se aqui à Educação Formal como um 
direito exclusivo de homens e mulheres e que se 
caracteriza como um processo político, portanto 
intencional, que se dá no espaço chamado Escola. 
Abrange, obrigatoriamente, a Educação Básica 
(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) 
e tem por finalidade o pleno desenvolvimento 
da criança e do adolescente, seu preparo para o 
exercício pleno da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho.

3 DA HOMESCHOOLING E O DIREITO 
FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO COMO MELHOR 
INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O termo em inglês homeschoolingse adequa 
ao bom português obtendo o sentido de “educação 
domiciliar”, “educação doméstica” ou “ensino 
em casa”. Embora seja mais comum em países 
estrangeiros, atualmente essa modalidade vem 
crescendo cada vez mais no Brasil. Segundo a Aned 
(Associação Nacional de Educação Familiar), cerca 
de 15 mil jovens de 4 a 17 anos recebem hoje o 
ensino domiciliar, sendo que essa taxa vem crescendo 
aproximadamente 55% a cada ano. Mas o método, 
embora não sendo ilegal, ou seja, não existindo 
expressamente nenhuma norma jurídica, lei ou 
dispositivos constitucionais que a proíbam, por 
outro viés, também é desprovida de regulamentação.

Na prática, a educação domiciliar consiste 
em realizar todo o processo de educação em casa, 
onde a família assume a responsabilidade de educar, 
alfabetizar e proporcionar o conhecimento científico/
acadêmico de seus filhos, sem a necessidade de 
frequentar uma escola regular.

Apesar de possuir um ar inovador e moderno, 
essa técnica de ensino é uma das mais primordiais a 
serem utilizadas para a transmissão de conteúdos de 
uma geração para a outra, sendo que através dos pais 
ou tutores em seus próprios domicílios, ensinavam 
seus pupilos a prática de serviços desde os mais 
essenciais para auxiliar nos serviços domésticos, até 
adentrarem no campo de outras habilidades como 
leitura, astronomia, matemática e filosofia.

Mesmo após o surgimento das escolas, até 
o século XIX, famílias que possuíam um poder 
econômico mais elevado, ainda optavam pelo ensino 
domiciliar para seus filhos. Grandes personalidades 
da história mundial como Albert Einstein e Leonardo 
da Vinci foram alfabetizados através dessa técnica de 
ensino.

Com a chegada da Era contemporânea, 
ocorrem diversas mudanças sociais  com importantes 
alterações a respeito das instituições como por 
exemplo, a família. Dessa forma a educação passa a 
ser institucional como regra, retirando das famílias a 
faculdade de matricular ou não seus filhos em uma 
escola tradicional ofertada e regida por diretrizes 
estatais.

Nos Estados Unidos, o conceito de 
homeschooling foi difundido por teóricos da 
desescolarização como John Holt e Ivan Illich. 

https://www.politize.com.br/bncc-o-que-e/#_blank
https://www.politize.com.br/bncc-o-que-e/#_blank
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Essa vertente recebe o nome de unschooling e 
faz objeção a escola. Segundo Illich, “dever-se-
ia alterar a Constituição dos países para proibir o 
estabelecimento de educação como um princípio 
legal” (Holt & Farenga, 2003, p. 60).

John Holt, por sua vez, passou parte de sua 
vida tentando descobrir maneiras  de operar essas 
mudanças, porém percebeu que a maioria das pessoas 
jamais concordaria com o fim do financiamento das 
escolas do governo e procurou outras formas de 
preparar as pessoas para crescer sem escolaridade. 
Para Holt as escolas possuíam poder suficiente “para 
causar dor mental e física às crianças, para ameaçá-
las, atemorizá-las e humilhá-las” (Holt & Farenga, 
2003, p. 204). Na visão de Holt, o que existiam 
nas escolas era uma forma ríspida de obrigar as 
crianças a aprenderem, tornando-os artificialmente 
autoconscientes e paparicadores de professores, 
dando-lhes as respostas mais aceitas.

A origem  do  sistema  educacional  atual  
em  quase  todos  os  países  pode  ser rastreada 
até o século XVIII, na Prússia, um dos inúmeros 
pequenos estados que viriam a se unificar sob a atual 
Alemanha. A característica notória que colocava a 
Prússia separada das demais nações da época era a 
exacerbada tendência militarista, normalmente sob 
pretextos nacionalistas. O maior objetivo da escola 
prussiana era formar soldados independentemente 
do setor da sociedade em que fossem atuar.

A formação de um sociedade altamente 
“educada” era uma das maiores finalidades do método 
de ensino prussiano, existia uma uniformidade e 
uma padronização dentro do sistema pedagógico, 
onde a espontaneidade deveria ser substituída pela 
obediência.

