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“Eu prefiro ser esta metamorfose ambulante, 
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RESUMO 

 

A vida é um bem fundamental. Sem ela não há que se falar em qualquer tipo de 
direito. Assim, busca-se elucidar o direito a vida como essencial para 
personalidade da pessoa, tornando-a sujeito de direitos e não somente o direito a 
vida, mas o direito de existir, de desenvolver-se, direito de nascer. Cabe ao 
Estado o dever de proteção de garantia dos direitos fundamentais promovendo a 
ordem pública e a dignidade de cada pessoa. Temos duas vertentes elucidadas 
neste trabalho, a primeira é a discussão sobre a vida do nascituro e seus direitos, 
a segunda vertente é a autonomia da gestante tendo a mulher o direito ao próprio 
corpo e suas vontades. O objetivo central é demostrar o conceito e início da vida, 
bem como a atuação na proteção do direito fundamental a vida, tendo em vista à 
autonomia da vontade da mulher e o direito a existência e desenvolvimento do 
nascituro, vez que consideramos o nascituro um ser humano e sujeito de direitos, 
devendo ser colocado a salvo até o seu nascimento. Discute-se que o feto em 
desenvolvimento possui características próprias dependendo apenas do corpo da 
mulher para se desenvolver. Assim, diante do estudo realizado, identifica-se que o 
nascituro é considerado pessoa, ser humano com vida e diante disso sujeito de 
direitos. A autonomia privada da mulher e o direito ao próprio corpo estão 
relacionados aos seus direitos da personalidade, entretanto, por se tratar o feto 
apenas um hospedeiro do seu corpo, a mulher não deveria ter tal lisura para 
tomar decisões que não pertencem ao seu corpo. Finalizando, consideramos o 
homem um ser transcendente, uno, formado de vida, sentimento e dotado do 
direito mais digno que é o reconhecimento com direito fundamental a vida e toda 
sua plenitude. 

Palavras chave: Vida; Nascituro; Aborto; Autonomia da Gestante; Direitos 
Fundamentais. 
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PIMENTA, Clóris Patrícia. Right to Abortion: Choice Against Life? 2018. 98 
pages. Final Masters Dissertation in Law Masters Course. UNICESUMAR – 
Centro Universitário Cesumar, Maringá – Paraná, Brazil, 2018. 

 

ABSTRACT 

 

Life is a fundamental good, without it there is nothing to speak of in any kind of 
right. therefore, it seeks to elucidate the right to life as essential for the personality 
of the person, making  it a subject of rights and not only the right to life, but the 
right to exist, to develop, the right to be born. It is the duty of the State to protect 
the guarantee of fundamental rights by promoting public order and the dignity of 
each person. We have two aspects elucidated in this work, the first is the 
discussion about the life of the unborn child and their rights, the second aspect is 
the autonomy of the pregnant woman and her right about her body and will. The 
central objective is to demonstrate the concept and beginning of life, as well as the 
action in the protection of the fundamental right to life, in view of the autonomy of 
the woman's will and the right to the existence and development of the unborn 
child, since we consider the unborn child a human being and subject of rights, and 
must be placed safe until birth. It is argued that the developing fetus has its own 
characteristics depending only on the woman's body to develop. Therefore, in view 
of the study carried out, it is identified that the unborn child is considered a person, 
a human being with life and before that is subject of rights. The woman's private 
autonomy and the right to her own body are related to her personality rights, 
however, because the fetus is treated only as a host of her body, the woman 
should not have such smoothness to make decisions that do not belong to her 
body. Finally, we consider man a transcendente being, one, formed of life, feeling 
and endowed with the most dignified right that is the recognition with a 
fundamental right to life and all of its fullness. 

 
Keywords: Life; I was born; Abortion; Autonomy of the Pregnant Woman; 
Fundamental rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O direito a vida fomenta uma discussão acerca da condição do sujeito de 

direito, muitos estudos científicos, jurídicos, biológicos e filosóficos discutem 

teorias acerca de qual é o conceito de vida, bem como teorizam seu estágio 

inicial. 

Por mais de 2 mil anos, tenta-se explicar a definição do conceito de vida, 

conseguir explicar e responder a esta dúvida é um ponto crucial para determinar 

se o aborto é crime ou não. 

As mais variadas esferas debatem o conceito e o inicio da vida, 

principalmente quando desperta a polêmica sobre as formas de interrupção da 

gestação. 

 O ordenamento jurídico brasileiro vem passando por diversas 

transformações, onde surpreendentes decisões do Supremo Tribunal Federal 

descriminalizam o aborto em determinadas situações, antes proibidas pelo Código 

Penal Brasileiro, trazendo novas visões a respeito da autonomia da mulher quanto 

ao seu próprio corpo na escolha da interrupção da gestação até o terceiro mês de 

gestação, ou pelo feto ser portador de anencefalia.  

Além das exceções já descritas no Código Penal Brasileiro, o aborto dos 

fetos anencefálicos, a partir da ADPF nº 54, julgada em 2012, prioriza-se a saúde 

da mãe, onde a gestante pode optar pela interrupção da gestação nestes casos. 

Já em 2016, a turma do Supremo Tribunal Federal, novamente 

surpreendeu ao julgar o Habeas Corpus 124.306, que descriminalizou e deu 

total autoridade a gestante de escolher pela interrupção da gravidez até o 

terceiro mês de gestação. 

Por se tratar de um conflito entre direitos fundamentais previstos por 

nossa Constituição, sendo um deles a liberdade, a privacidade e a autonomia 

reprodutiva em confronto com o direito à vida, o presente estudo se torna de 
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suma importância, não somente para os operadores do Direito, mas também ao 

meio acadêmico. 

A luz da legislação brasileira, o aborto é de modo geral, considerado 

crime, onde o praticante pode ser condenado, onde anteriormente era apenas 

permitido ou descriminalizado em dois casos já descritos no Código Penal, o sexo 

violento ou estupro, e no caso de risco de vida da gestante. 

Em volto do arcabouço de argumentos, o posicionamento do STF pacifica 

este tema, onde um assunto que se torna discutido, é a dignidade da pessoa 

humana. Tal princípio abrange os valores de uma sociedade, valor moral, 

espiritual que são inerentes à pessoa e que devem ser defendidos pelo Estado 

Democrático de Direito e discute-se a autonomia da mulher em que pese o direito 

as decisões sobre seu próprio corpo. 

A dignidade da pessoa humana assegura qualquer tipo de ato que possa 

garantir a vida, que possa degradar a pessoa e ainda, que seja desumano, 

garantindo condições de existência e sobrevivência. O Supremo discute a 

dignidade da pessoa humana pensando em novas formas: mãe e feto 

anencefálico e mãe e gravidez indesejada, abordando ainda o conceito e origem 

da vida, a partir de que momento, se pode considerar vida num ser humano. 

O cerne da discussão coloca-se nos parâmetros da plenitude do direito à 

vida, onde o presente trabalho apresenta teorias acerca do início da vida, onde se 

verifica que em nosso ordenamento jurídico é aceita a teoria concepcionista, ou 

seja, a vida inicia com a concepção, fecundação do óvulo com o espermatozoide.  

Apresentam ainda, diversas análises quanto à dignidade da pessoa 

humana, direitos fundamentais, a vida como um bem jurídico tutelada, formas de 

abortamento, justificação no ordenamento jurídico brasileiro, autonomia da 

mulher, analisando o conceito de vida. 

 

 

  



14 
 

2. DIREITOS FUNDAMENTAIS E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA 
DE 1988 
 

 

Inicialmente foi feita uma breve análise da Constituição Federal Brasileira 

de 1988, explicando a importância da conquista dos direitos fundamentais. A 

inserção dos direitos fundamentais na Constituição Federal demonstra que a 

sociedade brasileira está sendo regida de forma mais justa e igualitária. 

O marco inicial dos direitos fundamentais é considerado por alguns 

autores através da Carta Magna Inglesa no ano de 1212, contudo, não se 

tratavam especificamente de garantias de liberdade para os indivíduos, mas de 

poder político, de modo a abranger uma minoria efetiva. 

Segundo Canotilho, a inserção ou positivação dos direitos fundamentais 

se deu a partir da Revolução Francesa, formulando a Declaração dos Direitos do 

Homem no ano de 1789. 

Em que pese, os direitos fundamentais são considerados de primeira, 

segunda, terceira e quarta dimensão, onde segundo Novelino podem ser 

descritos da seguinte forma1: 

Direitos fundamentais de primeira dimensão são os direitos civis, políticos, 

individuais, já de segunda dimensão são considerados os direitos sociais, 

culturais, econômicos, direitos estes que exigem uma participação efetiva do 

Estado, pois a titularidade do direito é coletiva. 

Em sequência apresentam-se os direitos fundamentais de terceira 

dimensão, conhecidos como os direitos ligados a solidariedade, fraternidade, 

progresso, são direitos transindividuais, destinados à proteção do gênero 

humano. E para finalizar, os direitos fundamentais de quarta geração são os 

direitos a democracia. 

A Constituição Federal foi um marco para o progresso da nação, com a 

queda do regime militar abrindo espaço para o estado democrático de direitos, 

                                            
1 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. São Paulo: Editora Método, 2009, 3 ed., 362/364. 
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assegurando para sua população os direitos e garantias fundamentais, direitos 

individuais, sociais, bem estar, liberdade, segurança, igualdade, sem 

preconceitos, uma sociedade mais justa e mais humana, mais preocupada com o 

próximo.  

Sarlet afirma que: 

 

[...] uma das primeiras notícias históricas de um desenvolvimento 
mais claro de ideias que mais tarde influenciariam na formação da 
noção de dignidade da pessoa humana e de direitos fundamentais 
pode ser buscada na filosofia antiga greco-romana, mais 
especificamente na escola estoica, que defendia que o ser 
humano é diferente dos outros animais em virtude da 
racionalidade2. 

 

Ainda, o autor traz uma importante consideração sobre os direitos 

fundamentais: 

 
“[...] os direitos fundamentais se aplica para aqueles direitos dos 
seres humanos reconhecidos e positivados na esfera do Direito 
Constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a 
expressão direitos humanos, guardaria a relação com os 
documentos do direito internacional, por se referir-se àquelas 
posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculação com determinada ordem 
constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para 
todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco 
caráter supranacional (internacional) ”. 
 

 
O direito a vida está tutelado na Constituição Federal através do Art. 5º, 

constituído de cláusula pétrea do qual dispõe “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...”. 

 

Os direitos e garantias individuais explícitos supramencionado no 
preâmbulo também estão citados também entre os art. 5º ao 17º, 
da Constituição; Capítulo I, Dos direitos e deveres individuais e 
coletivos; Capítulo II, Dos direitos sociais; Capítulo III - Da 

                                            
2 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 37/38. 
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nacionalidade; Capítulo IV - Dos direitos políticos; Capítulo V - 
Dos partidos políticos.3 

 

Ainda no Art. 5º, Caput é assegurado aos brasileiros o direito a vida em 

sua plenitude, e no Art. 84, Inciso XIX, complementado pelo Inciso XLVII do artigo 

5º da Constituição Federal, que no Brasil só é aceito o caso de pena de morte em 

guerra declarada, sendo banida em qualquer outro caso:   

 

“Assim, mesmo por emenda constitucional é vedada a instituição 
da pena de morte no Brasil, sob pena de se ferir a cláusula pétrea 
do Art. 60, § 4º, Inciso IV”.4 

 

E ainda, 

 

“Assim, a Constituição Federal de 1988 garante as necessidades 
vitais do ser humano e proibindo qualquer tipo de tratamento 
índigo, como a tortura, penas de caráter perpetuo, trabalhos 
forçados, cruéis etc.”.5  

 

Sendo assim, podemos constatar que o direito a vida é uma garantia 

fundamental que condiciona os direitos da personalidade para o indivíduo. 

Para Zulmar Fachin: 

 

A pessoa pode externar seu pensamento sobre qualquer assunto 
e da forma que desejar. Se, porém, ao manifestar seu 
pensamento, a pessoa ferir o direito de outrem, ficará obrigada a 
indenizar os danos materiais, morais ou à imagem (art. 5º, inciso 
V).6 

 

A Constituição Federal trata no Capítulo I sobre as garantias e sobre a 

proteção aos direitos individuais e coletivos, direitos estes com origem após as 

revoluções nos Estados Unidos da América no ano de 1776 e Revolução 

                                            
3 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro 1988. DOU, Brasília, 
DF, 05 out.1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 16 
novembro de 2017. 
4 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 14. Ed. São Paulo: Saraiva 2010. 
p.1024. 
5 Ibid. 
6 FACHIN, ZULMAR. Direitos Fundamentais e Cidadania. São Paulo: Método, 2008. 300 p. 
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Francesa em 1789, tais revoluções proclamaram como princípios universais a 

“Igualdade, Liberdade e Fraternidade”, onde tiveram seus limites tutelados pela 

atuação do Estado, sendo considerados essenciais para a pessoa humana. 

Ingo Wolfgang Sarlet aduz que: 

 

“(...) os direitos fundamentais, em razão de multifuncionalidade, 
podem ser classificados basicamente em dois grandes grupos, 
nomeadamente os direitos de defesa (que incluem os direitos de 
liberdade, igualdade, as garantias, bem como parte dos direitos 
sociais – no caso, as liberdades sociais – e políticos) e os direitos 
a prestações (integrados pelos direitos a prestações em sentido 
amplo, tais como os direitos à proteção e à participação na 
organização e procedimento, assim como pelos direitos a 
prestações em sentido estrito, representados pelos direitos sociais 
de natureza prestacional).”7 
 

A Constituição Federal, trás em seu rol de direitos e garantias, o princípio 

da dignidade da pessoal humana como parte dos direitos fundamentais, dispondo 

o direito à vida, como inatingível, inalienável, sendo importante bem jurídico que 

deve ser protegido. 

Já o autor Canotilho assevera que “[...] há uma presunção a favor da 

dimensão subjetiva dos direitos fundamentais (...) que considera que os direitos 

são, em primeira linha, direitos individuais”8.  Desta forma, o direito a honra, a 

vida, a integridade, são característicos do individuo, tão somente relacionados a 

sua personalidade no que concerne às expectativas de desenvolvimento e 

proteção de seus interesses. 

A jurisprudência define os direitos e garantias fundamentais como: 

 

Os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Não 
há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que 
se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de 
relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio 
de convivência das liberdades legitimam, ainda que 
excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de 
medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, 

                                            
7 SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia dos direitos fundamentais. 10. Ed. Revista e atualizada, 
Porto Alegre: Livraria do advogado, 2010. 
8 GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 536. 
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desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria 
Constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao 
delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas – e 
considerado o substrato ético que as informa – permite que sobre 
elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, 
a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a 
assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum 
direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem 
pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros.9 

 

O que se pode analisar desta afirmação, é que a jurisprudência não 

defende direitos absolutos, ou seja, defende que não existem os direitos 

absolutos, portanto o direito a vida, não seria considerado um direito absoluto. 

Maria Helena Diniz descreve em seu livro sobre a inviolabilidade 

constitucional do direito a vida10: 

 

O direito a vida, por ser essencial ao ser humano, condiciona os 
demais direitos da personalidade. A Constituição Federal de 1988, 
em seu art5º, caput, assegura a inviolabilidade do direito à vida, 
ou seja, a integridade existencial, consequentemente, a vida é um 
bem jurídico tutelado como direito fundamental básico desde a 
concepção, momento específico, comprovado cientificamente, da 
formação da pessoa. A vida é o bem jurídico mais importante a 
ser zelado, quando diante do ponto de vista jurídico, começa 
desde o período intrauterino, desde a concepção. 
 

Ainda em relação aos direitos fundamentais instituídos na Constituição 

Federal, estes contemplam características em comum, sendo elas a 

universalidade, uma vez que todos são detentores dos direitos, a 

irrenunciabilidade, ou seja, não é permitido à pessoa abrir mão desses direitos, a 

relatividade, não é absoluto e por fim, a imprescritibilidade, estes direitos não 

prescrevem. 

O ilustre Miguel Reale caracteriza direitos fundamentais como “[...] é da 

autoconsciência da dignidade do homem que nasce a ideia de pessoa, segundo a 

                                            
9 MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 16-9-1999, Plenário, DJ de 12-5-2000. 
10 DINIZ Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. São Paulo: Saraiva, 2001.p. 21. 
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qual não se é homem pelo mero fato de existir, mas pelo significado ou sentido da 

existência”.11 

Zulmar Fachin compreende que a inserção dos direitos fundamentais na 

Constituição foi um grande avanço, conforme segue: 

 

A Carta Magna tem compromisso induvidoso com a pessoa 
humana. Nesse campo, trata-se de um dos documentos 
constitucionais mais avançados já produzidos no mundo. A 
pessoa humana, um dos fundamentos do Estado brasileiro (art. 
1ª, III), é objeto de proteção em diversos dispositivos 
constitucionais. Pode-se identificar na Constituição o ideário 
Kantiano: as coisas têm preço; o homem, dignidade.12  
 

Nota-se que o Estado é o garantidor da efetividade dos direitos 

fundamentais, visto que estão explícitos em nossa Constituição Federal, e este 

deve tomar medidas para concretizar a efetivação dos direitos através de leis, 

decretos e jurisprudências, obrigando as entidades públicas e privadas a respeitar 

tanto a coletividade quanto o indivíduo. 

 

 

2.1. DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 
 

A personalidade é uma característica do ser humano, assim como sua 

dignidade. As características e atributos do ser humano são singulares a ele, e 

isso é o que difere este ser das demais pessoas.  

Maria Helena Diniz cita Gofredo da Silva Telles sobre em que consiste a 

personalidade humana: 

 

[...] a personalidade consiste no conjunto de caracteres próprio da 
pessoa. A personalidade não é um direito, de modo que seria 
errôneo afirmar que o ser humano tem direito à personalidade. A 
personalidade é que apóia os direitos e deveres que dela irradiam, 
é o objeto de direito, é o primeiro bem da pessoa, que lhe 
pertence como primeira utilidade, para que ela possa ser o que é, 

                                            
11 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 1978. 
12 FACHIN, ZULMAR. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. São Paulo: Método, 2008, p. 101. 
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para sobreviver e se adaptar às condições do ambiente em que se 
encontra, servindo-lhe de critério para aferir, adquirir e ordenar 
outros bens. 13 

 

Os direitos da personalidade decorreram de uma evolução social 

tornando-os positivados e dependentes da tutela estatal para garantir sua 

efetividade. 

Os professores Carlos Alexandre Moraes e Valéria Silva Galdino Cardin14 

afirmam que “Cada um tem o direito de ver protegido aquilo que de mais próprio 

nele existe, desde o nascimento ate seu completo desaparecimento, e este 

amparo vem de forma jurídica, através dos direitos da personalidade”. 

Estes são conhecidos como os direitos fundamentais, que existem desde 

os tempos antigos, e aos poucos foram tomando sua parte na doutrina jurídica e 

sendo moldado lentamente com a evolução da humanidade. 

Conhecido como direitos intransmissíveis, os direitos da personalidade 

são irrenunciáveis, e servem para preservação da vida humana. 

Os direitos da personalidade são conhecidos á pessoa humana tomada 

em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento 

jurídico exatamente para a defesa de valores inatos no homem, como vida, a 

higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros tantos15. 

Ao que concerne os direitos da personalidade, ousamos mencionar o 

direito natural e positivo, onde se caracteriza o direito natural, com fonte e direitos 

extraídos da natureza humana, direitos estes, que já são pré-existentes e estão 

garantidos no ordenamento jurídico. Já o direito positivo, menciona que tais 

direitos inerentes à pessoa, podem variar com a interferência de diversos 

aspectos, sendo natureza histórica, étnica, onde a partir dessa premissa, 

juridicamente legitimando, conhecemos como direitos da personalidade. 

                                            
13 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro. Vol I, 20. ed., rev. e aum. de acordo com o 
novo código. São Paulo: Saraiva,2003. 
14 MORAES, Carlos Alexandre; CARDIN, Valéria Silva Galdino Cardin. Novos Direitos e Direitos 
da Personalidade. 1ª Ed. Maringá – Pr: Clichetec, 2013.p. 12. 
15 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 
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Na percepção de Tepedino a personalidade é considerada “[...] atributo 

que habilita a pessoa a ser titular de relações jurídicas, mas esse único enfoque 

torna a sua percepção incompleta”. “A personalidade pode ser considerada sob 

outro aspecto, que a tem “como conjunto de características e atributos da pessoa 

humana, considerada como objeto de proteção por parte do ordenamento 

jurídico.”16 

Algumas teorias justificam os direitos da personalidade, sendo possível 

citar a teoria Monista17, que tese um único direito que envolve todos que estariam 

possivelmente relacionados a ele. 

Já na teoria Pluralista, ela identifica diversas vertentes e ramificações 

para personalidade, sendo cada uma deles garantidora de proteção 

separadamente. 

Quanto às pessoas jurídicas, o art. 52 Código Civil, expressa o seguinte 

“aplica-se as pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da 

personalidade". 

Este chamado direito da personalidade, é caracterizado por dotações 

peculiares que estão intimamente ligados a pessoa, e seus efeitos de direito, tem 

eficácia erga omnes, pois são absolutos e atingem uma coletividade, tendo assim 

um direito ao respeito a estes direitos. 