Esse espírito é perfeitamente observável 
na dinâmica e nos ambientes escolares: cadeiras 
enfileiradas, alunos uniformizados e sentados 
passivamente em suas carteiras escolares obedecendo 
a seus professores, aulas com duração padronizada e 
demarcadas por sinais sonoros, ambiente maçante, 
filas e ênfase na obediência e submissão. Até 
uma visita ao banheiro ou ao bebedouro requer a 
permissão do seu superior.

Um dos maiores argumentos daqueles que 
são favoráveis a prática do ensino domiciliar é 
de fato a insatisfação diante da precariedade do 
método de ensino empregado por instituições 
públicas e privadas. A coletivização do ensino 
retira as peculiaridades de cada indivíduo, não traz 
o tratamento que os pais podem proporcionar no 

ensino domiciliar, observando até mesmo os maiores 
interesses e o ritmo de aprendizagem de seus filhos.

Além disso, famílias que defendem o ensino 
em casa manifestam o desejo de promover uma 
educação em tempo integral, abrangendo estratégias 
de aprendizado individualizadas, formação de 
princípios morais conectados aos da família 
e ensinamentos de valores como a disciplina, 
autonomia, autoestima e maturidade. Não se 
restringindo ao método ultrapassado aplicado nas 
escolas. Busca-se a autonomia dos pais diante do 
processo de educação dos filhos com maior controle 
sobre os conteúdos ao qual crianças e adolescente são 
expostos.

As famílias defendem o direito de escolher 
a modalidade de educação dos seus membros, se 
baseando na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, que em seu artigo XXVI, declara que 
a prioridade do direito de escolher o gênero de 
educação dada aos filhos pertence aos pais.

Em contrapartida, os opositores ao método de 
ensino domiciliar trazem como principal crítica a falta 
de socialização das crianças e adolescentes educadas 
dessa forma. Defendem que retirar o convívio escolar 
em fase de formação da personalidade, pode afetar 
suas habilidades de vida e socioemocionais. Ao 
privar a interação com outras crianças e adolescentes 
a capacidade de argumentação, de ouvir o outro e 
aceitar a diversidade diminui, indo contra a ideia de 
integração das crianças que serão os futuros cidadãos.

Carlos Roberto Jamil Cury, docente da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(PUC-MG) e professor emérito da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), insiste que, 
mesmo se a instituição tiver defeitos, ela é essencial:

Defendo que o prejuízo é maior quando a 
criança fica em casa. Todos têm o direito 
a frequentar outro espaço que não seja só o 
privado, de conviver com pares e com outro 
ambiente. Tirar uma pessoa da escola é privá-
la de oportunidades de desenvolvimento.

Ademais, questões como recursos limitados 
quanto as metodologias de ensino, falta de fontes 
confiáveis de informações, ausência de professores 
qualificados e treinados podem afetar a qualidade 
do ensino transmitido. A limitação ou até mesmo a 
eliminação de determinados assuntos do currículo 
escolar, traduz a falta de conhecimento que o ensino 
domiciliar pode causar.

Os críticos também se preocupam com a 
falta de mecanismos de controle para acompanhar 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prussian_education_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Prussian_education_system
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
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e avaliar se a grade curricular básica de ensino estará 
sendo seguida e portanto, se as crianças e adolescentes 
educadas pelas famílias estarão recebendo as 
instruções necessárias para o desenvolvimento de 
suas competências intelectuais, culturais e sociais.

Em meio a diversas opiniões, é de grande 
relevância analisar qual o posicionamento atual à luz 
do ordenamento jurídico brasileiro, e como o tema 
da educação domiciliar vem repercutindo entre o 
poder judiciário, legislativo e executivo.

Em Setembro de 2018, o STF decidiu 
por 9 votos a 1, pelo não provimento ao Recurso 
Extraordinário (RE) 888815, com repercussão geral 
reconhecida, no qual se discutia a possibilidade 
dahomeschooling ser considerada meio lícito de 
cumprimento pela família, do dever de prover a 
educação. Segundo o voto da maioria dos Ministros, 
fundamentaram que, não há legislação que regule 
os preceitos e regras aplicáveis a essa modalidade de 
ensino.

O relator ministro Luís Roberto Barroso, 
votou pelo provimento do recurso e considerou 
a prática do ensino domiciliar constitucional, em 
virtude da sua compatibilidade com as finalidades e 
os valores da educação infantojuvenil expressos  na 
Constituição de 1988.

Já o ministro Alexandre de Moraes, abriu a 
divergência no sentido do desprovimento do recurso, 
entendendo que não se trata de um direito, mas sim 
de uma possibilidade legal que ainda necessita de 
regulamentação para aplicação do ensino domiciliar 
no Brasil.

Diante de tanta repercussão sobre a falta de 
regulamentação da educação domiciliar no Brasil e 
o aumento da incidência do interesse das famílias 
pela modalidade de ensino, inicialmente elaborou-
se proposta para sua regulamentação através de 
medida provisória, ato que tem força de lei e 
portanto, famílias que já praticam ahomeschooling 
passariam imediatamente a ter amparo legal. Agora, 
no entanto, após o presidente Jair Bolsonaro assinar 
o Projeto de Lei para regulamentar a prática, será 
necessário passar por análise e aprovação antes de 
gerar os efeitos jurídicos.