São também considerados direitos indisponíveis, com caráter de 

extrapatrimonialidade, são imprescritíveis e impenhoráveis. Estes direitos tem a 

característica de vitaliciedade, pois acompanha a pessoa do nascimento a morte, 

sendo permanentes e inatos. 

O Brasil recepcionou o direito da personalidade garantindo uma tutela 

tipificada, direito expresso na Constituição Federal de 1988 estabelece que a 

dignidade da pessoa humana seja o fundamento do nosso país, onde a pessoa 

humana voltou a ser o centro do ordenamento jurídico, onde todos seus direitos 

                                            
16 TEPEDINO, Gustavo. A Tutela da Personalidade no Ordenamento Civil-constitucional Brasileiro. 
In: ________. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 23-54. 
17 Entende-se que a teoria monista tem suas bases bem consolidadas no quesito da existência 
apenas de uma única ordem jurídica. 
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são irrestritamente protegidos na forma da lei. Consideramos ainda, nas palavras 

de Cortiano Junior: 

 

O objetivo do ordenamento jurídico é a efetiva proteção da 
personalidade. O fato de ser considerada como um valor unitário, 
com proteção total, não impede a previsão tipificada de alguns 
aspectos da personalidade. As duas formas de proteção, genérica 
e específica, são complementares. No caso em que não houver 
previsão específica para sua proteção, deve ser considerada a 
proteção genérica, de forma a abranger todas as situações.18 
 

Luís Roberto Barroso19 dispõe que [...] extrai do princípio da dignidade da 

pessoa humana os denominados direitos da personalidade, reconhecidos a todos 

os seres humanos e oponíveis aos demais indivíduos e ao Estado. 

Saliente ainda Luís Roberto Barroso que existem duas características 

importantes atribuídas aos direitos da personalidade sendo elas: 

 

A primeira delas é que tais direitos, atribuídos a todo ser humano 
e reconhecidos pelos textos constitucionais modernos em geral, 
são oponíveis a toda a coletividade e também ao Estado”. A 
segunda característica peculiar dos direitos da personalidade 
consiste em que nem sempre sua violação produz um prejuízo 
que tenha repercussões econômicas ou patrimoniais, o que 
ensejará formas variadas de reparação, como o direito de 
resposta, a divulgação de desmentidos de caráter geral e/ou a 
indenização pelo dano não-patrimonial (ou moral, como se 
convencionou denominar).20 
 

A indisponibilidade pode ser citada por César Fiuza21 como “[...] direitos 

que não podem ser transferidos a terceiros.” Relata ainda sobre os direitos 

disponíveis “[...] os autorais, os direitos à imagem, ao corpo, aos órgãos, etc., por 

meio de contratos de concessão, de licença ou de doação.”. 

                                            
18 CORTIANO JUNIOR, Eroulths. Alguns apontamentos sobre os chamados direitos da 
personalidade. In: FACHIN, Luiz Edson (Org.). Repensando fundamentos do direito civil brasileiro 
contemporâneo. 1. ed., 2. tir. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 31-56. 
19 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 2ª edição. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p, 253) 
20 BARROSO, Luis Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da 
personalidade. Critérios de ponderação. Interpretação constitucionalmente adequada do 
Código Civil e a Lei da Imprensa. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro. Jan./Mar. 
2004, p. 12. 
21 FIUZA, César. Direito Civil – Curso Completo. 9 edição. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 
2006. P, 173. 
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É observável o progresso do reconhecimento da pessoa humana no 

ordenamento jurídico brasileiro, enaltecendo o indivíduo em face das declarações 

de direitos humanos, especialmente a Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789 advinda com a Revolução Francesa. 

Notoriamente foram expressos enunciados que evidenciam a tutela da 

personalidade, claramente exposto no Art. 5º da Constituição Federal Brasileira, 

onde dispõe em seu inciso V que “[...] é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem; (...) e ainda no inciso X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação [...]. 

 O Brasil como estado Democrático de Direito, dispõe constitucionalmente 

o valor fundante do ordenamento jurídico, promovendo à imediata proteção a 

dignidade humana. 

 

2.1.1. Conceito de Pessoa 
 

  

O conceito de pessoa, é um dos mais relevantes conceitos a serem 

objetos de estudos jurídicos, entretanto, pouco se vê a investigação aprofundada 

de modo a elucidar este importante dilema.  

A noção de pessoa acompanha a evolução da humanidade de acordo 

com a ascensão da civilização atribuindo a sua essência a dignidade humana, 

com a construção hodierna do conceito. 

Karol Woltyla em seu livro “Amor e Responsabilidade” apresenta o 

homem com o algo a mais, não apenas um indivíduo da espécie, mas “[...] uma 

plenitude e uma perfeição de ser particulares, que não se podem exprimir senão 

empregando a palavra “pessoa” [...]”.22 

                                            
22 WOLTYLA, Karol. Amor e Responsabilidade. Portugal: Ed. Rei dos Livros, 1999, p. 12. 
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Edna Raquel Hogemann ao citar os pensamentos de São Tomás de 

Aquino, define o conceito de pessoa da seguinte forma,:  

 

“S. Tomás define pessoa como um subsistente indivíduo em 
alguma natureza racional. Distinctum subsistens in aliqua natura 
rationali. Concebe o significado da ideia de pessoa como relação, 
ou seja, a substancialidade da relação in divinis. Para ele, não 
haveria outra forma de elucidar o significado das pessoas divinas, 
senão a de esclarecer as relações entre elas, com o mundo e com 
os homens. S. Tomás vale-se de Boécio para afirmar que 
“pessoa”, em Deus, significa precisamente relação: “todo atinente 
às pessoas, significa uma relação”. Além disso, entendia ele que 
não havia outra forma de se esclarecer o significado das pessoas 
divinas, senão a de esclarecer as relações entre elas, com o 
mundo e com os homens.”23 
 

São Tomás de Aquino teólogo, estudioso sobre a pessoa, considera que 

a pessoa é a realidade e a distinção, sendo um assunto metafísico, se encontra 

no centro da ordem social e jurídica. Assim, ele toma como premissa que cada 

indivíduo é originário da criação divina, cada criatura é única. 

A Teoria de São Tomás de Aquino tem papel no direito natural absoluto, 

onde se considera que o governo, a sociedade, o direito, tudo isso é fruto do 

pecado e a igreja deve ser a guardiã da Lei de Deus. Sua mola propulsora foi a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, onde também nasce à ideia de 

pessoa na Convenção Americana de Direitos do Homem ou o conhecido Pacto de 

San José da Costa Rica, assinado no ano de 1969. Os direitos humanos da 

contemporaneidade abarcam a ideia do direito natural, sob o prisma da filosofia 

de São Tomás de Aquino não enfrentando assim, a questão do direito positivo. 

O entendimento de Tomás de Aquino, é que não havia outra forma onde 

fosse possível identificar a divindade das pessoas, a não ser esclarecer a relação 

dos homens com o mundo. Ele afirmava ainda que:  

 

Não há distinção em Deus, a não ser em virtude das relações de 
origem. Contudo, em Deus a relação não é como um acidente 
inerente ao sujeito, mas é a própria essência divina, de tal modo 

                                            
23 HOGEMANN, Edna Raquel. A ambiguidade da noção de pessoa e o debate bioético 
contemporâneo. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, XIX, 2010, Fortaleza. Anais... 
Fortaleza, CONPEDI, 2010. 
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que a subsiste do mesmo modo como subsiste a essência divina. 
Assim como a divindade é Deus, a paternidade divina é Deus Pai, 
que é a pessoa divina: portanto, a pessoa divina significa a 
relação enquanto subsistente, isto é, significa a relação na forma 
da substância, que é a hipóstase subsistente na natureza divina, 
embora aquilo que subsiste na natureza divina outra coisa não 
seja senão a natureza divina.24 

 

São Tomás de Aquino então estabelece a pessoa como uma relação 

metafísica, onde ele descreve a metafísica como um ramo de conhecimento pela 

busca da essência das coisas. 

O home se revela a imagem e semelhança de Deus, conferido este título 

pela teologia, o ser humano é um corpo concebido através da união à alma 

espiritual, o que a torna uma obra direta e imediata ao transcendente. O 

cristianismo considera o ser humano como o Ser Supremo, uma criatura divina. O 

homem no pensamento de Descartes é uma coisa que pensa, “que duvida que 

conceba que afirma que nega que quer que não queira que imagine também e 

que sente.”25 

São Tomás de Aquino defende a ideia de que o ser humano é uma réplica 

de Deus, possuidor de uma natureza individual, construindo os direitos do 

homem. 

Entretanto, Tomás de Aquino quando fala em alma, se refere a uma alma 

que não existe na concepção, uma alma inexistente, dado ao fato de que o 

cérebro não estaria formado no feto ou no embrião em desenvolvimento, este não 

possui dons intelectuais, senão vejamos o que Ronald Dworkin esclarece:  

 

“Santo Tomás e quase todos os teólogos católicos posteriores 
rejeitaram a concepção de Platão de que uma alma humana pode 
existir de maneira totalmente independente e incorpórea, ou que 
pode combinar-se com qualquer tipo de substância. Segundo a 
concepção platônica, Deus podia combinar uma alma humana 
com uma rocha ou uma árvore. Santo Tomás aceitava, porém, a 
doutrina aristotélica do hilemorfismo, que sustenta que a alma 
humana não é uma substância independente e flutuante que 
possa ser combinada com qualquer coisa, mas que se relaciona 
logicamente com o corpo humano do mesmo modo que a figura 

                                            
24 Ibid. 
25 DESCARTES, René. Meditações. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 103. 
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ou a forma de qualquer objeto se relaciona logicamente com a 
matéria-prima da qual é feita. Nenhuma estátua pode ter uma 
determinada forma a menos que ela – a totalidade da pedra, da 
madeira, da cera ou do gesso – tenha essa forma. Nem mesmo 
Deus poderia fazer com que um grande bloco de pedra sem forma 
viesse a ter a forma do Davi de Michelangelo. Da mesma maneira, 
segundo esse ponto de vista, nada pode incorporar uma alma 
humana a menos que já seja um corpo humano, o que significava, 
para Santo Tomás e a doutrina católica posterior, um corpo com a 
forma e os órgãos de um ser humano. Santo Tomás, portanto, 
negava que a alma humana já estivesse impregnada no embrião 
que um homem e uma mulher criam juntos por meio do sexo. 
Esse embrião inicial, pensava ele, é apenas a matéria-prima de 
um ser humano cujo desenvolvimento é dirigido por uma série de 
almas, cada qual apropriada ao estágio que alcançou a cada qual 
corrompida e substituída pela seguinte, até que o embrião 
finalmente alcance o desenvolvimento necessário a uma alma 
claramente humana.26 
 

A filosofia não estruturou o conceito de pessoa, tratando-se de uma 

resposta um tanto quanto ímprobo na visão monista da realidade. Os gregos 

alinhavam a concepção de individualidade intrínseca do homem como um ser de 

existência singular, tão somente caracterizado como individuo.  

Conjuntamente podemos citar os ensinamentos de Platão e Aristóteles 

que aplicaram no período antropológico da filosofia, a essência, a substância, a 

natureza referindo-se concretamente a pessoa, a partir da cosmologia, onde o ser 

humano, o homem, a pessoa, é uma realidade natural mais elevada do ser. 

Andrés Felipe Thiago Selingardi Guardia cita em seu trabalho Platão, que 

apresenta as suas próprias concepções do que é o homem através dos 

ensinamentos socráticos: 

 

O pensamento de Platão estriba-se em uma compreensão 
dualista do homem. Em sua existência, o ser humano congraça 
corpo e alma, material e imaterial, finito e infinito. A alma preexiste 
ao corpo e, consequentemente, pode subsistir independentemente 
dele. Não se subordina a outras almas e por si só alcança seus 
fins. Trata-se de um ente espiritual, imortal, incorruptível, que 
sempre existiu e sempre existirá. O homem é sua própria alma, de 
origem divina, que acidentalmente está jungida ao corpo e tem por 

                                            
26 DWORKIN, Ronald. Domínio da Vida – Aborto, eutanásia e liberdades individuais. São 
Paulo: Editora Martins Fontes, 2003. 
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incumbência guiá-lo, tal qual o timoneiro que comanda o navio ou 
o cocheiro que conduz a carruagem. 27 
 

Já no que concerne à natureza, de acordo com Aristóteles, seria como um 

princípio de movimento. É possível, assim, definir a natureza, como ser 

substancial, considerado como primeiro princípio operativo, ou seja, é o ser 

considerado como primeiro princípio das operações das quais ele é a causa ativa 

ou sujeito passivo.28 

Aristóteles considera o homem um ser capaz de promover reflexão, 

racional, capaz de distinguir coisas e fatos, o verdadeiro do falso, sendo 

considerado numa posição mais elevada dos seres. Aristóteles considera ainda a 

formação do homem como uma única natureza, compreendidos numa junção de 

corpo e alma, onde a alma é a forma essencial do homem sendo ela a 

responsável pela vida presente no corpo inanimado, tornando assim, um ser uno. 

No pensamento de Imannuel Kant, o homem é diferente dos demais 

seres, pelo fato de lhe ser atribuída à dignidade humana, trazendo um ponto de 

vista pragmático, Kant afirma que o modo de agir é o que torna o homem, um ser 

com a essência humana. 

 

2.1.1.1 Conceito de Vida pelas Perspectivas Etimológica, Filosófica, 

Bioquímica, Biológica e pela Perspectiva Jurídica 

 

Palavra derivada do latim “vita”, que se refere à vida. Já no sentido 

jurídico, a vida pode ser entendida como conjunto de atividades exercidas por 

uma pessoa instituída de princípios e preceitos, com vantagens atribuídas ao ser 

humano.29 

                                            
27 Andrés Felipe Thiago Selingardi Guardia apresenta em seu artigo intitulado “A Dignidade da 
Pessoa Humana: da Antropologia Filosófica ao Estado Democrático de Direito”, ensinamentos e 
concepções do que é a pessoa, o homem, através de uma visão socrática. Artigo disponível 
em:<file:///C:/Users/Patr%C3%ADcia/Desktop/OAB%202018/MESTRADO/89233-167405-1-
PB.pdf>. Acesso em: 20/04/2018. 
28MORAES, Walter. Concepção Tomista da Pessoa, um contributo para a teoria do direito da 
personalidade. RT 590/23, dez./1984.  
29 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 1999. 
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Já no conceito de vida, inclui uma diversidade de ideias que podem 

compor o conceito, contudo, não existe ainda uma definição clara e precisa do 

que seja a vida, por este motivo, algumas propostas são consideradas, as 

chamadas onto definições, que caracterizam a vida como mente, consciência e 

matéria. 

Amabis, Martho e Mizuguchi descrevem que a vida é “um conjunto de 

sistemas químicos nos quais as reações ocorrem de maneira coordenada e 

sincrônica e se sucedem em sequências rigorosamente ordenadas no espaço e 

no tempo”.30 

Claus Emmeche e Charbel Niño El-Hani, explicam em sua pesquisa que 

não existe coerentemente uma definição para palavra vida:  

 

Tal concepção de uma definição de vida (a visão tradicional) 
conduz a problemas (incertezas, casos especiais, formas 
limítrofes etc.) e estes problemas fizeram com que alguns biólogos 
pensassem que, na biologia, nós não podemos em geral definir 
vida. Esta ideia conflita com a noção intuitiva bastante razoável de 
que toda a vida (na Terra) de fato compartilha algumas 
propriedades fundamentais. Esta intuição é histórica e 
empiricamente bem fundamentada. Nós argumentaremos que o 
problema não é apenas definir vida, visto que isto já foi feito, de 
maneira implícita, pela biologia do século XX pelo menos de duas 
maneiras relevantes.31 

 

Diante deste quadro de estudos biológicos, o pesquisador entende uma 

carência no sentido de explicar o verdadeiro significado da palavra vida. 

Elio Sgreccia relata através da teoria da concepção que “[...] o primeiro 

dado incontestável de vida se da a partir da união do ovulo com o 

espermatozoide” 32. 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) dispõe conforme Resolução N° 

1/88, art. 29 VI, que o nascimento pode ser considerado como “a expulsão ou 
                                            

30 AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues; MIZUGUCHI. Origem da vida e 
citologia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1979. vol. 1. p. 7. 
31 Definição de vida. Disponível em: http://www.nbi.dk/~emmeche/coPubl/99.DefVida.CE.EH.html. 
Acesso em: 01/03/2017. 
32SGRECCIA, Elio. Manual de bioética: II aspectos médicos – sociais. 2 ed. Loyola, São Paulo. 
2002. p. 28. 
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extração completa do produto da concepção, quando após a separação, respire e 

tenha batimentos cardíacos, tendo sido ou não cortado o cordão umbilical, que 

esteja ou não desprendida da placenta”. 

Pode-se dizer que a vida trata-se de uma condição do ser decorrente de 

uma autocriação, ou seja, componentes que participam de uma produção, auto 

criação, ou autopoiese. 

 A filosofia apresenta um sentido de vida sempre pautado na razão da 

existência humana, onde é fundada na metafísica, onde Platão e Aristóteles 

revelam seu entendimento: a vida é um elemento irracional da alma comum a 

todos os seres vivos, referindo-se à nutrição e ao crescimento, atribuindo-se aos 

embriões e aos recém-nascidos.33 

 Platão considera que a vida é o conjunto do corpo e alma como um único 

ser transcendente e divino. 

 Já na perspectiva da bioquímica, para reconhecer a vida é necessário que 

ocorram reações metabólicas, que proporcionam a produção de energia. 

Contudo, a biologia não apresenta uma definição certa do que é a vida, mas 

Wanderlei de Paula Barreto explica como sendo “O conceito biológico é o 

conceito do mundo da realidade; o conceito jurídico é racional, fruto da vontade 

humana”trazendo apenas como fenômeno que anima a matéria.”34 

Na perspectiva jurídica, Wanderlei de Paula Barreto faz pensar que o 

nascituro mesmo não nascendo vivo, é ser humano, apresenta o seguinte 

pensamento: 

 

O que significa nascer com vida? Resposta: separar-se do ventre 
materno, e sem depender do organismo da mãe”. E ele continua, 
“E aquele que nascer morto, o natimorto? Não é ‘ser’ humano? Ou 
foi e não é mais? Resposta: Segundo o texto legal (art. 2º, CC 
2002), foi ‘ser’ humano, foi nascituro, mas não chegou a adquirir 
personalidade. 

                                            
33 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução Pietro Nassetti. São Paulo, SP: Martin Claret, 
2006, p. 37. 
34 BARRETO, Wanderlei da Paula. Por um novo conceito de personalidade jurídica da pessoa 
natural. Disponível em: <http://www.advocaciabarreto.com.br/arquivos/6B6wx5w511.doc>. Acesso 
em 06/03/2018. 
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Este raciocínio permite analisar a personalidade jurídica passa a ser 

garantida a partir do nascimento com vida, entretanto, pelo viés da proteção 

Estatal, o direito a vida como direito fundamental abarca a concepção 

constitucional e infraconstitucional, podendo ser entendido como o direito de 

poder nascer. 

 

2.1.2. Conceito de Nascituro  

 

 O termo etimológico da palavra nascituro35 é considerado como a pessoa 

que está a nascer, ou seja, a pessoa já concebida no ventre materno. 

 Descreve Maria Helena Diniz o nascituro como sendo: 

 

Aquele que há de nascer, cujos direitos à lei põe a salvo. Aquele 
que, tendo sido concebido, ainda não nasceu e que, na vida 
intrauterina, tem personalidade jurídica formal, no que atina aos 
direitos de personalidade, passando a ter personalidade jurídica 
material, alcançando os direitos patrimoniais, que permaneciam 
em estado potencial somente com o nascimento com vida.36 

 

 Existem alguns direitos inerentes ao nascituro, onde insta destacar que é 

na fecundação que se dá o início a vida intrauterina, nascituro é um sinônimo de 

expectativa, de modo que seus direitos são salvaguardados descritos 

explicitamente no Código Civil, onde após o nascimento com vida, o nascituro 

passa a ser sujeito de direitos. 

 De Plácido e Silva, apresenta o que considera em suas palavras o termo 

nascituro: 

 
                                            

35 Definição do ser humano em toda a fase de vida intrauterina, da fecundação, passando pela 
fase embrionária, pela fase fetal até o instante final que antecede o parto. Fase nascitura: Todo o 
período em que o ser humano, se desenvolve em preparação pré-parto, para o nascimento. Note-
se que, em todas as fases á partir da fecundação, perante a Igreja Católica este ser já é dotado de 
vida que deve ser preservada, acolhida e respeitada. Independentemente das circunstâncias em 
que ela tenha sido concebida, ou situação socio-econômica, e cultural dos pais biológicos, que 
serão legalmente responsáveis pela manutenção, educação e orientação religiosa do indivíduo 
antes e após o nascimento. Disponível em:, https://www.dicionarioinformal.com.br/nascituro/>. 
Acesso em: 18/03/2018. 
36 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Vol. 1. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, 
145 
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O ente que está gerado ou concebido tem existência no ventre 
materno: está em vida intrauterina. Mas não nasceu ainda, não 
ocorreu o nascimento dele, pelo que não se iniciou sua vida como 
pessoa. Embora o nascituro, em realidade não se tenha como 
nascido, porque como tal se entende aquele que se separou, para 
vida própria, do ventre materno, por uma ficção legal é tido como, 
para que a ele se assegurem os direitos que lhe cabem, pela 
concepção.37 

 

Ao nascituro cabe o direito de quem ainda não foi concebido, é uma 

realidade humana, transitória e limitada ao tempo de gestação. Destarte a 

proteção Estatal para garantir sua formação é imprescindível, de modo a 

promover o nascimento com segurança. O autor Silvio de Salvo Venosa entende 

que o nascituro:  

 

Poderá ser sujeito de direito no futuro, dependendo do 
nascimento. Essa situação nos remete à noção de direito 
eventual, isto é, um direito em mera situação de potencialidade, 
de formação, para quem nem ainda foi concebido. É possível ser 
beneficiado em testamento ainda não concebido. Por isso, 
entende-se que a condição do nascituro extrapola a simples 
situação de expectativa de direito. Sob o prisma do direito 
eventual, os direitos do nascituro ficam sob condição 
suspensiva.38 

 

O direito a vida é o direito mais sublime dos homens, assegurado no Art. 

5º da Constituição Federal de 1988, deixando claro que os direitos do nascituro 

compreendem principalmente o direito ao nascimento, à vida e aos alimentos. 

 

2.1.3. Conceito de Concepturo 

 

Importante distinguir que o termo concepturo se faz semelhante ao termo 

nascituro, vez que ambos apresentam prerrogativas referentes ao ser ainda não 

concebido. Concepturo é o ser que ainda não foi concebido. 

                                            
37 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 942. 
38 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 152. 
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Capelo de Souza considera os concepturos como "[...] entidades jurídicas 

emergentes de uma estrutura de pressupostos jurídicos e de conteúdos de 

vontades das partes (...) dotadas de operacionalidade"39 

 Podemos analisar ainda o disposto no Art. 1.799 do Código Civil que 

considera: 

 

Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a 
suceder: 
I - os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo 
testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão; 

 

Nesta feita, o concepturo, ou, o nascituro não concebido, recebe 

prerrogativas jurídicas, de uma expectativa de vida que se venha a ser gerada, é 

considerada ainda uma realidade biológica, representando apenas uma 

possibilidade. 

Quanto à personalidade do embrião, Roberto Adorno descreve que o 

concepto não perde seus direitos se não nasce com vida, e também não perde 

sua personalidade: 

 

“[...] a análise histórica permite advertir que, contra a interpretação 
corrente que se tem feito das normas citadas, a ficção prevista 
pela lei não é a personalidade do concebido, senão o contrário, 
sua falta de personalidade quando nasce morto, e isto só para 
efeitos patrimoniais. É um abuso estender esta ficção de não 
personalidade a outros âmbitos não previstos em lei. Em outras 
palavras, o direito, nos países de tradição jurídica continental, 
tende a presumir a personalidade desde o momento da 
concepção.” 
“O sistema jurídico não faz mais do que retomar um princípio 
clássico, que é ético e jurídico de uma só vez, segundo o qual, 
cada vez que existam dúvidas acerca da decisão a tomar, deve 
adotar-se aquela que seja mais favorável ao sujeito em questão, 
especialmente, quando se trata do mais frágil. É o que ocorre, por 
exemplo, no direito penal: quando não se prova a culpabilidade do 
acusado de um delito, presume-se a sua inocência (in dubio pro 
reo). No caso do embrião, o mesmo critério deve sustentar que, 
porque não se prova que estamos diante de uma simples coisa, 
deve-se presumir que é uma pessoa (in dubio pro vita, ou melhor, 
in dubio pro persona).”40 

                                            
39 C. SOUSA, Lições de Direito das Sucessões, Vol. I, 4.ª Ed. Ren., Coimbra Editora, 2000, p. 
288. 
40 ANDORNO, Roberto, Bioética y dignidad de la persona. Madrid: Editorial Tecnos S.A.1998. 



33 
 

 Desde a fusão dos gametas, o embrião torna-se um ser humano que 

inicia sua própria existência. 

 A biologia identifica a formação do ser humano através das células que 

designam os gametas para união do óvulo e do espermatozoide, esta união 

provém de diferentes progenitores com cromossomos de um indivíduo adulto.41 

 A medicina hoje comprova que a vida inicia-se no ato da concepção, a 

fetologia explica que a fecundação ocorre dentro ou fora do útero, após esta 

etapa, é formação morfológica-temporal. 

 Durante as oito primeiras semanas de seu desenvolvimento trata-se de 

um embrião. A questão chave é se este “ser” humano já pode ser considerado 

uma pessoa ou não. Se for considerada pessoa, merece todo respeito e 

reconhecimento da sua dignidade, em caso contrário, não.42 

 Cumpre salientar a partir desta ideia que, ao ser considerado pessoa, o 

embrião (concepturo), é sujeito de direitos, diante disto, podemos considerar que 

o embrião é uma vida.   

 

 

 

 

                                            
41 ALFRADIQUE, Eliane. Natureza jurídica do embrião -vida - dignidade e proteção - vida e 
valor absoluto. “Neste momento inicia-se uma nova cadeia de atividades sucessivas e 
encadeadas a partir dos materiais provenientes dos dois gametas que vão atuar como se fossem 
dois sistemas complementares, com atividades coordenadas e interdependentes. O que teve lugar 
foi a constituição de uma nova entidade que tem designação biológica de zigoto ou embrião 
unicelular. Nas 15 a 20 horas seguintes à fusão dos gametas o zigoto humano vai comportar-se 
como uma célula orientada pela informação genética de que está dotada no sentido de uma 
evolução bem definida e precisa. Nos genes dos seus cromossomas está inscrito um plano-
programa que distingue cada zigoto de todos as outras células (incluindo as células dos seus 
progenitores). Neles está incluída a informação constitutiva de um ser com uma identidade única, 
existente a partir da fusão dos dois gametas, que irá desenvolver-se se as condições ambientais 
forem adequadas - isto é, se se satisfizerem os pressupostos do metabolismo respiratório, das 
condições de nutrição e de temperatura de que o ser vivo em absoluto necessita para que se 
exerçam as suas funções vitais. Se assim acontecer o novo ser prosseguirá o seu destino e irá 
constituir-se num corpo com as características somáticas de uma determinada figura humana no 
qual todas as células terão um padrão cromossómico igual ao da célula original.” Disponível em: < 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5151>. 
Acesso em: 03/04/2018. 
42 GOLDIN, José Roberto. O que é o embrião. In: KIPPER, Décio José e outros. Ética em 
pesquisa: reflexões. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. p. 55. 
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2.2. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  
 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental 

independente de efeitos jurídicos e de normativas. 

O respeito à dignidade humana constitui princípio fundamental.43  

A Constituição Federal em seu art. 1º, III, aduz como um dos princípios 

fundamentais que constituem o Estado Democrático de Direito, o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Como direitos individuais e como direitos e garantias fundamentais, o art. 

5º da CF, traz a inviolabilidade do direito a vida, a segurança e igualdade.44 

Neste sentido, é importante analisar a introdução do princípio da 

dignidade da pessoa humana no que tange o texto da constituição, para que o 

mesmo seja efetivamente protegido pelos órgãos públicos de uma maneira geral 

e principalmente pelos órgãos jurídicos. 

Na interpretação de Alessandro Severino Valler Zenni a dignidade da 

pessoa humana: 

 

[...] se realiza no “esforço livre de dinamização do ser homem na 
busca de seu acabamento”, e por vez mister se faz destacar que o 
homem, enquanto ser transformador, vive em uma sociedade 
mutante, a qual exige mudanças constantes, a fim de atingir a 
perfeição.45 

 

Ainda nas palavras do professor Alessandro Zenni [...] descobrir o valor 

do bem comum é fundamental e tarefa para a capacidade intelectiva do homem e, 

a partir disso, deve mudar suas ações a fim de alcançar o “bem ético”.46 

                                            
43 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 1999. 
44Constituição Federal, Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 07/05/ 2017. 
45 ZENNI, Alessandro Severino Vallér. O retorno à metafísica como condição para a 
concretização da dignidade da pessoa humana. Revista Jurídica CESUMAR – Mestrado, 
Maringá, v. 4, n. 1, p. 5-14, 2004. p. 08 
46 ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A crise do direito liberal na pós-modernidade. Porto 
Alegre, RS: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2006. p. 97. 
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É visível a expressão da dignidade em vários textos jurídicos bem como 

na Constituição Federal, um grande exemplo é o disposto no art. 226, §7º da CF, 

onde dispõe que a família e seu planejamento são pautados no princípio da 

dignidade da pessoa humana, e logo em seguida no art. 227 da CF, ainda se vê 

que: 

 

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. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010) 47 

 

O princípio da dignidade está contido, mesmo que com uma linguagem 

diferenciada, em diversos artigos da constituição, o que o torna de importância 

fundamental para toda uma sociedade. Liberdade, justiça e solidariedade são 

consideradas os valores que estão associados no que diz respeito à dignidade 

humana. 

O mesmo artigo descrito na Constituição tem em seu texto o objetivo 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (inciso IV). Assim, todas as pessoas 

são iguais e merecedores de consideração por parte do Estado. 

Cabe observar que o princípio da dignidade da pessoa humana é um 

direito garantido, ele é decorrente de uma condição humana. 

Assim, a manifestação de Luiz Flávio Gomes, apud Ingo Wolfgang Sarlet: 

 

A dignidade da pessoa humana, na condição de valor 
fundamental atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais, 
exige e pressupõe o reconhecimento e proteção dos direitos 
fundamentais de todas as dimensões. Assim, sem que se 
reconheçam à pessoa humana os direitos fundamentais que lhes 

                                            
47Ibid. 
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são inerentes, em verdade estar-se-á negando-lhe a própria 
dignidade.48 
 

Deve-se encarar a dignidade da pessoa humana como um direito 

absoluto, e este deverão ser irrestritos. Este entendimento conota uma série de 

direitos do homem, os quais ainda não foram positivados, fazem parte da 

essência do homem. 

Ivone Ballao Lemisz apud Plácido e Silva, relata o seguinte: 

 

“[...] dignidade é a palavra derivada do latim dignitas (virtude, 
honra, consideração), em regra se entende a qualidade moral, 
que, possuída por uma pessoa serve de base ao próprio respeito 
em que é tida: compreende-se também como o próprio 
procedimento da pessoa pelo qual se faz merecedor do conceito 
público; em sentido jurídico, também se estende como a dignidade 
a distinção ou a honraria conferida a uma pessoa, consistente em 
cargo ou título de alta graduação; no Direito Canônico, indica-se o 
benefício ou prerrogativa de um cargo eclesiástico.” 49 

 

A evolução do pensamento humano é que faz com que se reconheça a 

proteção da dignidade da pessoa humana, e está acoplada a existência do 

homem, mesmo algumas culturas não reconhecendo este direito inerente a 

condição humana, ela já esta presente na consciência humana. 

A Constituição Federal trouxe como alicerces para a vida a proteção e 

garantia da dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade, onde a 

pessoa passa a ser vista como um valor em si mesmo. 

Temos que “A personalidade é uma qualidade: a qualidade de ser 

pessoa. É uma qualidade que o Direito se limita a constatar e respeitar e que não 

pode ser ignorada ou recusada. É um dado extrajurídico que se impõe ao 

Direito”50 

                                            
48 Luiz Flávio Gomes, apud Ingo Wolfgang Sarlet. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa 
Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 6. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 88-89.  
49 Dignidade da pessoa humana. Ivone Ballao Lemisz apud Plácido e Silva. Disponível em: 
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5649/O-principio-da-dignidade-da-pessoa-humana. 
Acesso em: 03/03/2017. 
50 VASCONCELOS, Pedro Pais de - Teoria Geral do Direito Civil. 3ª Edição. Coimbra: Almedina, 
2005, pág. 35. ISBN 972-40- 2482-2. 
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Canotilho ensina: 

 

Consideram-se princípios jurídicos fundamentais os princípios 
historicamente objetivados e progressivamente introduzidos na 
consciência jurídica e que encontram uma recepção expressa e 
ou implícita no texto constitucional. Pertencem à ordem jurídica 
positiva e constituem um importante fundamento para a 
interpretação, integração, conhecimento e aplicação do direito 
positivo.51 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é instituído na lei maior na 

busca por uma sociedade voltada na ordem social e na busca pela paz.  Defender 

a dignidade da pessoa humana como direito é reconhecer o ser humano como 

valor absoluto e centro do direito. 

Destarte, Nobre Junior destaca: 

[...] respeitar a dignidade da pessoa humana, traz quatro 
importantes consequências: a) igualdade de direitos entre todos 
os homens, uma vez integrarem a sociedade como pessoas e não 
como cidadãos; b) garantia da independência e autonomia do ser 
humano, de forma a obstar toda coação externa ao 
desenvolvimento de sua personalidade, bem como toda atuação 
que implique na sua degradação e desrespeito à sua condição de 
pessoa, tal como se verifica nas hipóteses de risco de vida; c) não 
admissibilidade da negativa dos meios fundamentais para o 
desenvolvimento de alguém como pessoa ou imposição de 
condições sub-humanas de vida. Adverte, com carradas de 
acerto, que a tutela constitucional se volta em detrimento de 
violações não somente levadas a cabo pelo Estado, mas também 
pelos particulares.52 
 

A dignidade da pessoa humana submete-se a adequações de modo a 

equilibrar os demais valores agregados ao homem. Sendo um princípio 

estruturante, possui fim regulatório e organizador da convivência social. 

Sarlet complementa: 

 

A dignidade como qualidade intrínseca da pessoa humana, é 
irrenunciável e inalienável, constituindo elemento que qualifica o 

                                            
51 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 2002. p. 
1149. 
52 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa 
humana. São Paulo: Juris Síntese, 2000. p. 4. 
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ser humano como tal e dele não pode ser destacado, de tal sorte 
que não se pode cogitar na possibilidade de determinada pessoa 
ser titular de uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade. 
[...] qualidade integrante e irrenunciável da própria condição 
humana, pode (e deve) ser reconhecida, respeitada, promovida e 
protegida, não podendo, contudo (no sentido ora empregado) ser 
criada, concedida ou retirada, já que existe em cada ser humano 
como algo que lhe é inerente.53 

 
Como norma jurídica de eficácia plena, Estado e pessoa humana deve 

junto trabalhar em prol do alcance da verdadeira dignidade. Na visão de Dworkin, 

o governo deve levar a serio os direitos do cidadão de modo a levar a sério o 

próprio direito. 

A dignidade é inerente ao ser humana, e é necessário que o Estado 

possa garantir a efetivação da proteção, pois a dignidade não é algo que se possa 

comprar, transcendendo os limites do âmbito jurídico.  

 

3. TRATADOS E CONVENÇÕES SOBRE OS DIREITOS HUMANOS E O 
DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA 
 

 Após o terror instaurado pela Segunda Guerra Mundial, momento este em 

que a pessoa humana foi tratada em condições de seres totalmente descartáveis, 

sem valor, é que se dá o início e surgimento dos direitos humanos. 

 O princípio da dignidade da pessoa humana resguarda a dignidade 

existencial do indivíduo, onde temos elencados a partir deste momento, os 

direitos fundamentais na Constituição Federal Brasileira: 

 

Visando assegurar direitos fundamentais firmam-se pactos e 
convenções internacionais sob o patrocínio da ONU, 
reconhecendo: (a) que tais direitos derivam da dignidade inerente 
à pessoa humana; (b) que, com relação à Declaração Universal 
de Direitos Humanos, não pode realizar-se o ideal de homem livre, 
no desfrute das liberdades civis e políticas se não se criarem 
condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos 
civis, como econômicos, sociais e culturais; (c) que a Carta das 
Nações Unidas impõe aos Estados a obrigação de promover o 

                                            
53 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 143. 
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respeito universal e efetivo dos direitos fundamentais do homem 
[...].54 
 

Com o propósito de consolidar um regime de liberdade pessoal e de 

justiça social, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais; nasce o 

Pacto de San Jose da Costa Rica. 

Este pacto reconhece os direitos da pessoa humana, razão de proteção 

internacional. Seus princípios foram consagrados na Carta da Organização dos 

Estados Americanos, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e que foram 

reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto de 

âmbito mundial como regional;55 

Contudo, não somente a Constituição Federal do Brasil, mas também os 

acordos internacionais garantem os Direitos Humanos e a inviolabilidade do 

direito a vida. O Pacto de San Jose da Costa Rica em seu art. 4º dispõe:  

 

Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse 
direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento da 
concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. 56 

 

Baseada na ideia da aceitação brasileira da teoria concepcionista, é que o 

pacto afirma que a vida deve ser protegida desde a concepção. 

Reconhecendo que a vida inicia-se pela concepção o Código Civil 

Brasileiro, de acordo com a Constituição Federal e com o Pacto de São José da 

Costa Rica, afirma em seu artigo 2º que: “A personalidade civil da pessoa começa 

com o nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os 

direitos do nascituro”. 57 

                                            
54 AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. 39ª. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2016. 
55PACTO DE SAN JOSE DA COSTA RICA. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>. Acesso 
em 09 de abril. 2017. 
56Ibid. 
57Código Civil Brasileiro. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 05/05/2017. 
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O art. 17º da Convenção dispõe ainda “A família é o elemento natural e 

fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado”. 

Complementando o art. 19 do Pacto de San Jose da Costa Rica, fala dos 

direitos da criança “Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua 

condição de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado”. 

Com os preceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, surge a 

necessidade da correta administração da justiça em garantir a efetividades destes 

direitos.  

O §3º acrescido ao artigo 5º da Constituição Federal pela Emenda 

Constitucional nº 4558, relata o controle de convencionalidade das leis, onde 

podemos ver através da leitura de Valério de Oliveira Mazzuoli, a possibilidade do 

controle das leis: 

 

Tal acréscimo constitucional trouxe ao direito brasileiro um novo 
tipo de controle à produção normativa doméstica, até hoje 
desconhecido entre nós: o controle de convencionalidade das leis. 
À medida que os tratados de direitos humanos ou são 
materialmente constitucionais (art. 5.º, § 2.º, CF) ou material e 
formalmente constitucionais (art. 5.º, § 3.º, CF), é lícito entender 
que, para além do clássico controle de constitucionalidade das 
leis, deve ainda existir (doravante) um controle de 
convencionalidade das leis, que é a compatibilização da produção 
normativa doméstica com os tratados de direitos humanos 
ratificados pelo governo e em vigor no país.59 

 

Em razão da Declaração Universal dos Direitos do Homem é que o Brasil 

determinou a necessidade de previsão legal quanto aos direitos fundamentais do 

cidadão, devendo ainda o Estado, garantir as medidas de direito interno, tornando 

possível a harmonia e interação entre as jurisdições, concretizando os direitos da 

condição humana, expressos nos tratados e Convenções a que faça parte.  

                                            
58 § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
59 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Teoria Geral do Controle de Convencionalidade no Direito 
Brasileiro. In. ______ (Org.). Controle de Convencionalidade: um panorama latino-americano: 
Brasil, Argentina, Chile, México, Peru, Uruguai. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
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Assim, percebe-se a amplitude na proteção a vida, salvaguardando os 

direitos da criança e o dever da família e Estado com o menor. 

Ainda nesta tese, Fábio Konder Comparato relata que: 

 

As declarações de direitos norte-americanas, juntamente com a 
Declaração francesa de 1789, representaram a emancipação 
histórica do indivíduo perante os grupos sociais aos quais ele 
sempre se submeteu: a família, o clã, o estamento, as 
organizações religiosas.60 
 

Nesta esteira, entende-se que estes direitos exercem uma função de 

defesa contra qualquer tipo de discriminação. 

Contudo, diante das informações relatadas, se a lei põe a salvo os direitos 

do nascituro, consequentemente põe a salvo o direito a vida. Seria contraditório 

caso a lei defendesse todos s direitos do nascituro, não abordando assim o direito 

a vida. 

 

4. O NASCITURO E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA 

 

De acordo com o dicionário, o termo nascituro, significa o que esta por 

nascer. Pode ser entendido também como o que ainda não nasceu não se 

consumou, continuando pars ventris ou das entranhas maternas, sendo aquele 

que deverá nascer nascere de étimo latino.61 

Nascituro é um ser humano já concebido, em estado de feto, que ainda 

não veio à luz. 

                                            
60 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2001. 2. 

ed. rev. e ampl. p. 50. 
61SARAIVA F. R. dos Santos. Novíssimo dicionário latino-português. 3 ed., redigido segundo 
plano de L. Quicherat, Rio de Janeiro e Paris. 
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O artigo 2º do Código Civil de 2002 expõe: “A personalidade civil da 

pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 

concepção, os direitos do nascituro”.62 

Cabe ao Estado, o poder de promover o desenvolvimento digno do 

nascituro e da mãe com atendimentos pré-natal, isto posto que seu direito esteja 

garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 7º e 8º:  

Art. 7º 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, já o 

Art. 8º É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o 

atendimento pré e perinatal.63 

O direito a vida, prevalece acima de todas as coisas, atingindo na mesma 

condição o nascituro e gestante, mas sendo a ele dado o direito a vida, e assim 

sendo, cabe ao Estado zelar para garantir que este direito se cumpra, onde é 

claro, também é de sua responsabilidade proteção ao nascituro e a mãe, 

protegendo de qualquer tipo de ato que atente a vida do feto. 