Em Abril de 2019, a regulamentação da 
educação domiciliar foi proposta através do Projeto 
de Lei 2401/19 enviado à Câmara dos Deputados 
pelo Poder Executivo, que será analisado por 
uma comissão especial e pretende regulamentar a 
modalidade de ensino no Brasil, trazendo regras para 
o aprendizado e avaliações.

A proposta do governo cria uma “plataforma 
virtual” em que os pais ou responsáveis matricularão 
seus filhos em um sistema a ser hospedado no 
Ministério da Educação. Pelo projeto, a educação 
domiciliar poderá ser adotada para crianças e 
jovens desde o ensino fundamental (do 1º ao 9º 
ano) até o último ano do ensino médio (que tem 
três anos de duração). Anualmente, os jovens farão 
uma única avaliação para fins de certificação da 
aprendizagem.

Para evitar abusos, a proposta em análise na 
Câmara não autoriza a educação domiciliar no caso 
de pais condenados por crimes previstos no ECA, na 
Lei Maria da Penha, no capítulo de crimes contra a 
dignidade sexual do Código Penal, na Lei Antidrogas 
e na Lei dos crimes hediondos.

Além disso, o projeto prevê situações em que 
os pais perderão o direito à educação domiciliar: 
quando o estudante for reprovado, em dois anos 
consecutivos ou em três anos não consecutivos; 
quando o aluno injustificadamente não comparecer 
à avaliação anual e enquanto não for renovado o 
cadastramento anual junto ao ministério.

CONCLUSÃO

Como vimos, a homeschooling é uma técnica 
já difundida em diversos países desenvolvidos, onde 
o Estado de forma positiva controla o método de 
ensino e avalia o aprendizado. No Brasil para o 
método ser considerado legítimo ainda carece da 
regulamentação pelo Poder Legislativo e Poder 
Executivo.

De acordo com a Constituição Federal e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito 
indisponível o acesso a educação de qualidade, o 
pleno desenvolvimento para o exercício da cidadania 
e a qualificação para o trabalho.

O aspecto mais questionável em relação 
ao ensino domiciliar incide na socialização das 
crianças e adolescentes educados por esse método. 
Porém, cabe salientar que a socialização não se dá 
única e exclusivamente através do ambiente escolar, 
podendo existir outras formas para inserir esses 
indivíduos na coletividade, desenvolvendo seus 
aspectos humanos e a cidadania. A respeito disso, 
o projeto de lei n°2401/2019 referente à educação 
domiciliar, em seu art. 2° §2°dispõe que: “é dever 
dos pais ou dos responsáveis legais que optarem pela 
educação domiciliar assegurar a convivência familiar 
e comunitária (...)”.
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Ao criar o projeto de lei a fim de regulamentar 
o ensino domiciliar no Brasil, o legislador abriu 
portas para um grande avanço na área da educação, 
claro que não só por pretender autorizar que pais 
eduquem seus filhos em casa, mas mostrando estar 
ciente do respaldo necessário por parte do ente 
estatal, regulamentando sobre as matérias a serem 
desenvolvidas, as avaliações periódicas sob gestão 
do Ministério da Educação e vetando o método em 
determinadas situações que correriam em risco a esse 
grupo de vulneráveis.

Dessa forma, nota-se que o Estado não esta se 
eximindo do seu dever  de fornecer educação ou se 
omitindo na defesa do melhor interesse da criança e 
do adolescente, muito pelo contrário, esta dando a 
liberdade de pais que não satisfeitos com o sistema 
educacional regular, e que podem ofertar melhores 
condições educacionais a seus filhos de acordo com 
as normas pré-estabelecidas no projeto de lei, se 
tornarão legitimados a realizar o ensino domiciliar.

Com isso, conclui-se com esse estudo que, a 
regulamentação da prática do ensino domiciliar no 
Brasil se tornou uma questão de necessidade diante 
da atual realidade da sociedade. No âmbito jurídico 
o projeto de lei visa suprir os valores educacionais e 
no âmbito social e familiar deve-se proteger para que 
não cause prejuízos no desenvolvimento humano e 
social.

É possível, que as duas modalidades de ensino 
(escola regular e ensino domiciliar) coexistam na 
sociedade como legítimos no processo de educação. 
Ampliando aos pais e/ou responsáveis a prioridade 
do direito na escolha do tipo de instrução que será 
ministrada aos seus filhos. A plena liberdade de 
opção não é fator excludente entre uma modalidade e 
outra, sendo dever do Estado atuar como responsável 
por proteger com as medidas impostas, a fiscalização 
periódica, visando amparar direitos fundamentais 
das crianças e adolescentes educados através do 
ensino domiciliar.
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