Ressalta Naara Luna que “a construção do feto como pessoa potencial e 

individual se vale de um raciocínio teleológico, [...], de modo que, no momento da 

concepção, seu curso de vida já estaria mapeado geneticamente. A 

individualidade do feto mostra-se no conceito de viabilidade”64 

O direito à vida é um dos direitos inerentes ao indivíduo, devendo ser 

respeitado. Considerando o desenvolvimento do embrião com vida, este possuirá 

todos os direitos a ele garantidos. 

Os direitos do nascituro foram pautados pela teoria concepcionista. Esta 

foi à teoria aceita no direito brasileiro. A partir da existência da vida através da 

                                            
62Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> . Acesso em 07 /05/017. 
63LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Estatuto da criança e do Adolescente. Disponível 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em 07/05/2017. 
64 LUNA, Naara. Fetos anencefálicos e embriões para pesquisa: sujeitos de direitos?. 
Estudos Feministas, v. 17, n. 2, p. 307-333, 2009. Disponível em: acessado em: 14 abr. 2017. 
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concepção, o feto em desenvolvimento é possuidor de direitos e garantias 

estabelecidos pelo ordenamento jurídico. 

O Direito à Vida é considerado pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro 

como direito fundamental, direito individual e inviolável. Garantido na Constituição 

Federal no caput do 5º art. E mais, é direito resguardado em cláusula pétrea no 

art. 60, 4º parágrafo. 

No direito romano, o nascituro em momentos é considerado apenas parte 

do corpo, outrora, em outras escritas, já é considerado como se já fosse uma 

criança nascida. 

Semião65 em suas palavras mostra que a divergência é clara no direito 

romano: 

 

Manifesta-se assim vacilante, o Direito Romano, quanto ao início 
da existência da pessoa e da personalidade. Em algumas vezes 
era reconhecida personalidade ao nascituro; em outras, se 
estabelecia uma personalidade condicional, colocando-se a salvo 
os seus direitos, sob a condição de que nascesse viável, 
consoante o brocardo: “ Nasciturus pro jam nato habetur Quoties 
de ejus commodis agitur ”. Em outras ainda, considerava-se 
criança não viável como despida de personalidade e finalmente, 
às vezes, negava-se personalidade aos monstros ou crianças 
nascidas sem forma humana.66 

 

A personalidade jurídica é iniciada a partir do nascimento com vida, 

contudo, aos que estão por nascerem, seus direitos serão resguardados e 

garantidos desde a concepção.  

Desta forma, é necessária uma interpretação mais ampla onde inclui a 

vida intrauterina, usando o princípio in dubio pro libertate67 ou na especificidade 

do caso, in dubio pro vitae.68 

                                            
65 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: aspectos cíveis, criminais e do 
biodireito. 2.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p, 46. 
66 Ibid. p. 46. 
67 OTERO, Paulo - Personalidade e identidade pessoal e genética do ser humano: Um perfil 
constitucional da bioética. Coimbra: Almedina, 1999, pág. 37-38 e CARDOSO, Augusto Lopes - 
O estatuto jurídico do embrião e o abortamento (Breves reflexões jurídicas). Cadernos de Bioética, 
ano 11, nº27, 2001, pág. 13-14. 
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Isto significa que a extensão do direito fundamental a vida, deve ser 

interpretada de modo que se haja dúvida, a maior proteção deve ser ao direito a 

vida e ao direito ao nascimento, ou seja, a vida intrauterina deve ser tutelada, ou 

seja, em caso de dúvidas, a proteção deve ser a favor da vida não tendo o 

indivíduo o seu processo vital interrompido a menos que este se dê pela morte 

inevitável ou pela morte natural. 

Destaca ainda Silvio de Salvo Venosa: 

“[...] o nascituro é um ente já concebido que se distingue de todo 
aquele que não foi ainda concebido, e que poderá ser sujeito de 
direitos no futuro, dependendo do nascimento, tratando-se de uma 
prole eventual” ele aponta dois outros fatores de suma importância 
que é a questão do regime protetivo que abrange mais de uma 
das áreas das ciências jurídicas, sendo tratado tanto pelo Direito 
Civil quanto pelo Direito Penal, embora ainda não possua em sua 
totalidade os requisitos da personalidade69. 

 

Em relação a este entendimento, verifica-se que a proteção é iniciada a 

partir da concepção ou fecundação do embrião, assim, adiante dos avanços 

tecnológicos e da biociência, deve ser garantida a proteção ao nascituro.  

Mesmo que existam doutrinas conservadoras e diversos entendimentos, 

convém aceitar que tendo como essencial o direito a vida, o nascituro é portador 

da dignidade humana, que deve ser respeitada, protegida e reconhecida. 

 
5. POSICIONAMENTO E DEFINIÇÕES SOBRE O INICIO DA VIDA 
 

O início da vida pode ser visto de inúmeras formas, partindo da ideia da 

individualização, podendo ser visto pelas teorias que não existe exatidão neste 

conceito. 

André Estefam faz um importante relato que diz “A limitação do começo 

da vida humana intrauterina, deveria, repise-se, apoiar-se em critérios normativos, 

                                                                                                                                    
68 OTERO, Paulo - A proibição de privação arbitrária da vida. In “Vida e Direito – Reflexões 
sobre um Referendo”, Pref. António de Sousa Franco, Org. Jorge Bacelar Gouveia e Henrique 
Mota, Cascais: Principia, 1998, pág. 148 e do mesmo autor: Personalidade e identidade pessoal e 
genética do ser humano – Um perfil constitucional da bioética. Coimbra: Almedina, 1999, pág. 41. 
69 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. São Paulo: Atlas, v. 10, 2010. 
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posto que, em se tratando de requisito essencial para existência de conduta 

penalmente proibida” 70 

A vida é processo que acontece a partir da concepção e da junção do 

óvulo com o espermatozoide, formando o zigoto. 

Algumas curiosidades podem ser analisadas quanto ao inicio da vida, 

onde é possível apresentar através da ciência, da religião e das leis, as definições 

quanto ao início da vida humana. 

A primeira delas é a percepção da ciência, que traz em cinco estágios as 

respostas quanto ao inicio da vida, sendo eles a visão genética, embriológica, 

neurológica, ecológica e religiosa. A seguir, descrevemos a peculiaridade de cada 

conceito. 

 

5.1 A VISÃO DOS CINCO ESTÁGIOS QUANTO AO INÍCIO DA VIDA 

 

 

Como visto no capítulo anterior, a ciência trás algumas percepções 

acerca dos estágios do início da vida, neste subcapítulo serão descritas 

brevemente como teoricamente são entendidas cada percepção: 

 

a) VISÃO GENÉTICA: A vida humana começa na fertilização, quando 

espermatozoide e óvulo se encontram e combinam seus genes para formar um 

indivíduo com um conjunto genético único. Assim é criado um novo indivíduo, um 

ser humano com direitos iguais aos de qualquer outro. É também a opinião oficial 

da Igreja Católica.71 

b) VISÃO EMBRIOLÓGICA: A vida começa na 3ª semana de gravidez, 

quando é estabelecida a individualidade humana. Isso porque até 12 dias após a 

fecundação o embrião ainda é capaz de se dividir e dar origem a duas ou mais 

                                            
70ESTEFAM, André. Direito Penal: parte especial. Saraiva: São Paulo, 2010. v. 2. p. 78. 
71 Inicio da vida. Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/vida-primeiro-instante-
446063.shtml>. Acesso em: 06 de Nov. 2016. 
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pessoas. É essa ideia que justifica o uso da pílula do dia seguinte e 

contraceptivos administrados nas duas primeiras semanas de gravidez.72 

c) VISÃO NEUROLÓGICA: O mesmo princípio da morte vale para a vida. 

Ou seja, se a vida termina quando cessa a atividade elétrica no cérebro, ela 

começa quando o feto apresenta atividade cerebral igual à de uma pessoa. O 

problema é que essa data não é consensual.  Alguns cientistas dizem haver 

esses sinais cerebrais já na 8ª semana. Outros, na 20ª semana.73 

d) VISÃO ECOLÓGICA: A capacidade de sobreviver fora do útero é que 

faz do feto um ser independente e determina o início da vida. Médicos consideram 

que um bebê prematuro só se mantém vivo se tiver pulmões prontos, o que 

acontece entre a 20ª e a 24ª semana de gravidez. Foi o critério adotado pela 

Suprema Corte dos EUA na decisão que autorizou o direito do aborto.74 

e) VISÃO ECOLÓGICA: Afirma que a discussão sobre o começo da vida 

humana é irrelevante, uma vez que não existe um momento único no qual a vida 

tem início. Para essa corrente, espermatozoides e óvulos são tão vivos quanto 

qualquer pessoa. Além disso, o desenvolvimento de uma criança é um processo 

contínuo e não deve ter um marco inaugural.75 

Assim, a ciência traduz os conceitos e explicações no que diz respeito ao 

inicio da vida.  

f) VISÃO RELIGIOSA 

É importante ressaltar a visão da religião quanto à concepção de pessoa 

e as demais respostas que são dadas pela igreja e pela Lei a respeito dessa 

indagação. 

Religiões como catolicismo, judaísmo, islamismo, budismo e hinduísmo 

relatam sua concepção acerca do início da vida conforme será brevemente 

explicado. 

Na visão do catolicismo a vida começa na concepção, quando o óvulo é 

fertilizado formando um ser humano pleno e não é um ser humano em potencial. 

Por mais de uma vez, o papa Bento 16 reafirmou a posição da Igreja contra o 

                                            
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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aborto e a manipulação de embriões. Segundo o papa, o ato de “negar o dom da 

vida, de suprimir ou manipular a vida que nasce é contrário ao amor humano.” 76 

Já na visão do Judaísmo “A vida começa apenas no 40º dia, quando 

acreditamos que o feto começa a adquirir forma humana", diz o rabino Shamai, de 

São Paulo. “Antes disso, a interrupção da gravidez não é considerada homicídio.” 

Dessa forma, o judaísmo permite a pesquisa com células-tronco e o aborto 

quando a gravidez envolve risco de vida para a mãe ou resulta de estupro.77 

Para o Islamismo o início da vida acontece quando a alma é soprada por 

Alá no feto, cerca de 120 dias após a fecundação. Mas há estudiosos que 

acreditam que a vida tem início na concepção. Os muçulmanos condenam o 

aborto, mas muitos aceitam a prática principalmente quando há risco para a vida 

da mãe. E tendem a apoiar o estudo com células-tronco embrionárias.78 

O Budismo acredita que a vida é um processo contínuo e ininterrupto. 

Não começa na união de óvulo e espermatozoide, mas está presente em tudo o 

que existe – nossos pais e avós, as plantas, os animais e até a água. No 

budismo, os seres humanos são apenas uma forma de vida que depende de 

várias outras. Entre as correntes budistas, não há consenso sobre aborto e 

pesquisas com embriões.79 

No Hinduísmo a alma e matéria se encontram na fecundação e é aí que 

começa a vida. E como o embrião possui uma alma, deve ser tratado como 

humano. Na questão do aborto, hindus escolhe a ação menos prejudicial a todos 

os envolvidos: a mãe, o pai, o feto e a sociedade. Assim, em geral se opõem à 

interrupção da gravidez, menos em casos que colocam em risco a vida da mãe.80 

g) VISÃO TERRITORIAL 

E por fim, não menos importante, o conceito e inicio da vida a luz da 

legislação no Brasil, só havia duas situações em que o aborto era permitido: em 

                                            
76 Inicio da vida. Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/vida-primeiro-instante-
446063.shtml>. Acesso em: 06 de nov 2016. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80Inicio da vida. Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/vida-primeiro-instante-
446063.shtml>. Acesso em: 06 de nov 2016. 
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casos de estupro ou quando a gravidez implica risco para a gestante. Em 

quaisquer outros casos a interrupção da gravidez era considerada crime. 81 

Nos Estados Unidos da América, onde o aborto é permitido nos EUA 

desde 1973, quando a Suprema Corte reconheceu que o aborto é um direito 

garantido pela Constituição americana. Pode-se interromper a gravidez até a 24ª 

semana de gestação – na época em que a lei foi promulgada, era esse o estágio 

mínimo de desenvolvimento que um feto precisava para sobreviver fora do 

útero.82 

Já o Japão, foi um dos primeiros países a legalizar o aborto, em 1948. A 

prática se tornou o método anticoncepcional favorito das japonesas – em 1955 

foram realizados 1 170 000 abortos contra 1 731 000 nascimentos. Hoje, o aborto 

é legal em caso de estupro, risco físico ou econômico à mulher, mas apenas até a 

21ª semana – atual limite mínimo para o feto sobreviver fora do útero.83 

Na França, desde 1975 as francesas podem fazer abortos até a 12ª 

semana de gravidez. Após esse período, a gestação só pode ser interrompida se 

dois médicos certificarem que a saúde da mulher está em perigo ou que o feto 

tem problema grave de saúde. Em 1988, a França foi o primeiro país a legalizar o 

uso da pílula do aborto RU-486, que pode ser utilizada até a 7ª semana de 

gestação.84 

E por fim o Chile proíbe o aborto em qualquer circunstância. A prática é 

considerada ilegal mesmo nos casos que colocam em risco a vida da mulher. Em 

casos de gravidez ectópica – quando o embrião se aloja fora do útero, geralmente 

nas trompas – a lei exige que a gravidez se desenvolva até a ruptura da trompa, 

colocando em risco a saúde da mulher.85 

Com estas percepções, fica menos difícil a compreensão a respeito da 

vida e os aspectos que a envolvem, como direito, dignidade da pessoa humana, 

direitos do nascituro e tudo que for pertinente para a preservação da vida 

humana. 

                                            
81Teorias dos países. Disponível em:<  http://super.abril.com.br/ciencia/vida-primeiro-instante-
446063.shtml>. Acesso em: 06/11/2016. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Teorias dos países. Disponível em:<  http://super.abril.com.br/ciencia/vida-primeiro-instante-
446063.shtml>. Acesso em: 06/11/2016. 
85Inicio da vida. Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/vida-primeiro-instante-
446063.shtml>. Acesso em: 06 de nov 2016. 
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6. TEORIAS JURÍDICAS SOBRE INÍCIO DA VIDA HUMANA  

 

 

O marco histórico que identifica o início da vida humana não tem sido tão 

fácil de ser explicado e definido, até mesmo pelos estudiosos juristas e filósofos. 

Tentando definir este conceito, inúmeras teses foram descritas, vários 

posicionamentos foram observados a fim de tecer o ponto definitivo sobre o início 

da vida humana. 

O STF ou Supremo Tribunal Federal é o nosso maior guardião da lei, e 

mantém a missão de cuidar para que nenhuma lei viole os princípios e direitos 

fundamentais que são estabelecidos pela Constituição Federal Brasileira. 

Nosso ordenamento jurídico brasileiro trás uma abordagem acerca de 

algumas teorias que auxiliam no entendimento quanto inicio da vida, podendo 

citar dentre elas, as seguintes: 

 

 6.1. TEORIA CONCEPCIONISTA 

 

 

A teoria concepcionista considera a personalidade ao nascituro desde o 

momento da concepção, defendendo o posicionamento de que não há 

necessidade de fazer um elo entre o nascimento com vida e os direitos do 

nascituro. 

O autor William Pussi86 “[...] a teoria concepcionista reconhece a 

personalidade do nascituro desde a concepção, sem considerá-la condicional 

senão em relação a certos direitos”. 

Esta teoria é aceita pelo catolicismo, e a partir desta premissa que o 

aborto torna-se ilegal considerando que a vida humana acontece a partir da 

fecundação do óvulo com o espermatozoide que formam o zigoto e tornam-se 

                                            
86 PUSSI, Willian Artur. Personalidade jurídica do nascituro. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2008. P, 88. 
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uma unidade. Assim, ao eliminar o embrião ou o feto, é o mesmo que eliminar um 

ser humano. 

A teoria concepcionista afirma que “[...] a vida começa desde a 

concepção, ou seja, a vida tem seu início a partir da fecundação do óvulo pelo 

espermatozoide, gerando um ovo ou zigoto”87 

Mesmo o nascituro sendo um ser individualizado, possuindo 

características próprias, depende de condições como o útero para que ocorra seu 

desenvolvimento. 

Esta teoria defende que a personalidade jurídica do homem inicia a partir 

da concepção, sendo o nascituro portador de direitos perante o ordenamento 

jurídico brasileiro, ele deve ser considerado pessoa, pois somente pessoa é 

sujeito de direitos e possui personalidade jurídica. 

 

6.2. TEORIA NATALISTA 

 

 

A teoria natalista por sua vez, foi à primeira teoria existente no Direito 

Brasileiro, onde foi fundamentada no art. 4º do Código Civil de 1916. Orlando 

Carneiro diz: 

 

Em outras palavras, prevaleceu teoria que reconhece o início da 
personalidade no nascimento com vida, reservada para o 
nascituro uma expectativa de direito... Os comentadores do CC 
Brasileiro, de modo geral, salientam como esse se filiou à primeira 
escola, sendo forçoso reconhecer que, pelo sistema vigente, a 
condição jurídica do nascituro é a de simples expectativa do 
direito. 88 

 

A teoria natalista foi à teoria adotada pelo sistema pátrio inicialmente, 

tendo sua origem no Direito Romano, que considerava a personalidade jurídica 

com o nascimento, o feto dentro da barriga era considerada parte da mãe e não 

                                            
87 ALBERTON, Alexandre Marlon da Silva. O direito do nascituro a Alimentos. Rio de Missão 
Salesiana De Mato Grosso, AIDE, 2001. 
88Nascituro. In: Enciclopédia Saraiva do Direito. Ob. Cit., p. 44. 
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pessoa o corpo. Assim se reconhecia os direitos a partir da concepção com 

vida.89 

Gonçalves defende que “Para dizer que nasceu com vida, todavia, é 

necessário que haja respirado. Se respirou, viveu, ainda que tenha perecido em 

seguida”90 

Haja vista que as teorias afirmam o nascimento com vida e conferem ao 

nascituro direito, novamente gera inconsistência e discussões acerca da 

consideração da personalidade jurídica da pessoa, pois apenas pessoa pode ser 

titular de direitos. 

 

6.3. TEORIA DA GASTRULAÇÃO 

 

 

Esta teoria considera embrião, apenas o organismo formado, pois é 

quando ocorre o desenvolvimento da gástrula que auxilia para a formação da 

exoderme, mesoderme e endoderme. Assim que se fixam na parede do útero, 

estas três camadas de transformam em condutores de nutrientes da mãe que são 

absorvidos pelo feto. Neste momento que se forma o tubo neural e a partir deste 

momento desenvolve o sistema nervoso central. 

 

6.4. TEORIA DA FORMAÇÃO DOS RUDIMENTOS DO SISTEMA NERVOSO 

CENTRAL 

 

 

Esta teoria ainda não é muito aceita, pois considera a vida humana a 

partir do quarto mês de gestação, pois o que se considera e que apenas após 

este período é que o feto possui consciência, assim devendo ser protegido contra 

crimes como o aborto. 

                                            
89PEREIRA, Caio Mário Silva. Instituições de Direito Civil. 19. Ed. Rio de janeiro: Forense, 2001. 
p. 145) 
90 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 1. 
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É admitido nesta teoria que o inicio da vida se dê por volta da oitava 

semana de gestação. Ela defende que se a morte é constatada pela morte 

cerebral, a vida deve ser constatada pelas primeiras ondas cerebrais.91 

 

6.5. TEORIA DA NIDAÇÃO 

 

 

De acordo com esta teoria, o inicio da vida se dá quando o embrião é 

implantado no útero, ocorrendo após o sexto dia da concepção. 

Segundo esta teoria, quando a nidação (implantação) acontece, este 

embrião é que se considera inicio da vida. 

Completa Scarparo92 que “Não seria viável falar de vida humana 

enquanto o blastócito ainda não conseguiu a nidação, o que se daria somente no 

sétimo dia, quando passa a ser alimentado pela mãe.” 

A maioria dos ginecologistas defende esta teoria, onde o embrião 

fecundado pode morrer caso não seja implantado no útero feminino, e dessa 

forma, o embrião de laboratório se não fecundado não possui relevância jurídica. 

Assim, conhecendo as teorias, é possível perceber a partir de que 

momento pode-se considerar que feto seja reconhecido com vida, e no Brasil, a 

teoria mais aceita é a concepcionista, ou seja, a partir da concepção do feto, este 

adquire direito e é reconhecida a existência de vida. 

Apesar das teorias do início da vida, apresentarem duvida, Marcelo 

Novelino93 destaca ainda: 

a) Formação do Sistema Nervoso Central (SNC): Quando o ser passa 

a sentir dor ou prazer (14 dias após a concepção). 

b) Capacidade do feto de existir sem a mãe: França, Reino Unido e 

Estados Unidos (24 a 26 semanas de gestação). 

                                            
91MARTINEZ, Stella Maris. Manipulação Genética e Direito Penal. São Paulo: IBCCrim, 1998. 
92 SCARPARO, Mônica Sartori. Fertilização Assistida: questão aberta, aspectos científicos e 
legais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991. P, 42. 
93NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 2ª edição, São Paulo: Método, 2008, p. 263/265. 
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7. CONCEITO DE ABORTO  
 

 

Vários autores se preocupam há muito em definir, de forma mais correta, 

o verdadeiro significado de aborto. “Lexicamente, abortar – do latim ab e orior, 

afastar ou impedir de nascer – significa dar à luz antes do tempo uma criança 

morta”94. 

Victor Eduardo Rios Gonçalves nos ensina que aborto é “[...] a interrupção 

da gravidez com a consequente morte do produto da concepção. [...]” 95. 

No entendimento de Euclides Custódio da Silveira, aborto não significa 

propriamente matar, mas sim afastar ou impedir o nascimento natural e com vida 

de um ser, definindo o crime de aborto como “[...] a interrupção da gravidez 

normal, ilegítima e voluntariamente provocada, com a consequente morte do 

produto da concepção” 96. 

Aníbal Bruno expõe em sua obra que: 

 

Segundo se admite geralmente, provocar aborto é interromper o 
processo fisiológico da gestação, com a consequente morte do 
feto. Tem-se admitido muitas vezes o aborto ou como a expulsão 
prematura do feto, ou como a interrupção do processo de 
gestação. Mas nem um nem outro desses fatos bastará 
isoladamente para caracterizá-lo97. 

 

Entende-se assim, que a pessoa que comete o aborto, fora das exceções 

descritas no Código Penal Brasileiro, está infringindo os direitos constitucionais, 

que garantem o direito a vida, podendo considerar uma espécie de assassinato, 

um modo de se tirar a oportunidade de nascimento com vida de um ser humano. 

Maria Helena Diniz relata: 

                                            
94SARAIVA. Novíssimo Dicionário. 9 ed. v. aborior. In: SILVEIRA, Custódio da Silveira. Direito 
penal crimes contra pessoa. 2 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 1973, p. 105. 
95GOLÇAVES, Victor Eduardo Rios. Sinopses jurídicas: dos crimes contra a pessoa. 7 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005. p. 47. 
96SILVEIRA, Custódio da Silveira. Direito penal crimes contra pessoa. 2 ed. São Paulo: Revistas 
dos Tribunais, 1973, p. 105. 
97BRUNO, Aníbal. Crimes contra a pessoa. 5. ed. rev. Rio de Janeiro. Editora: Rio, 1979. 
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O termo “aborto”, originário do latim abortus, advindo de aboriri 
(morrer, perecer), vem sendo empregado para designar a 
interrupção da gravidez antes de seu termo normal, seja ela 
espontânea ou provocada, tenha havido ou não expulsão do feto 
destruído..98 

 

São diversos os conceitos de aborto trazidos pelas diversas doutrinas e 

pelos diferentes autores, entretanto, a interrupção da gestação é a teoria mais 

descrita, incluso no ordenamento jurídico brasileiro. 

Delton Croce e Delton Croce Jr. Defendem:  

 

A interrupção da gravidez normal e não patológica, em qualquer 
fase do período gestatório, haja ou não a expulsão do concepto 
morto, ou, se vivo, que morra logo após pela inaptidão para a vida 
extrauterina, resultante de ofensa corporal ou violência psíquica, 
constitui lesão gravíssima.99 

 

As anomalias também são consideradas defeitos congênitos, patologias 

que são perceptíveis ainda dentro do ventre materno. Estas anomalias podem 

também ser consideradas imperfeições e aparecem no nascimento, mas pode 

acontecer de ocorrer ainda no período embrionário.  

Os fatores teratógenos que causam os defeitos congênitos podem ser 

fatores genéticos, também podem ser ambientais ou os dois juntos. No 

crescimento do embrião é que produzem as alterações que causam as más 

formações. 

Os defeitos congênitos estão entre as dez primeiras causas de 

mortalidade infantil. De acordo com a Organização Pan-americana de Saúde, na 

América Latina, apresentam-se entra a segunda e terceira causa mais comum de 

mortalidade infantil. Especificadamente no Brasil, ocupa o terceiro lugar.100 

 

 

                                            
98 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito.9. ed. rev. Aum. e. atual. de acordo com 
Código de Ética Médica. São Paulo: Saraiva, 2014. 
99 CROCE, Delton. Manual de medicina legal/ Delton Croce e Delton Croce Jr.8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 
100SÁ, Maria de Fátima Freire de. Biodireito e direito ao próprio corpo. 2 d. Del Rey, São Paulo. 
2000. P.69. 
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7.1. ESPÉCIES DE ABORTO 

 

 

O aborto induzido é o tipo de aborto praticado com intenção e autorização 

da gestante. Este tipo de aborto é feito com uso de medicamentos ou 

instrumentos médicos como o exemplo da curetagem.101 

É o tipo de aborto não praticado que ocorre em decorrência de uma 

situação natural, sem vontade da gestante, ou por algum motivo de acidente ou 

por rejeição do corpo. 

O aborto terapêutico é o aborto provocado no intuito de preservar a vida 

da gestante, em caso de risco, devido ao mau desenvolvimento do feto. A 

anencefalia é considerada como um defeito congênito pela falta de cérebro e 

alguns estudiosos consideram como feto morto, pois o mesmo, já está sendo 

formado sem um dos órgãos principais para a existência da vida. 

Contudo, Pussi declara: 

 

[...] essa definição e falha, uma vez que o anencéfalo 
compreende, além do cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral. 
Bebês anencéfalos, embora não tenham cérebro ou boa parte 
dele, tem o tronco cerebral funcionando, o tronco cerebral é 
constituído principalmente pelo bulbo, que é um alongamento da 
medula espinhal. Controla importantes funções do nosso 
organismo, entre elas: a respiração, o ritmo dos batimentos 
cardíacos, e certos atos reflexos (como a deglutinação, o vomito, 
a tosse e o piscar dos olhos).102 
 

Segundo Luciana Nóbile, “[...] a anencefalia é a ocorrência de fetos mal 

formados, deficientes, com formação encefálica incompleta, chamados de 

anencéfalos inapropriadamente” 103. 

Sendo assim, a anencefalia é uma má formação do tubo neural, onde 

essa má formação pode ser causada por conta das gestantes, no uso de drogas, 

                                            
101 Curetagem é um procedimento de limpeza por raspagem, com o dedo (usualmente chamado 
de cureta) ou diferentes instrumentos cirúrgicos, a superfície interior de qualquer cavidade do 
corpo natural (gânglio, útero) ou não (abscesso).  
102PUSSI, Willian Artur. Personalidade jurídica do nascituro. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2008. p. 79. 
103NOBILE, Dr. Luciana. Prevenção de anencefalia. Disponível em: 
http://www.bresdesaude.com.br/e d03/na cefalia.htm. Acesso em: 23 set. 2016. 



56 
 

álcool, cigarro, anticoncepcionais ou fatores atípicos como poluição ambiental 

agravante. 

Diante de estudos epidemiológicos, a malformação do feto que apresenta 

anomalias pode ser relacionada a fatores de natureza genética e/ou ambiental. 104 

Entender os fatores que determinam como ocorre a anencefalia torna-se 

importante para entender a viabilidade da vida em má formação. 

O aborto anencefálico pode ser considerado uma espécie de aborto 

eugênico ou aborto terapêutico, por se tratar de aborto praticado por motivo de 

anomalia no feto.  

A eugenia também é tratada com a discriminação ou preconceito contra 

raça, religião, onde diversos filósofos e sociólogos declaram um grande problema 

para a sociedade, que categoriza pessoas como aptas e não aptas para 

reprodução, ocorrendo um processo de escolha pela reprodução perfeita.  

Portanto, abortos terapêuticos, eugênicos e anencefálicos assemelham-

se em seus objetivos, praticados por um determinado fim em comum. 

O aborto criminal é o aborto intencional, é a provocação da expulsão 

prematura do feto, com a finalidade de evitar que ele se desenvolva. O Código 

Penal tipifica o crime de aborto em seus artigos seus 124 e 125, onde dispõe o 

seguinte:  

Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem 
lhe provoque:  
Pena - detenção, de um a três anos. 
Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 
Pena - reclusão, de três a dez anos. 

 

Dois são os elementos que definem o crime, o fato material, ou seja, a 

própria expulsão do produto da concepção e a intenção. 

Entendem-se como aborto eugênico aqueles que consistem em 

interromper a gestação quando se suspeita que o fruto do produto da gestação vá 

                                            
104 Moore KL, Persaud TVN. Embriologia Clínica. 7ª. ed. São Paulo: Elsevier, 2004, p. 609. 
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trazer consigo doenças ou anomalias graves, que um dos genitores lhe teria 

transmitido com o plasma germinativo. [...] 105. 

 São aqueles que seriam provocados a fim de impedir o nascimento de 

produto defeituoso (microcéfalo, surdo, portador de anomalias cardíacas, etc.), 

por causa da rubéola ocorrida à mulher nos primeiros meses da gestação. [...] 106. 

O aborto eugênico ou eugênico é considerado o aborto piedoso, praticado 

quando o feto tem uma anomalia que é considerada muito grave ou incurável. 

Com o grande avanço da medicina, podem ser identificadas essas anomalias com 

mais precisão, podendo ser diagnosticado pelas células fetais, ou no caso de 

anomalias anatômicas, por ultrassonografias107. 

Ricardo Henry Marques deixa claro ao dizer: 

 

O aborto eugênico, segundo Ricardo Henry Marques, “é o aborto 
fundado em indicações eugenésicas, equivalente a dizer, em 
indicações referentes à qualidade da vida”. A eugenia ocorre 
quando há comprovação de que o feto nascerá com má-formação 
congênita. Neste sentido, os casos de anencefalia são, a princípio, 
sua espécie108. 

 

O Código Penal, em seu art. 128, I e II, dispõe às possibilidades de 

aborto, quando não existe alternativa de salvar a gestante ou em caso de estupro, 

todas as demais formas são consideradas crime contra a vida. Item este, levado 

em consideração à situação da mãe que carrega em seu ventre um feto sem 

possibilidades de vida, como os fetos anencefálicos, e que ainda pode causar 

danos à saúde física e mental da gestante. 

O aborto descrito em caso de estupro é o tipo de aborto decorrente da 

fecundação dada por emprego de violência contra a mulher, resultando o produto 

da concepção. Este tipo de aborto é muito delicado, uma vez que provoca uma 

                                            
105ALMEIDA JUNIOR, A; COSTA JUNIOR; J. B. de O. Lições de medicina legal. 22. ed. rev. e 
ampl. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1998. 
106Ibid. 
107Aborto eugênico: Uma Questão a se Refletir. Disponível em: 
<http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/1180/aborto_eugenico_uma_questao_a_se_refletir. Acesso 
em: 03 de mai. 2017 
108FRANÇA, Genival Veloso de. Direito Médico. 7ª Ed. São Paulo: Fundo Editoria Byk, 2001. 
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série de consequências psicológicas na mulher, visto que apesar de muitas serem 

contra o aborto, algumas mulheres decidem fazer. 

Chama-se de aborto necessário, ou seja, deve haver uma justificativa 

para a gestante possa realizar o ato com a permissão da lei. 

De acordo com Cezar Roberto “A ação de provocar o aborto tem a 

finalidade de interromper a gravidez, eliminando o produto da concepção” 109, 

portanto, para que se possa então caracterizar crime, basta que o feto esteja vivo. 

O Código Penal Brasileiro considera que o aborto é crime, pois é um 

atentado contra o bem tutelado, a vida do ser humano, mesmo que ainda em 

formação. É dever de o Estado intervir e punir qualquer responsável que viole 

este direito a vida. 

Elizeu Mota relata diversos tipos de punições, onde menciona: 

 

No mundo atual, podemos identificar nas leis das diversas nações 
três posições principais para realização do abortamento, 
aparecendo em primeiro lugar um grupo altamente restritivo, onde 
o aborto somente é permitido em circunstancias excepcional, 
como é o caso do Brasil, [...]. O segundo grupo é o dos países 
com leis moderadas, que permitem a realização do aborto em 
maior ou menor numero de casos, submetendo-o a processo 
formal de autorização. [...]. O terceiro grupo é o de leis mais 
liberais, deixando a decisão entregue a própria mulher e 
permitindo que o médico resolva quando à realização do aborto 
dentro dos limites mais ou menos amplos.110 

 

A interrupção da gestação de feto anencefálico, o aborto é causa de 

excludente de ilicitude, de acordo com o novo julgado do Supremo Tribunal 

federal, realizado em 2012, visto que o que se defende é a antecipação do 

nascimento e não a consideração do aborto, uma vez que nesta percepção, a 

vida intrauterina não é viável e não tem expectativas. 

 Cabe salientar que a vida em formação, ou seja, a vida intrauterina é o 

bem jurídico a ser tutelado, portanto, o dever de proteção é quanto ao embrião em 

                                            
109BITENCOUT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Parte especial: dos crimes contra a 
pessoa. 11ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p.160. 
110MOTA JUNIOR, Eliseu Florentino. Aborto a luz do espiritismo. Nova Ed.., rec., mod., e atual. 
São Paulo: Editora O Clarim, 2002. P. 85-86. 
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desenvolvimento, a sua formação embrionária que ocorre desde a conceção até o 

parto. 

Neste sentido, considera-se sujeito passivo do crime, o produto da 

concepção, o embrião, ou nascituro, como termo trazido pelo Código Civil 

Brasileiro. 

É possível reduzir as situações de interrupção da gestação, ou seja, 

aborto, diferenciada em quatro grupos: 

 

a) Interrupção eugenésica da gestação (IEG): Esta modalidade 
de aborto ocorre pela eugenia do feto, ou seja, por motivo de raça, 
credo, anomalias, onde geralmente ocorre contra a vontade da 
gestante. 

b) Interrupção terapêutica da gestação (ITG): Esta modalidade 
de aborto se dá quando há risco de vida da gestante, sendo 
necessária a interrupção para salvar a vida mãe. 

c) Interrupção voluntária da gestação (IVG): Esta é a 
modalidade mais perversa, que ocorre pelo simples fato da 
gestante ou o casal não desejar a gravidez.  

 

O Supremo Tribunal Federal decidiu através do Habeas Corpus n. 

124306, que o aborto praticado até o terceiro mês de gestação, deve ser 

descriminalizado. A decisão pauta a autonomia da vontade da mulher e vem 

sendo relativizado pelo contexto social.  

 

7.2 MÉTODOS ABORTIVOS 

 

 

O aborto pode ser espontâneo ou culposo, ocorrendo de forma natural ou 

sendo provocado dolosamente ou culposamente por alguém. 

O aborto espontâneo não é tipificado no Código Penal, pois não existe 

intervenção humana, decorrendo apenas de problemas de saúde. 

Convém comentar sobre os tipos de métodos abortivos que são utilizados 

para interromper a gestação e formação do feto no útero materno, sendo eles: 
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a) dilatação e curetagem (6ª à 16ª semana): o feto é 
desmembrado com uma cureta – instrumento em forma de colher, 
com bordas cortantes – e, junto com a placenta despedaçada, é 
jogado em um recipiente; 

b) sucção (6ª à 16ª semana): o bebê é sugado através de um 
tubo, por um aparelho cerca de 29 vezes mais potente que um 
aspirador de pó, sendo que, em regra, o crânio do bebê não passa 
pelo tubo, e é esmagado por uma pinça; 

c) envenenamento salino (após a 16ª semana): causa a morte 
por envenenamento, desidratação e hemorragia no cérebro e 
outros órgãos, além de produzir queimaduras graves na pele do 
bebê; 

d) histerotomia (24ª à 38ª semana): trata-se de uma espécie de 
operação cesariana, só que, ao invés de o objetivo ser trazer o 
bebê vivo, o mesmo é morto ou deixado à morte. 

e) aborto químico: quando há a ingestão de medicamentos 
abortivos, como o Citotec.111 Podemos citar ainda o uso e 
substâncias tóxicas como chumbo, cobre, ferro, entre outros ou 
plantas tóxicas, como absinto, alecrim, arruda entre outras, onde 
tais substâncias se ingeridas em grande quantidade não só corre 
o risco do abortamento com o risco de morte. 

f) Curetagem: dilatação do colo do útero com raspagem através 
de cureta raspando suavemente o revestimento uterino do 
embrião, da placenta e membranas que envolvem o embrião. Tal 
procedimento é tão perigoso podendo causar a esterilidade de 
quem o pratica. 

 

Tristemente o que se pode ver são as assustadoras formas de 

abortamento e a crueldade com que é “exterminado” o feto, afrontando totalmente 

a dignidade da pessoa humana e a dignidade do nascituro, “matando” o futuro 

bebê hediondamente sem piedade alguma. 

Portanto prevalece no Brasil, a permissão do aborto em caso de risco de 

vida da mãe e no caso de gravidez resultante de estupro, sendo condenado 

qualquer tipo de ato contra a vida do nascituro. 

É notório que o STF entende que o feto necessita de condições especiais 

do organismo da gestante, que só garante sua sobrevivência pela ligação do 

cordão umbilical, o que de fato pode causar problemas de saúde para a mãe, 

exceção que está disposta no Código Penal.  

                                            
111 MÉTODOS ABORTIVOS. Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/18658/aborto-causas-
consequencias-e-alternativas>. Acesso em: 02/02/2018. 
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Dessa forma, compreende-se a preocupação com a vida da gestante que 

carrega consigo um feto que apresenta remotas possibilidades de vida. 

A exclusão de ilicitude na prática de um determinado ato lesivo ao bem 

jurídico tutelado, deve ser analisada junto a Constituição Federal, levando em 

consideração o princípio da ofensividade, não desprezando as condutas.  

O considerado fato típico é um requisito apresentado em face de 

realização da conduta humana como causadora de um risco ao bem jurídico. 

Cezar Roberto Bitencourt112 relata que “É necessário, pois, que, no caso 

concreto, haja um bem jurídico a ser protegido. Não é suficiente a criação do 

risco. É necessário que, no fato real, ele se converta num resultado jurídico 

(afetação ou ofensa jurídica ao bem tutelado).” 

Na anencefalia, é evidente que não existe a possibilidade de vida no feto, 

desta forma, inexiste o risco ao bem jurídico que penalmente deveria ser 

protegido. Neste caso o fato é típico, ilícito, mas não é culpável. A culpabilidade 

da mãe deve ser considerada com imputabilidade, uma consciência da 

antijuricidade e exigibilidade de conduta diversa, onde na verdade, para este 

caso, a conduta adversa está diretamente relacionada à anencefalia e prospecção 

de vida do feto. Isto faz com que não se considera a conduta como diversa, pois a 

gestante não esta obrigada a abortar, a ela está condicionado o direito de 

escolha, assim exclui-se a inexigibilidade de conduta diversa. 

Assim, em se tratando de anencefalia, descriminaliza-se a conduta, 

importando em fato atípico, não havendo crime imputado a gestante, terceiro ou 

ao médico. O crime de aborto de anencefálicos é um crime impossível, 

considerando-se que não existe vida por não haver cérebro, não existirá morte 

jurídica, pois não há objeto, logo o fato é atípico. 

                                            
112 BITENCOURT, Cezar Roberto.Teoria geral do delito, São Paulo, Editora Revista dos 
Tribunais, 1997. P, 86. 
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Ney Moura Teles dispõe “Do ponto de vista formal, portanto, a ilicitude 

seria a simples contradição entre o fato realizado pelo agente e a norma penal 

incriminadora”.113  

Em seu entendimento, Gonçalves, fala sobre o estado de necessidade 

que no caso da anencefalia é aplicado a gestante. 

 
Para que o aborto possa ser considerado terapêutico, é 
necessária a presença de dois requisitos a saber: não pode haver 
outro meio senão o aborto para salvar a vida da gestante. E, a 
realização do aborto deve ser feita por um médico, desde que a 
situação de risco não seja atual, já que se a situação de risco for 
concomitante, outro profissional habilitado na área de saúde 
poderá realizar o aborto, que para parte da doutrina é considerada 
como excludente da ilicitude pelo estado de necessidade de 
terceiro e para outra parte como causa de justificação pela 
inexigibilidade de conduta diversa.114  

 

Destarte, não possível proceder ao julgamento de uma gestante que está 

dividida em proteger sua própria vida ou do seu bebê, onde continuar a gravidez 

seria altamente prejudicial.  

Na leitura do art. 17 do Código Penal, adentra no caso a ineficácia 

absoluta do meio o que torna o crime impossível, não sendo punida nem ao 

menos na forma tentada. Bittencourt evidencia que somente é culpável a pessoa 

que executa um ato ilícito quando outra conduta era exigível de sua parte.115 

 Nas palavras de Leslei: 
 

“O aborto enumera-se entre os crimes abomináveis e concorre 
para perda do valor da própria vida e da isonomia que deve 
vigorar em um Estado de Direito, eis que o fundamento da 
República estaria profundamente abalado se a uma parte do seu 
povo não lhe fosse reconhecido o direito a viver ou fosse 
submetido ao arbítrio do mais forte.   
 
Nesse caso, a lei que autoriza o aborto é injusta, e nas palavras 
de Santo Agostinho não é lei, mas corrupção da lei. Ora, se o 
direito existe para realizar o justo, a injustiça legal é a pior de 

                                            
113 TELES, Ney Moura. Direito Penal. 2ª ed. São Paulo, Atlas, 2006. P, 245. 
114 GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito Penal Esquematizado: parte especial. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p.163. 
115 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2: parte especial: dos crimes 
contra a pessoa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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todas as injustiças, eis que perpetrada pelo Estado, que tem a 
obrigação de tutelar à vida de todos os cidadãos.  
A paz social fica seriamente comprometida. O valor da pessoa 
humana, esvaído. A Constituição, uma letra morta. Os direitos 
humanos tornam-se palavras jogadas ao vento! Nunca o direito 
deve servir para tutelar o “direito” do mais forte contra o mais 
fraco. (...)  
A sociedade moderna vive uma falta de paciência. O mundo das 
telecomunicações, da Internet, das corridas de automóveis, leva-
nos a não suportar os sofrimentos médios e delongados, que 
exigem do homem a virtude da paciência. A própria busca pelo 
saber, o estudo, tem um quê de dor a ser suportada.  
A impaciência é a causa primeira das reivindicações em favor do 
aborto e da eutanásia. Não aceitar as coisas como são ou como 
estão, pois não podem ser mudadas pelas circunstâncias, ou por 
configurarem um mal moral.”116 

 
Um dos debates mais polêmicos sobre o aborto aconteceu em 1973, foi o 

caso Roe v. Wade, onde os estados Unidos da América reconheceu o direito ao 

aborto na forma voluntária, o caso relata a gestação de Norma L. McCorvey 

("Jane Roe"), com uma gravidez resultante de uma violação. Antes mesmo do 

término do processo, Roe deu a luz e o bebê foi encaminhado para adoção. Este 

caso abriu as portas para a autorização do aborto legal nos EUA. 

O aborto criminal está ligado ao dolo, ou seja, a vontade do agente, para 

caracterizar o crime de aborto, primeiramente deve-se ter a certeza de que o feto 

ou o produto da concepção está vivo, ou ainda que a mulher realmente esteja 

grávida. 

O Ministério Público é o agente responsável pela propositura da ação 

contra o crime de aborto, sendo uma ação pública incondicionada. 

Cezar Roberto Bitencourt interpreta esta ação da seguinte forma:  
 

A ação penal, a exemplo de todos os crimes contra a vida, é 
pública incondicionada; nem podia ser diferente, pois esses 
crimes atacam o bem jurídico mais importante do ser humano, que 
é a vida, tanto uterina como extra-uterina. Nesses crimes, as 
autoridades devem agir ex oficio.117 

  

 
O aborto é uma realidade social principalmente quando decorre de uma 

gravidez indesejada. Podemos dizer que o planejamento familiar, seria hoje uma 

                                            
116 MAGALHÃES, Leslei Lester dos Anjos. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o 
Direito à Vida. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. 
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ação eficaz para diminuir o monstruoso número de procedimentos abortivos 

realizados todos os anos.  

Anticoncepcionais, educação, orientação, são métodos que auxiliam a 

população feminina a evitar às consequências físicas, emocionais e psicológicas 

causados por esta prática tão dolorosa e impactante na saúde da mulher. 

 
 
8. A AUTONOMIA DA VONTADE DA MULHER E O DIREITO AO PRÓPRIO 
CORPO 

 

 

As mulheres vêm conquistando ao longo dos anos um espaço mais 

acentuado, de esposa submissa a cargos políticos relevantes, a mulher tornou-se 

independente e passou a desfrutar de autonomia para fazer suas próprias 

escolhas, principalmente relacionadas ao próprio corpo. 

A opressão, subordinação e submissão da mulher estão a serviço do 

controle de sua vida e, principalmente, do controle de sua sexualidade. 118 

Pela imposição de uma sociedade conservadora, mulheres em situação 

de abortamento, percorriam um caminho sigiloso e sem qualquer assistência, de 

forma clandestina e insegura, colocando em risco sua própria vida. 

Considerando que a mulher tem direito ao próprio corpo, ou seja, a 

Constituição Federal ao dispor os direitos da personalidade e garantir com direito 

fundamental a intimidade da pessoa, garante a mulher a autonomia sobre si e seu 

corpo, isto significa que o Estado tem o papel de não punir ou incriminar a mulher, 

mas sim oferecer apoio tanto protetivo quanto psicológico diante de suas ações 

relacionadas à sua gestação.  

Heloisa Helena Barboza dispõe sobre o corpo como a identidade do ser 

humano:  

 

                                            
118 Fundação Friedrich Ebert. O feminismo é uma prática: reflexões com mulheres jovens do 
PT. Papa FC, Jorge F, organizadores. [Internet]. São Paulo: Fundação Friedrich Ebert; 2008 
(acesso 29 jul. 2012). Disponível: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/brasilien/05931.pdf. 
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[...] a estável-individual (identificação física), coletiva (identificação 
social); e, dinâmica (em constante transformação). Esta 
identidade, como um processo complexo, é evidenciada no corpo, 
que pode ser entendido como expressão material da identidade de 
cada indivíduo, fiel tradutor da biografia do homem e instrumento 
que forma a subjetividade de cada um.119 

 

O Brasil ratificou os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, onde 

defendem que o direito a vida é inviolável, no artigo 5º da Constituição Federal 

Brasileira, como já dito anteriormente, expressa claramente esta afirmação 

proibindo pena de morte, de caráter perpétuo, trabalho escravo, forçado e cruel, 

apresenta ainda a lei de transplante de órgãos (Lei n. 9.434/97), todos estes 

dispositivos apresentam que a pessoa tem o direito da personalidade e direito ao 

próprio corpo.  

Contudo, este direito ao próprio corpo refere-se à preservação da 

integridade física, com a finalidade de proteger a vida, manter intacto e ileso de 

qualquer tipo de crime. 

Esta ideia pode ser apreciada nas palavras de Francisco Pontes de 

Miranda, onde relata que [...] a pessoa, o ser humano, tem direito à integridade 

física (do seu corpo), isto é, sua incolumidade anatômica, ele tem o direito de não 

ser contagiado, envenenado ou de ter cessado seu movimento.120 

 A autonomia da vontade é expressa como condição de liberdade e 

vontade, é a atuação do homem em busca da realização pessoal, portanto é 

imprescindível entender que autonomia e liberdade, são dois elementos que 

andam juntos estando ligada a faculdade do ser em determinar o seu querer. Com 

base nesta liberdade, o home é capaz de tomar suas próprias decisões 

relacionadas ao corpo, a sua própria vida, seu destino, respeitando suas próprias 

convicções.  

 Cabe salientar que a liberdade condizente à autonomia da vontade e 

disposição ao próprio corpo, pode trazer um descontrole social, onde Direito e 

                                            
119 BARBOZA, Heloisa Helena. Disposição do próprio corpo em face da bioética: o caso dos 
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120 PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, 
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Medicina devem andar juntos em prol da saúde humana e seus respectivos 

interesses, em detrimento de da proteção constitucional, a disponibilidade sobre o 

próprio corpo não pode afetar o bem maior que é a vida, no qual o ordenamento 

jurídico impõe limites quanto a práticas lesivas, em hipóteses de autolesão. 

O direito da vida deve prevalecer quando se trata de opção pelo aborto, 

pois esta decisão de interrupção da gestação trás consequências psicológicas 

muitas vezes irreversíveis tanto quando o sofrimento da família, isto é o que 

acredita a presidente do Movimento Nacional de Cidadania pela Vida – Brasil sem 

Aborto, Lenise Garcia, onde expõe sua opinião dizendo que este direito não pode 

ser violado. Lenise Garcia conclui: 

 

A própria mãe necessita de ajuda para enfrentar a situação. 
Quando ela leva a gravidez até o final, a gente percebe que essa 
mãe fica muito mais tranquila. É uma página dolorosa que ela 
passa e acaba ficando apenas a lembrança de um filho. Ela não 
tem nenhuma dificuldade maior em lidar com isso, como a que 
vemos entre mães que optaram pelo aborto.121 

 
O art. 13 do Código Civil proíbe o ato de disposição do corpo, exceto por 

exigência médica, “quando importar diminuição permanente da integridade física, 

ou contrariar os bons costumes”. Tem a pessoa, portanto, o direito de dispor de 

seu próprio corpo para outras finalidades de uma vida social normal, respeitando 

o limite natural do direito à vida.122 

Uma importante reflexão trazida por Kant relacionada ao imperativo 

categórico que condiciona o ser humano a agir em prol de promover o bem.  A 

condição do ser humano em agir para o bem não é algo relacionado ao 

positivismo, mas sim pela razão, a racionalidade que deve conduzir a vontade do 

homem voltada para boas condutas para si e seus semelhantes. Neste 

pensamento, o homem para ser considerado livre, não deve agir com 

intervenções negativas e ser racional, respeitando o seu dever com a sociedade. 

                                            
121Relatos De Médicos Especialistas. Disponível em: 
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122 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 5ª . ed. rev. atual. e aum. Por Eduardo 
Carlos Bianca Bittar. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 
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A autora Luisa Neto, apresenta uma reflexão acerca do direito ao próprio 

corpo, onde traz a ideia da integridade física: 

 

[...] o direito ao próprio corpo como uma derivação do direito à 
integridade física enquanto uma das vertentes de classificação 
dos direitos da personalidade. Estes últimos, se encontram em 
estreita ligação à pessoa e são os bens mais importantes, 
passíveis de apropriação jurídica. Em sua análise, Neto conclui 
que o corpo físico do ser humano tem sido tratado como 
inviolável, com a mitigação desta proteção apenas em situações 
nas quais se faz necessária a intervenção terapêutica e nos casos 
de doações de órgãos, não sendo passível de disposição sob 
contraprestação patrimonial.123 

 

Qualquer tipo de ato auto lesivo, pode ser considerado um atentado a 

dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental a vida. 

Roxana Cardoso Brasileiro Borges apresenta em seu estudo, quais os 

direitos relacionados à autonomia privada e a disposição do próprio corpo: 

 

[...] somente admite a disposição corporal dentro de determinados 
limites e divide o direito ao próprio corpo em seis aspectos, para 
fins meramente didáticos, mas que traduzem as possíveis 
polêmicas em torno do assunto. São eles: o direito à doação de 
órgão, ao embelezamento, à mudança de sexo, à integridade 
física, à autolesão e a reprodução humana.124 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana deve ser fundamentalmente 

utilizado para dirimir quaisquer conflitos relacionados ao interesse público ou 

privado, tendo o Estado o dever de agir para garantir que sejam efetivados os 

direitos da personalidade e dignidade da pessoa humana,  

Daniel Sarmento reflete sobre a supremacia do poder do Estado: 

 

Em um Estado de direito democrático, assinalado pela 
centralidade e supremacia da constituição, a realização do 
interesse público primário muitas vezes se consuma apenas pela 
satisfação de determinados interesses privados. Se tais interesses 

                                            
123 NETO, Luisa. O direito fundamental à disposição sobre o próprio corpo (a relevância da 
vontade na configuração do seu regime). Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 450 – 451. 
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forem protegidos por uma cláusula de direito fundamental, não há 
de haver qualquer dúvida. Assegurar a integridade física de um 
detento, preservar a liberdade de expressão de um jornalista, 
prover a educação primária de uma criança são, inequivocamente, 
formas de realizar o interesse público.125 

 

Considerando a vida como bem inviolável e indisponível, a autonomia da 

vontade e a disponibilidade sobre o próprio corpo não apresentam um exercício 

pleno, embora o direito a decisão de viver, mudar, morrer, de se automutilar, 

afastam condutas aceitas pelo meio sociais, atribuindo um desequilíbrio do bem 

estar do indivíduo. 

Em seu entendimento, Carlos Roberto Gonçalves, diz o seguinte: 

 

[...] o direito à integridade física compreende a proteção jurídica à 
vida, ao próprio corpo vivo ou morto, quer na sua totalidade, quer 
em relação a tecidos, órgãos e partes suscetíveis de separação e 
individualização, quer ainda ao direito de alguém submeter-se ou 
não a exame e tratamento médico.126  

 

A ideia de o feto ser parte integrante do organismo da mulher dá a falsa 

ideia de que não é um ser humano, partindo dessa premissa, a mulher tem livre 

disposição ao seu corpo.  

O Estado deve então assumir sua função de preservação da vida e 

dignidade do cidadão, pois ao transformar mulheres e adolescentes em 

criminosas não tem surtido os efeitos esperados, de coibir ou impedir que sejam 

realizados. Por esta razão, o primeiro passo seria sua descriminalização.127 

Contrária a esta percepção, a autora Maria Helena Diniz traz um novo 

olhar para este entendimento onde relata que os estudos feitos pela embriologia e 

medicina comprovam que o feto não e parte integrante do organismo da mulher, 
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126 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. vol 1, Parte Geral, Saraiva: São Paulo, 
2003. 
127 DIAS, Maria Berenice. Aborto uma questão social. Disponível em: 
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mas sim um ser independente, que apresenta seus próprios traços psicológicos e 

patrimônio genético uno, complementando ainda que ele não se altera. 

A autora destaca ainda que para dar a gestante o direito a escolha da 

interrupção da gestação, deve-se comprovar cientificamente que o feto não é um 

ser humano, mas, um elemento asilado ao organismo da gestante.128 

A advogada Gislaine de Oliveira Spinola apresenta uma noção do 

percurso de interrupção da gestação a partir do experimento relatado pelo Dr. 

Nathanson: 

 

O feto tem toda sua estrutura própria que carece de sua mãe para 
se desenvolver em 3 meses de gestação já está completamente 
formado restando-lhe apenas crescer. Neste momento já sente 
dor, medo e tem apego pela vida, assim ficou demonstrado pelo 
Dr. Nathanson em uma ecografia filmada cientificamente, no 
momento em que se realizava um aborto, o feto perdeu a 
tranquilidade ao perceber o instrumento que procurava a bolsa 
amniótica, momento que seu coração acelera e tenta 
agitadamente mudar de local para escapar. No momento, que o 
instrumento o alcança ele encolhe seu corpo até o limite superior 
do útero, então sua boca abre em agonia, como que se pedindo 
auxilio, e de modo cruel um ser humano vai sendo esmiuçado 
aterrorizado pela barbárie, na qual primeiramente são arrancadas 
as pernas, depois os intestinos, o que o faz lutar bruscamente 
com os braços até que sua cabeça caia.129 

 

Considerando que a vida humana e a personalidade jurídica estão ligadas 

ao nascimento com vida, seria irracional dizer que a proteção desta vida 

embrionária, ou do nascituro, não seja de fato, uma obrigação da mãe, em prover 

a viabilidade da segurança da gestação.  

O direito a vida, ou ao nascimento com vida não pode ser negado. 

Proteger a autonomia da mulher e o direito ao próprio corpo, não quer dizer 

permitir que ela possa agir em desfavor da vida, ou na expectativa de vida, uma 

vida indefesa, um feto é uma vida humana concreta onde apenas a vontade da 
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mulher não pode afetar a possibilidade de desenvolvimento do feto, pois este, não 

é parte do seu corpo. 

No viés de Maria Helena Diniz: 

A ideologia da autonomia da vontade, onde se defende o direito 
da livre escolha da mulher sobre o corpo está baseada num 
parecer individualista, hedonista e consumista da liberdade. Nosso 
entendimento assim como a jurista Maria Helena Diniz é que a 
interrupção da gravidez por motivo egoístico seja apropriado pela 
liberdade de escolha, não é maior do que o valor supremo da vida 
humana.130 

 

 A autonomia da mulher e o direito ao próprio corpo são direitos ligados à 

personalidade e a dignidade da pessoa, mas que mesmo pertencendo ao grupo 

dos direitos fundamentais, não podem e não devem se sobrepor ao direito a vida 

em sua essencialidade. 

 Vejamos que o que entra em discussão é exclusivamente a autonomia da 

mulher e o direito ao próprio corpo, no que tange sua liberdade de escolha pela 

interrupção ou prosseguimento da gestação. Ter liberdade sobre o próprio corpo e 

o apoio do Estado garantindo que seja respeitada a vontade da gestante, não 

quer dizer que não haja consequências psicológicas e traumatizantes para a 

mulher que pratica aborto. 

 

8.1 O ABORTO COMO LESÃO AO PRÓPRIO CORPO 

 

 

 O dever do Estado deve ser a garantia da integridade física, pois o aborto 

é uma questão de saúde pública, não é simplesmente descriminalizar, não punir a 

prática de abortamento, mas perceber que ao dar tal liberdade de escolha à 

mulher, para que realmente se garanta a sua integridade física e psicológica, é 

necessário todo apoio do sistema de saúde. 

 Ao pratica o aborto mesmo que decorrente de uma situação frustrante ou 

constrangedora ou de perigo de vida, seja o estupro, seja algum defeito congênito 
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no feto ou uma anomalia grave, seja uma paternidade desconhecida, seja 

repreensão familiar, seja repreensão de uma sociedade conservadora, ainda 

assim, a praticante corre grande risco de passar por um processo de autopunição, 

decorrente de valores culturais e sociais do meio no qual está inserida.  

 Estudiosos do assunto apontam que: 
 

[...] dos transtornos psiquiátricos na mulher mostram que a 
conscientização de que estes transtornos são um sério problema 
de saúde pública é relativamente recente, ocorrendo a partir da 
publicação realizada pela OMS, utilizando como medida uma 
combinação do número de anos vividos com incapacidade e 
consequentemente deterioração da qualidade de vida. Mostra 
também, a intensa diferença de gêneros na incidência e curso de 
transtornos mentais, assim com na apresentação clínica e na 
resposta terapêutica.131 

 

 O aborto espontâneo tem a propriedade de causar sequelas de 

depressão, ansiedade, tristeza, entretanto, o aborto provocado tem surtido maior 

impacto negativo minando sentimentos de culpa, frigidez, incapacidade de se auto 

perdoar, frustração, desamparo, até mesmo perda de fé chegando a impulsos 

suicidas.  Daí a importância do acompanhamento do Estado, pois o aborto 

provocado nem sempre pode se dar pela simples vontade, muitas vezes é fruto 

de um estado de necessidade, como o caso de gestação de fetos com anomalias, 

anencefálicos, eugênicos, ou proveniente de estupro, onde mesmo a gestante 

sabendo que pode haver risco de vida ou impossibilidade de expectativa de vida 

do feto, ainda assim, ela se martiriza e se culpa pelo ato de abortar.  

 Questões religiosas, culturais, sociais, familiares, são levadas em 

consideração quando uma mulher opta pela gravidez ou interrupção da gestação. 

 Contudo é importante refletir que não se trata tão somente da questão 

psicológica da mulher, mas principalmente da sua integridade física, sua saúde, 

pois os danos físicos são causadores de muito medo entre as mulheres. O 

abortamento pode causar hemorragias internas, perfuração do útero, danos às 

trompas, laceração do colo uterino, complicações placentárias, infertilidade, enfim, 
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72 
 

uma série de consequências que podem mudar o futuro da pessoa mediante sua 

escolha pela interrupção da gestação. 

 Corrêa e Petchesky descrevem a condição de saúde da mulher da 

seguinte forma: 

 

A saúde mental é entendida aqui de modo integrado à saúde 
como um todo, incluindo a saúde reprodutiva e os direitos sexuais, 
além de estar relacionada à noção de integralidade corporal. 
Nesta direção, torna-se necessário pensar as condições de 
vulnerabilidade social, visto que condições de autonomia e saúde 
estão atreladas a condições de poder de acesso à satisfação das 
necessidades básicas, como saúde, educação, segurança, 
comunicação, entre outras.132 
 

A autonomia da mulher vai além do direito a prevalência de suas 

vontades, pois as consequências de suas vontades podem resultar em danos 

permanentes a sua saúde. Considerar a autonomia total da mulher ao seu próprio 

corpo como um direito fundamental reconhecido, acreditando que a 

descriminalização do aborto seja um manifesto contra o sentimento de punição, 

dá uma falsa sensação de liberdade, liberdade esta que estará em confronto com 

sua saúde mental, e com a convivência do sentimento misto de alivio com 

arrependimento que pode afetar a razão e o bem estar da mulher. 

Para complementar esta ideia Eva Blay apresenta uma reflexão: 

 

Toda mulher tem direito a decidir, então, sobre sua vida, mais 
ainda quando se trata de seu próprio corpo. Se o direito à vida do 
feto se contrapõe ao direito de toda mulher a decidir sobre sua 
vida, sobre seu projeto de vida e sobre seu corpo, por um lado, 
essa livre escolha causará danos ao feto e a terceiros, cabendo aí 
o limite constitucional (também relativo) da autonomia pessoal. 
Isso deixa duas situações: a primeira, quando o feto não sente 
dor; a segunda, quando sente. Assim, antes de formado o tubo 
neural, o feto não sente dor, não sente nada. Nessa instância, a 
presença de um dano em um ser que não sente se torna 
controvertida. Porém, se trata de ter consciência de uma situação: 
uma mulher que não quer ter um filho, que está grávida e que, se 
seu direito não existe, deverá ver como seu corpo se modifica por 
um filho indesejado e o verá nascer, quando não o quer em sua 
vida. Assim, também se pode argumentar que a vida digna de 

                                            
132 Corrêa, S., Petchesky, R. (1996). Direitos Sexuais e Reprodutivos: uma perspectiva 
feminista. Physis: Revista de Saúde Coletiva, 6(1-2), 147-177. 
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uma mulher não tem menor valor do que a vida de um feto. O 
aborto é um procedimento demasiadamente intrusivo e ninguém o 
deseja. É uma situação temida, dolorosa, mas milhares de 
mulheres recorrem a isso, amparadas ou não pela lei.133 
 

Não obstante, a OMS – Organização Mundial da Saúde faz menção 

quanto à importância da proteção da mulher e acompanhamento humanizadora 

fim de alcançar resultados satisfatórios que proporcionem o menor potencial de 

dano a gestante: 

 
As leis e políticas referidas ao abortamento devem proteger a 
saúde e os direitos humanos das mulheres. É preciso eliminar as 
barreiras regulatórias, políticas e programáticas obstaculizadoras 
do acesso à realização oportuna de abortamento bem como de 
atenção humanizada às mulheres em situação de abortamento. É 
preciso haver um arcabouço regulatório e político propício para 
garantir a cada mulher (com amparo legal para ser acolhida) o 
acesso simples aos serviços de provisão de abortamento em 
condições seguras. As políticas devem estar orientadas a 
respeitar, proteger e cumprir os direitos humanos das mulheres 
para alcançar resultados de saúde positivos, oferecer informação 
e serviços relacionados com anticoncepcionais de boa qualidade e 
satisfazer as necessidades particulares das mulheres de baixa 
renda, das adolescentes, das vítimas de estupros e das mulheres 
portadoras de HIV.134 
 

 
Frederiano José Momesso Teodoro contribui com seu pensamento acerca 

do aborto trazendo uma visão para as mulheres que descobrem uma gravidez 

com anomalia fetal: 

 
Não se pode negar que a gravidez de um feto incompatível com a 
vida extra-uterina pode causar tormento psicológico para a 
gestante e sua família, pelo fato de que, ao final de nove meses, 
após o nascimento, a criança terá de ser enterrada. Da mesma 
forma, não se pode olvidar que muitas gestantes suportam essa 
fase crítica com muita serenidade e confiança, conscientes do 
estado do filho, mas, mesmo assim, esperançosas para vê-lo, 
ainda que por um breve momento; ou que aquela criança que não 
sobreviverá poderá ser um efetivo doador de órgãos a outros 
recém-nascidos. E, finalmente, não se pode ignorar o fato de que 
o ser humano em formação está vivo e será sacrificado. 

 

                                            
133 BLAY, Eva. Assassinato de Mulheres e Direitos Humanos. São Paulo: Editora 34, 2008. p. 
35. 
134 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Abortamento seguro: orientação técnica e de 
políticas para sistemas de saúde. 2 ed. OMS: 2013.p. 9. 
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Destarte, ao elevar a importância da autonomia da vontade da mulher, 

abre um espaço que afronta a Constituição Federal onde assegura a 

inviolabilidade do direito a vida, embora a lei apresente as excludentes de ilicitude 

e antijuridicidade, as consequências do aborto podem ser nefastas para a mulher, 

segundo um estudo do Dr. Mauricio Price, as mulheres podem ter alguma reação 

psicológica após o aborto onde apresenta: 

 

Mais de 90% disseram que não receberam informações 
suficientes para fazer uma escolha consciente. 
Mais de 80% disseram que muito provavelmente não teriam 
abortado se não tivessem sido tão veementemente incentivadas 
por terceiros a abortar, inclusive pelos conselheiros do aborto. 
Oitenta e três por cento disseram que levariam a termo se 
tivessem recebido apoio dos namorados, famílias ou outras 
pessoas importantes em suas vidas. 
 

No entendimento da Drª. Rosângela Justino elenca o estado de stress 

pós-traumático: 

 

Os sintomas típicos incluem a revivescência repetida do evento 
traumático sob a forma de lembranças invasivas ("flashbacks"), de 
sonhos ou de pesadelos; ocorrem num contexto durável de 
"anestesia psíquica" e de embotamento emocional, de retraimento 
com relação aos outros, insensibilidade ao ambiente, anedonia 
(perda da capacidade de sentir prazer, próprio dos estados 
gravemente depressivos), e de evitação de atividades ou de 
situações que possam despertar a lembrança do traumatismo.135 

 
De fato, são muitas as questões que permeiam o direito ao aborto e a 

autonomia da mulher. O direito de vida do feto versus o direito de vida da mãe 

ainda estão em discussão em diversos focos, embora tenha avançado com 

decisões favoráveis a descriminalização em alguns aspectos, mesmo com o 

regresso do Estado no intuito de apoiar e minimizar o impacto psicológico 

negativo é difícil pensar numa evolução da sociedade a ponto de aceitar a total 

autonomia da mulher em sua decisão sobre o aborto, visto que perante a cultura 

brasileira, cristã, ética e moral, tal ato é considerado injusto e desumano, tendo 

                                            
135 SINTOMAS DE STRESS PÓS TRAUMÁTICO CID 10. Disponível em: 
http://portalses.saude.sc.gov.br/phocadownload/Regulacao/protocolos/28%20Transtorno%20de%2
0estresse%20p%C3%B3s-traum%C3%A1tico.pdf. Acesso em: 03/05/2018. 
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em vista em se tratar de um ser indefeso que na realidade precisa principalmente 

de condições para existir. 

 

8.2. O POSICIONAMENTO DO STF A RESPEITO DO ABORTO NO BRASIL 

 

 

Ao tratar sobre a descriminalização do aborto no Brasil, o STF aborda 

algumas vertentes. Dois pontos principais foram discutidos e pacificados pelo 

Supre Tribunal Federal, o aborto dos fetos portadores de anencefalia e o aborto 

até o terceiro mês de gestação. 

O Supremo Tribunal Federal em julgamento que durou entre os dias 11 e 

12 de abril de 2012, por seu relator Marco Aurélio em ADPF nº 54, decidiu que 

não é mais crime, o aborto de feto portador de anencefalia devido o fato de 

considerar que o este feto anencefálico não possui vida, sendo considerado 

apenas um broto sem desenvolvimento, assim como o aborto de feto resultante 

de estupro ou que cause risco de vida na gestante. Todas as demais formas de 

aborto continuam sendo crime, com punição prevista no Código Penal (art. 124, 

125 e 126 do CP) 136. 

A ação sobre este tema foi proposta pelo advogado Luís Roberto Barroso, 

tendo como arguente a CNTS – Confederação Nacional dos Trabalhadores da 

Saúde, onde pede que as grávidas de fetos portadores de anencefalia tenham o 

direito de optar pela interrupção da gestação ao detectar tal anomalia. O principal 

argumento é que os bebês com má formação do cérebro geralmente morrem 

durante a gravidez ou têm pouco tempo de vida. 

O ministro Carlos Ayres Britto disse antes da votação que o projeto é um 

"divisor de águas no plano da opinião pública".137 

                                            
136BRASIL Supremo Tribunal Federal, ADPF 54. Arguente: Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Saúde – CNTS. Relator: Ministro Marco Aurélio. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cmsproessoAudienciaPublicaAdpf54/anexo/adpf54audiencia.pdf.  
Acesso em: 31 de ago. 2017.  
137JORNAL DO BRASIL (11 de abril de 2012). STF retoma hoje julgamento sobre aborto de 
anencefálicos  Jornal do Brasil. Visitado em 12 de abril de 2017. 
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O Ministro Marco Aurélio, foi o relator do processo, ele votou a favor do 

aborto dos bebês portadores de anencefalia. O Ministro enfatizou a questão do 

Estado laico, onde diz que numa decisão como esta, questões religiosas e de 

coração não podem ter a mesma relevância quanto à ciência, e que seu voto foi 

embasado no conhecimento científico e da medicina, pois acredita não haver uma 

“vida em potencial”, capaz de sobreviver, e que, além disso, este tipo de gravidez 

não gera proteção jurídica e pode causar sérios problemas a saúde da mãe. 

Para adentrar na lei penal brasileira, o Ministro remeteu-se ao Código 

Penal que permite a mulher com risco de vida a abortar o feto mesmo que seja 

uma gravidez viável e que desta forma, proibir o aborto no caso dos portadores de 

anencefalia, seria o mesmo que ir contra o que está estabelecido no Código e na 

Constituição.  

 

Aborto é crime contra a vida. Tutela-se a vida em potencial. No 
caso do anencéfalo, não existe vida possível. O feto anencéfalo é 
biologicamente vivo, por ser formado por células vivas, e 
juridicamente morto, não gozando de proteção estatal. — Marco 
Aurélio Mello138 

 

Marco Aurélio defende que o aborto dos fetos anencefálicos não e tratado 

como discriminação ou como uma eugenia na gestação gerando um deficiente 

físico, mas sim, uma gestação de feto que está fadado a morrer, considerando 

como “natimorto neurológico”, defende que não impede o nascimento por ser 

anencefálico e sim por não ter prospecção de vida. 

Marco Aurélio finalizando seu voto relata o seguinte: 

 

A integridade que se busca alcançar com a antecipação 
terapêutica de uma gestação fadada ao fracasso é plena. Não 
cabe impor a mulheres o sentimento de meras “incubadoras” ou, 
pior, “caixões ambulantes”, na expressão de Débora Diniz. 
Simone de Beauvoir já exclamava ser o mais escandaloso dos 
escândalos aquele a que nos habituamos. Sem dúvida. Mostra-se 
inadmissível fechar os olhos e o coração ao que vivenciado 
diuturnamente por essas mulheres, seus companheiros e suas 
famílias. Compete ao Supremo assegurar o exercício pleno da 
liberdade de escolha situada na esfera privada, em resguardo à 

                                            
138SANTOS, Débora (11 de abril de 2012). Relator vota no STF pela liberação do aborto de feto 
sem cérebro G1. Visitado em 11 de abril de 2017. 
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vida e à saúde total da gestante, de forma a aliviá-la de sofrimento 
maior, porque evitável e infrutífero.139 
 

Ainda continua o referido ministro: 

 
A incolumidade física do feto anencéfalo, que, se sobreviver ao 
parto, o será por poucas horas ou dias, não pode ser preservada a 
qualquer custo, em detrimento dos direitos básicos da mulher. No 
caso, ainda que se conceba o direito à vida do feto anencéfalo – o 
que, na minha óptica, é inadmissível, consoante enfatizado –, tal 
direito cederia, em juízo de ponderação, em prol dos direitos à 
dignidade da pessoa humana, à liberdade no campo sexual, à 
autonomia, à privacidade, à integridade física, psicológica e moral 
e à saúde, previstos, respectivamente, nos artigos 1º, inciso III, 5º, 
cabeça e incisos II, III e X, e 6º, cabeça, da Carta da República. 
(STF. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
Relator(a) Min. Marco Aurélio. Julgado em 12/04/2012.) 

 

A decisão final ficou 8 (oito) votos a favor dados pelos ministros Ayres 

Britto, Gilmar Mendes e Celso de Mello, Marco Aurélio (relator), Rosa Weber, 

Joaquim Barbosa, Luiz Fux e Cármen Lúcia. Contra os 2 (dois) votos dos 

ministros Ricardo Lewandowski e Cezar Peluso, que se opuseram com relação à 

procedência da ação. Esse julgamento se mostrou uns dos mais importantes já 

realizados pela Corte, pois buscou- se definir qual o alcance constitucional do 

direito à vida140. 

Luiz Fux relata que se trata de uma espécie de tortura para a mulher: 

 

[...] três conclusões lastimáveis sobre a gestação de anencéfalos: 
“que a expectativa de vida deles fora do útero é absolutamente 
efêmera, que o diagnóstico de anencefalia pode ser feito com 
razoável índice de precisão e que as perspectivas de cura da 
deficiência na formação do tubo neural são absolutamente 
inexistentes nos dias de hoje”. Destacou que não discutiria em seu 
voto qual a vida mais importante: se a da mulher ou a do feto. 
“Não me sinto confortável para fazer essa ponderação”, disse. Ele 
explicou que o debate é alvo de “significativo dissenso moral” e 
que, por isso mesmo, impõe uma postura “minimalista do 

                                            
139Voto Ministro Marco Aurelio, Disponível em: < 
http://blogueirasfeministas.com/2012/04/adpf-54-o-julgamento-do-stf-e-
anencefalia/>. Acesso em: 09 de nov 2017. 
140 CARNEIRO, Luiz Orlando. STF decide por 8 a 2 que não é crime aborto de feto anencéfalo. 
Disponível em:<http://www.jb.com.br/pais/noticias/2012/04/12/stf-decide-por-8-a-2-que-nao-e-
crime-aborto-de-feto-anencefalo>. Acesso em: 03 set. 2017. 
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Judiciário”, adstrita à questão da criminalização ou não da 
interrupção da gravidez de fetos anencéfalos.141 

 

A Ministra Rosa Weber enfatiza a autonomia da mulher:  

 
“A gestante deve ficar livre para optar sobre o futuro de sua 
gestação do feto anencéfalo”, disse ainda que “Todos os 
caminhos, a meu juízo, conduzem à preservação da autonomia da 
gestante para escolher sobre a interrupção da gestação de fetos 
anencéfalos”, sustentou ainda a ministra.142 
 

Destarte, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela procedência da ação, 

na qual não pode ser mais tipificado como crime de aborto, a conduta de 

abortamento de feto que seja caracterizado com anencefálico. 

Um dos votos de maior destaque é do Ministro Ayres Brito, que causou 

grande polêmica nas redes sociais, suas colocações foram de grande intensidade 

sentimental para com as mulheres, onde se observa o enfoque no que segue:  

 
“Levar às últimas consequências esse martírio contra a vontade 
da mulher corresponde à tortura, a tratamento cruel. Ninguém 
pode impor a outrem que se assuma enquanto mártir. O martírio é 
voluntário”, 
“É preferível arrancar essa plantinha ainda tenra do chão do útero 
do que vê-la precipitar no abismo da sepultura”. 
“No caso da gestação que estamos a falar, a mulher já sabe, por 
antecipação, que o produto da sua gravidez, longe de, pelo parto, 
cair nos braços aconchegantes da vida, vai se precipitar no mais 
terrível dos colapsos”. 
“Se todo aborto é uma interrupção voluntária da gravidez, nem 
toda interrupção voluntária da gravidez é um aborto”. 
“O feto anencéfalo é uma crisálida que nunca se transformará em 
borboleta porque jamais alçará voo” 
“Se a gravidez é destinada ao nada (cita Pertence) sua voluntária 
interrupção é penalmente atípica” 

  
 

                                            
141Voto Ministro Luiz Fux, Disponível em: <http://blogueirasfeministas.com/2012/04/adpf-54-o-
julgamento-do-stf-e-anencefalia/>. Cesso em: 09/11/2017. 
142 Voto Ministra Rosa Weber, Disponível em: < http://blogueirasfeministas.com/2012/04/adpf-54-o-
julgamento-do-stf-e-anencefalia/>. Acesso em: 09/11/20174. 
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O Ministro defende ainda a luta da mulher e a importância do julgamento 

“[...] essa decisão da mulher é mais que inviolável, é sagrada” e ainda, “[...] o grau 

de civilização de uma sociedade se mede pelo grau de liberdade da mulher”. 143. 

O Ministro Cezar Peluso considera totalmente improcedente a ADPF nº 

54, uma vez que acredita que o anencefálico é portador de vida e de direitos a ele 

tutelados. 

“O anencéfalo morre, e ele só pode morrer porque está vivo”, 
assinalou. O ministro lembrou, ainda, que a questão dos 
anencéfalos tem de ser tratada com “cautela redobrada”, diante da 
imprecisão do conceito, das dificuldades do diagnóstico e dos 
dissensos em torno da matéria.144 

 

O presidente do STF afirma que para haver aborto, deverá haver vida, 

independente da sua viabilidade futura e esta conduta bate de frente com a ordem 

jurídica. 

Celso Peluso entende que esta ADPF traz uma discriminação ao feto 

reduzindo “a condição de lixo”, nada distante de acordo com ele do racismo, 

sexismo e especismo. 

Ricardo Lewandowski foi o segundo Ministro que votou contra a 

respectiva ADPF, onde critica as questões éticas, cientificas e jurídicas e dispõe: 

 
[...] uma decisão judicial isentando de sanção o aborto de fetos 
portadores de anencefalia, “ao arrepio da legislação penal 
vigente”, além de “discutível do ponto de vista ético, jurídico e 
científico”, abriria a possibilidade de interrupção da gestação de 
inúmeros outros casos. “Sem lei devidamente aprovada pelo 
parlamento, que regule o tema com minúcias, precedida de amplo 
debate público, provavelmente retrocederíamos aos tempos dos 
antigos romanos, em que se lançavam para a morte, do alto de 
uma rocha, as crianças consideradas fracas ou debilitadas”, 
afirmou.145 

                                            
143Voto Ministro Ayres Brito. Disponível em: < http://blogueirasfeministas.com/2012/04/adpf-54-o-
julgamento-do-stf-e-anencefalia/>. Cesso em: 09/11/2017. 
144Voto Ministro Celso Peluso. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=204881>. Acesso em 
09/11/2017. 
145 Voto Ministro Ricardo Lewandowski. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=204881>. 
Acesso em 09/11/2017. 
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Seu voto destaca que existem muitos dispositivos na lei que protegem e 

resguardam a vida intrauterina – sobretudo o Código Civil, que, no artigo 2º, onde 

acaba por estabelecer a proteção do nascituro, ou seja, estabelece que a lei põe 

a salvo, “desde a concepção”, os direitos do nascituro. Para Lewandowski, estas 

teorias também teriam de ser consideradas inconstitucionais ou merecer 

interpretação conforme a Constituição. 

O STF discute que em caso de gravidez de feto anencefálico pode causar 

sofrimento e uma ofensa à dignidade humana da mãe, uma vez que pelo nosso 

atual ordenamento jurídico, a mãe está obrigada a carregar o feto no ventre 

mesmo com poucas e irrisórias chances de vida. 

O ministro Celso Mello, comenta em seu voto a respeito dos direitos 

humanos, e considera o julgamento desta ADPF como um marco na história do 

direito. Relata ainda a situação dramática vivida pela mulher grávida de 

anencefálico que fica divida no curso natural da gestação ou na interrupção, onde 

anseia o amparo jurisdicional para esta triste situação. Em seu voto expressa os 

direitos fundamentais da gestante sobre liberdade, saúde e dignidade.  

O ministro é cauteloso ao mencionar o direito a vida, direitos humanos, 

direitos do nascituro, estado emocional e físico da mãe e o diagnostico médico 

preciso para esta gravidez. E finaliza seu voto: 

 
[...] julgo procedente a presente arguição de descumprimento de 
preceito fundamental, para confirmar o pleno direito da mulher 
gestante de interromper a gravidez de feto comprovadamente 
portador de anencefalia. 
Em consequência, dou interpretação conforme a Constituição aos 
artigos 124, 126, “caput”, e 128, incisos I e II, todos do Código 
Penal, para que seja declarada a inconstitucionalidade, com 
eficácia “erga omnes” e efeito vinculante, de qualquer 
interpretação que obste a realização voluntária de antecipação 
terapêutica de parto do feto anencefálico, desde que essa 
malformação fetal seja diagnosticada e comprovadamente 
identificada por profissional médico legalmente habilitado, 
reconhecendo-se a gestante o direito de se submeter a tal 
procedimento sem necessidade de prévia obtenção de 
autorização.146 

                                            
146 Voto ministro Celso Mello. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF54votoCM.pdf> acesso em: 
15/01/2017. 
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No voto do ministro Gilmar Mendes, notou-se uma preocupação quanto à 

constitucionalidade da ação, onde ele descreve os fatores que o levaram a 

concordar com a autonomia da mãe na interrupção da gestação de anencefálico: 

 
Alega-se estarem preenchidos os pressupostos de cabimento da 
ADPF, pois estão vulnerados por aqueles artigos do Código Penal 
(ato do poder público) os seguintes preceitos fundamentais: 
“princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, IV), um dos 
fundamentos da República brasileira; a cláusula geral da 
liberdade, extraída do princípio da legalidade (art. 5º, II), direito 
fundamental previsto no Capítulo dedicado aos direitos individuais 
e coletivos; e o direito à saúde (arts. 6º e 196), contemplado no 
Capítulo dos direitos sociais e reiterado no Título reservado à 
ordem social.” 147 

 

Em seu voto, o ministro Joaquim Barbosa fala sobre a dignidade da 

mulher e a possibilidade de moléstia e repressão quanto a sua decisão na 

interrupção da gestação com a anomalia denominada anencefalia. Ele comenta 

ainda a dificuldade de constatação da anencefalia na época de promulgação do 

nosso Código Penal, para maiores esclarecimentos acerca de seus artigos. O 

ilustre ministro fala sobre o requisito subsidiariedade na constitucionalidade da 

ADPF proposta, que funcionou como instrumento protetivo para classes 

minoritárias e finaliza: 

 
Vale dizer, se as demais ações de natureza objetiva já 
cumprem razoavelmente seus objetivos de salvaguarda da 
Constituição, de preservação dos equilíbrios políticos, 
administrativos, funcionais, territoriais e até mesmo de certa 
racionalidade em matéria econômico tributária, a ADPF há de ser 
utilizada pelo STF como instrumento especial por meio do qual 
esta Corte chamará a si uma incumbência de natureza toda 
especial: a de conferir especial proteção a grupos minoritários, isto 
é, aqueles grupos sociais, políticos, econômicos que, por força de 
sua baixa representatividade ou da situação de quase impotência 
com que se apresentam no processo político-institucional regular, 
não dispõem de meios para fazer valer de forma eficaz os seus 
direitos.148 

 

E para finalizar a analise dos votos, a ministra Carmem Lúcia também 

manifestou seu voto a favor da ADPF, onde diz: 
                                            

147  Voto ministro Gilmar Mendes. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/noticias/imprensa/VotoGilmarADPF.pdf>. Acesso em: 15/01/2017. 
148 Voto ministro Joaquim Barbosa. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/noticias/imprensa/VotoBarbosaADPF54.pdf>. Acesso em: 15/01/2017. 
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“Estamos discutindo o direito à vida, à liberdade e à 
responsabilidade”, ressaltou Cármen Lúcia. “Estamos deliberando 
sobre a possibilidade jurídica de uma pessoa ou de um médico 
ajudar uma mulher que esteja grávida de um feto anencéfalo, a 
fim de ter a liberdade de fazer a escolha sobre qual é o melhor 
caminho a ser seguido, quer continuando quer não continuando 
com essa gravidez”, explicou.149 

 

A ministra enfatiza o poder de escolha da mãe, como autonomia e direito 

da mulher, onde diz que entende por descriminalizar o aborto dos anencefálicos, 

justamente para preservar o sentimento de vida, de dignidade humana. Para ela, 

a dignidade humana atinge a todos que estão à volta na expectativa da vida e do 

nascimento do feto, maridos, filhos, parentes etc. Continua seu voto com seguinte 

relato: 

 
[...] em um das cartas enviadas aos ministros, uma mulher contou 
que durante cinco meses de gravidez, após ter descoberto a 
anencefalia do seu feto, não saía mais de casa porque em toda 
fila, até mesmo na do banco, perguntavam quando o bebê ia 
nascer qual o nome da criança e o que a mãe pensava para o 
filho, mas ela não podia responder. “Portanto, ela passou cinco 
meses dentro de casa se escondendo por vergonha de não ter 
escolhas numa sociedade que se diz democrática, com 
possibilidade de garantir liberdade para todos [...]” 150 

 

Relata a ministra, 

 

“Considero que na democracia a vida impõe respeito. Neste caso, 
o feto não tem perspectiva de vida e, de toda sorte, há outras 
vidas que dependem, exatamente, da decisão que possa ser 
tomada livremente por esta família [mãe, pai] no sentido de 
garantir a continuidade livre de uma vida digna”.151 
 

Foi um julgamento muito respeitoso e fundamentado em vários critérios 

que enaltecem o valor humano, quanto à dignidade, liberdade, constitucionalidade 

e analisando cada voto, é notória a cautela com que cada ministro argumentou 

                                            
149 Voto ministra Carmen Lucia. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=204756>. Acesso em: 
15/01/2017. 
150 Voto ministra Carmen Lucia. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=204756>. Acesso em: 
15/01/2017. 
151 Ibid. 
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sua decisão para que ficasse claro o objetivo da ADPF, dentro dos padrões dos 

direitos humanos. 

O jurista Ives Gandra da Silva Martins aponta uma reflexão sobre o referido 

HC onde considera “O supremo não pode legislar, nem mesmo nas ações de 

inconstitucionalidade por omissão do congresso (artigo 103 § 20) artigo este 

desprezado pelos bons juristas daquela corte.”152 

Martins ainda considera que a recente decisão do STF contraria o Pacto 

de são José da Costa Rica e os tratados de Direitos Humanos, o autor apresenta 

o trecho da decisão para alguns pontos de análise: 

 

Ementa: DIREITO    PROCESSUAL    PENAL. HABEAS 
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA    DOS 
REQUISITOS PARA SUA 
DECRETAÇÃO.INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO  
TIPO  PENAL  DO  ABORTO  NO CASO DE INTERRUPÇÃO 
VOLUNTÁRIA DA GESTAÇÃO NO PRIMEIRO TRIMESTRE. 
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

 
1. O habeas corpus não é cabível na hipótese.  Todavia, é o caso 
de concessão da ordem de ofício, para o fim de desconstituir a 
prisão preventiva, com base em duas ordens de fundamentos. 
 2. Em primeiro lugar, não estão presentes os requisitos que 
legitimam a prisão cautelar, a saber: risco para   a   ordem   
pública, a   ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação 
da lei penal (CPP, art. 312). Os acusados são primários e com 
bons antecedentes, têm trabalho e residência fixa, têm 
comparecido aos atos de instrução e cumprirão pena em regime 
aberto, na hipótese de condenação. 
3.  Em segundo lugar, é preciso conferir interpretação conforme a 
Constituição aos próprios arts.  124 a 126 do Código Penal - que 
tipificam o crime de aborto –para excluir do seu âmbito de 
incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no 
primeiro trimestre.  A criminalização, nessa hipótese, viola 
diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio 
da proporcionalidade. 
4.   A   criminalização   é   incompatível   com   os   seguintes   
direitos fundamentais: os direitos sexuais e reprodutivos da 
mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma 
gestação indesejada; a autonomia da   mulher,   que   deve   
conservar   o   direito   de   fazer   suas   escolhas existenciais;  a 
integridade  física  e  psíquica da  gestante,  que  é  quem sofre,  

                                            
152 Martins, Ives. STF desrespeita a vontade popular ao legislar sobre aborto até 3º mês. 
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/11/1837235-stf-desrespeita-vontade-
popular-ao-legislar-sobre-aborto-ate-3-mes.shtml />. Acesso em 02/12/2017. 
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no  seu  corpo  e  no  seu  psiquismo,  os  efeitos  da  gravidez;  e 
igualdade da mulher, já que homens não engravidam e, portanto, 
a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade 
da mulher nessa matéria. 
5.  A tudo isto se acrescenta o impacto da criminalização sobre as 
mulheres pobres.  É que o tratamento como crime, dado pela lei 
penal brasileira, impede que estas mulheres, que não têm acesso 
a médicos e clínicas   privadas, recorram   ao   sistema   público   
de   saúde   para   se submeterem     aos     procedimentos     
cabíveis.      
Como consequência, multiplicam-se os casos de automutilação, 
lesões graves e óbitos. 
 

Tal afirmação da referida emenda da decisão não apresenta os fatos 

verdadeiros como demonstra, visto que é dever da sociedade e do Estado 

proteger a vida humana e não utilizar do sistema único de saude para facilitar o 

aborto de um feto fruto de uma gravidez indesejada. Trata-se de uma forma cruel 

e desonrosa de discriminação injustificada contra a vida humana do feto, uma vez 

que o ministro  relata a questão da pobreza como justificativa para tal ato, desta 

forma, crianças de famílias pobres poderiam ser exterminadas (mortas, 

abortadas) pela pura falta de condições financeiras de seus genitores. 

A pobreza não deveria ser uma causa de extinção de punição para as 

mulheres que optam pelo aborto, vez que é dever do Estado amparar as crianças, 

garantindo a dignidade, ou seja, educação, sustento, moradia, qualidade de vida. 

Problemas sociais sempre irão existir e não devem ser a justificativa para os atos 

de crueldade contra a vida. 

O aborto consentido para fetos que apresentem qualquer tipo de 

anomalia, pode inibir a sociedade de conhecer talentos espetaculares, como por 

exemplo, uma criança com sindrome de down, é capaz de vivenciar todas as 

posibilidades que a vida oferece mesmo apesar de suas dificuldades e limitações, 

pois merecem o direito de conhecer a vida e toda sua plenitude. 

Privar a vida de um feto não diz respeito somente a mãe, mas a todos que 

estão ligados a sua volta, como seus familiares, impedindo que possam ter um 

relacionamento de amor e carinho. 

 
6. A tipificação penal viola, também, o princípio da 
proporcionalidade por motivos que se cumulam:  
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(i) ela constitui 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; 
(ii) é possível que o Estado evite a ocorrência de abortos por 
meios mais eficazes e menos lesivos do que a criminalização, tais 
como educação sexual, distribuição de contraceptivos e amparo à 
mulher que deseja ter o filho, mas   se   encontra   em   condições   
adversas;  
(iii)   a medida   é desproporcional em sentido estrito, por gerar 
custos sociais (problemas de saúde pública e mortes) superiores 
aos seus benefícios. 
 

Esta alegação não merece prosperar, visto que não é porque um crime 

acontece corriqueiramente que deve ser descriminalizado, assim como não é 

porque o aborto tornou-se prática para filhos indesejados, que deve ser tolerado e 

descriminalizado. A sociedade deve em atuação junto do Estado, promover 

políticas públicas de educação e conscientização sobre a importancia de não 

matar. Os metódos contraceptivos, não só auxiliam para evidar uma gravidez 

indesejada, mas também para evitar doenças que sejam sexualmente 

transmissíveis. 

Outra situação abordada neste argumento, é a desproporcionalidade de 

vida, ocorre que o ilustre ministro considera enorme a desproporcionalidade em 

sentido estrito entre vida do feto e expectativa de vida mãe, como se o ato do 

abortamente não trouxesse nenhuma consequencia física para o corpo e saude 

da mulher, pois toda intervenção cirurgica pode resultar riscos a vida tanto do 

feto, quanto da gestante.  

Nesse liame, o ilustrte ministro Barroso considerou a proporção de vida 

mãe mais significativa do que a expectativa de vida do feto. 

 

7 Anote-se, por derradeiro, que praticamente nenhum país 
democrático e desenvolvido do mundo trata a interrupção da 
gestação durante o primeiro trimestre como crime, aí incluídos 
Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, França, Itália, 
Espanha, Portugal, Holanda e Austrália. 

 
Quanto a comparação feita pela cultura de paises de primeiro mundo, 

cumpre dizer que os paises citados não apresentam alto indice de corrupção 

como o Brasil, e apresentam melhores qualidade na educação, saúde pública, 
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causando demasiada incoerencia com as pesquisas relacionadas ao Brasil, onde 

a cultura ainda retrograda, pouco investimento em saúde pública, um país que 

ainda conta com vasto número de pessoas nas filas aguardando cirurgia, 

atendimento médico especializado. 

Outrora, vale lembrar que a cultura brasileira é do uso da camisinha para 

evitar gravidez e a autorização, ou a descriminalização do aborto, poderá sem 

dúvidas, trazer consequencias gravíssimas para a sociedade, visto que possibilita 

assim, a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, ocasionando um 

grave problema de saúde pública. 

Ainda, os referidos paises citados, não escapam de  impor 

constantemente instrumentos que inibam a prática abortiva, e os malefícios 

provocados na vida humana. 

 
8.  Deferimento da ordem de ofício, para afastar a prisão 
preventiva dos pacientes, estendendo-se a decisão aos corréus. 
(HC 124306. Julgamento em 29/11/2016, Dje: 09/12/2016; 
Relator: Min. Luís Roberto Barroso)153 

 

Analisemos pois, que as argumentações do ministro não poderiam ser 

juridicamente válidas, visto que ao ponderar os direitos da mulher, sobrevaleu-se 

sobre o direito à vida humana do feto em desenvolvimento. 

A interpretação da Primeira Turma do STF no HC n. 124.306/RJ, violou 

cláusulas pétreas constantes na Constituição Federal Brasileira, apresentando-se 

ilegítima, inconstitucional e ativista. 

O direito a vida não pode ser medido por outros direitos senão, ao direito 

a própria vida, uma vez que sabemos que entre os direitos fundamentais não 

existe hierarquia, entretanto, os direitos reprodutivos, de autonimia e ao proprio 

corpo, não podem sobressair ao fato da importancia maior de preservar a vida. 

                                            
153 Martins, Ives. STF desrespeita a vontade popular ao legislar sobre aborto até 30 mês. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/11/1837235-stf-desrespeita-vontade-
popular-ao-legislar-sobre-aborto-ate-3-mes.shtml />. Acesso em 02/12/2017. 
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 O direito a vida é um direito inviolável, incluindo a formação fetal, onde o 

art. 5º da Constituição Federal Brasileira já dispõe que qualquer ato que atente a 

vida humana deve ser considerado crime. 

A decisão sobre a desciminalização da interrupeção voluntária da 

gestação (aborto) no primeiro trimestre vai de encontro aos direitos fundamentais 

da mulher como autonomia, integridade física e psíquica, direitos reprodutivos e 

sexuais, onde o voto do ministro Luís Roberto Barroso tornou-se o fio condutor do 

debate, servindo de referência para futuros julgamentos. 

A fator principal da discussão é a indentificação da fase inicial do embrião 

na gestação, a Constituição não dispõe em seus artigos qual o momento exato do 

início da vida para que possa realmente tutelar, respeitar e proteger, onde o 

ministro Luís Roberto Barroso acredita que assim, não existe solução jurídica 

satisfatória para esta questão. 

O Ministro Luís Roberto Barroso posiciona-se ainda no sentido de que 

não existe a possibilidade do embrião se desenvolver, se não for dependente do 

corpo da mulher. 

Não obstante, a Constituição Federal é clara no seu art. 60, § 4º, IV, da 

CF, onde discute que não poderá ser deliberada qualquer tipo de emenda que 

tente abolir os direitos e garantias fundamentais, conforme dispõe: 

 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  
 
      I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal;  
      II - do Presidente da República;  
      III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das 
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela 
maioria relativa de seus membros.  
      § 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de 
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.  
      § 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada 
se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos 
membros.  
      § 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o 
respectivo número de ordem.  
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      § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir:  
      I - a forma federativa de Estado;  
      II - o voto direto, secreto, universal e periódico;  
      III - a separação dos Poderes;  
      IV - os direitos e garantias individuais.(Grifo Nosso). 

 

Assim, vale-se dizer que não há o que possa afirmar que o nascituro não 

é considerado um indíviduo, pois desde o momento em que o embrião se instala 

no útero da mulher, ele se individualiza, de modo que se pode considerar como a 

formação da vida a partir da união e relação de dois seres distintos.  

Tendo a Constituição Federal Brasileira incorporado em seu texto 

normativos os direitos fundamentais, que traz o direito a vida com essencial e 

direito fundamental, garantidor da dignidade humana, a Suprema Corte 

impressionou e surpreendeu através do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, 

descriminalizando o aborto, desde que praticado até o terceiro mês de gestação, 

dando total autonomia para a mulher. 

 

"Reputou ser preciso conferir interpretação conforme à 
Constituição aos 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. A 
criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos 
fundamentais da mulher, bem como o princípio da 
proporcionalidade" (Inf. 849).154 

 

Daniel Sarmento aduz que: 

 

A despeito do extenso debate constitucional transnacional sobre o 
caráter não absoluto e sim gradual da proteção jurídica ao 
desenvolvimento embrionário e fetal, também já assentado na 
jurisprudência desta Suprema Corte, o aborto seria um “caso 
difícil” pelo forte apelo moral que provoca.155 

 

As formas excludentes de ilicitude dispostas no art. 128 do Código Penal 

caput, são em caso de crime sexual violento ou para salvar a vida da gestante. 

                                            
154 ‘Habeas corpus’: pedido de extensão e circunstâncias fáticas incomunicáveis. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/informativo/verInformativo.asp?s1=crime&pagina=82&base=INFO>. 
Acesso em: 26/04/2018. 
155 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e Constituição. Revista de Direito 
Administrativo, Salvador, v. 240, p. 43-82, abr./jun. 2005. Disponível em: Acesso em: 14 fev. 2018. 
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Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:  
Aborto necessário 
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de 
consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu 
representante legal.156 

 

Regis Prado, para analisar estes fatores e sua natureza jurídica, define: 

“Qual, então, seria a natureza jurídica das causas elencadas no artigo 128 do 

Código Penal? Trata-se de causas excludentes de ilicitude, sendo, portanto, lícita 

à conduta daquele que pratica o aborto nas duas circunstâncias elencadas no 

texto legal”.157 

No tocante a decisão do HC, criminalizar o aborto viola a autonomia da 

mulher, a liberdade da mulher, a dignidade da mulher em poder fazer suas 

próprias escolhas, viola os direitos sexuais reprodutivos das mulheres. 

Tem como referência a definição de direitos reprodutivos do Relatório da 

Conferência do Cairo (Capítulo VII):  

 

§ 7.3 Esses direitos se baseiam no reconhecido direito básico de 
todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente 
sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de seus filhos e 
de ter a informação e os meios de assim o fazer, e o direito de 
gozar do mais alto padrão de saúde sexual e de reprodução. Inclui 
também seu direito de tomar decisões sobre a reprodução, livre 
de discriminação, coerção ou violência, conforme expresso em 
documentos sobre direitos humanos.158 
 

Rogério Greco menciona que não existe caso de legítima defesa no 

aborto, uma vez que o feto não esta agredindo injustamente a gestante, enfatiza 

ainda que no ordenamento jurídico prevalece a preservação da vida e não a sua 

destruição.159 

 
                                            

156 Código Penal Brasileiro. Decreto Lei nº. nº 2848 de 7/12/1940. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em 05/11/2016. 
157PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: Parte especial, v. 2, 14 ed. Saraiva. 
2015. p.124. 
158 NAÇÕES UNIDAS. Relatório da Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento – Plataforma de Cairo, 1994. Apresentação de Tania Patriota. Disponível em:  
Acesso em: 4 abril. 2018. 
159GRECO, Rogerio. Curso de Direito Penal: parte Código Penal Brasileiro. 17 ed. Impetus. Rio 
de Janeiro, 2015. p. 254. 
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8.3. QUESTÃO ÉTICA E MORAL  

 

 

Para melhor entendimento sobre a ética e a moral, far-se-á necessário 

uma breve explicação sobre a diferença para que as duas não se confundam.  

A ética é uma palavra grega Ethos, seu significado é a morada do ser, o 

jeito de cada um, já a moral vem do latim mores onde diz respeito ao costume.160 

Uma sociedade ética, é uma sociedade que seus valores são aceitos. 

Assim sendo, é óbvio o entendimento de que o aborto poderá até mesmo 

ser legal ou moral, mas não será considerado ético, pois atacaria pontualmente os 

valores de uma sociedade, que dificilmente passaria aceitar o aborto como uma 

prática normal. 

No caso de gravidez decorrente de estupro, o Direito leva em 

consideração o sentimento da mãe, onde não seria ético que a mãe levasse a 

gravidez até o nascimento e sofresse diariamente olhando para o fruto de uma 

ação violenta. 

O feto com má formação levanta uma polêmica a respeito do preconceito 

sobre sua deformação, onde muitas mães optam pelo aborto provocado, às vezes 

em clínicas clandestinas que pelo atendimento às vezes malsucedidos pode 

ocasionar efeitos colaterais.161 

Aborto até o terceiro mês de gestação, descriminalizado e permitido sem 

qualquer possibilidade de defesa do feto, seus responsáveis podendo decidir se 

continuam ou não com a gestação, pelos simples de fato de querer ou não. 

Não existe uma imposição a respeito da ética e da moral, o individuo é 

livre para seguir, porém, além de considerar o aborto como atitude criminosa 

existe diversos meios para evitar a gravidez. 

                                            
160Significado de Ética e moral. Disponível em http://www.significados.com.br/etica-e-moral/. 
Acesso em 05/11/2016. 
161GUILHERME, Frederico. “A questão do aborto e da ética.” Disponível em: 
<http://recantodasletras.com.br/artigos/874668>. Acesso em 05/11/2016. 
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A sociedade impõe uma condição de moral e ética formada ao longo dos 

anos onde discrimina a gestante que muitas vezes se vê a escolher ente o 

necessário e o certo.  

É difícil falar em ética e moral, nos desejos e sentimentos de uma mãe 

que carrega uma gravidez onde o feto é resultante de um estupro, ou tem uma 

deformação irreversível que não permitirá talvez mais que alguns segundos de 

vida após o nascimento, ou ainda que possa causar risco de vida a esta mãe, ou 

apenas por querer. Decidir pela interrupção ou não da gestação, certamente não 

será uma escolha fácil ou não dolorosa. 

É neste sentido que a polêmica da ética e da moral torna-se um fantasma 

na cabeça que fica dividida entre o certo e o errado, entre o poder e o dever. 

 

9. A VIDA COMO DIREITO FUNDAMENTAL INVIOLÁVEL 
 

 

O direito a vida supera qualquer tipo de direito fundamental e é possível 

identificar esta vertente em nossa Constituição Federal, que trata deste direito não 

apenas pelo nascimento, mas principalmente de toda forma de garantia e respeito 

sobre a dignidade do direito a sobrevivência. 

Sobre o direito a vida, leciona a doutrina de Maria Helena Diniz162: 

 

[...] por ser essencial ao ser humano, condiciona os demais 
direitos da personalidade. A Constituição Federal de 1988, em seu 
art. 5º, caput, assegura a inviolabilidade do direito à vida, ou seja, 
a integralidade existencial, consequentemente, a vida é um bem 
jurídico tutelado como direito fundamental básico desde a 
concepção, momento específico, comprovado cientificamente, da 
formação da pessoa. Se assim é, a vida humana deve ser 
protegida contra tudo e contra todos, pois é objeto de direito 
personalíssimo. O respeito a ela e aos demais bens ou direitos 
correlatos decorre de um dever absoluto ‘erga omnes’, por sua 
própria natureza, ao qual a ninguém é lícito desobedecer. 
Garantido está o direito à vida pela norma constitucional em 
cláusula pétrea, que é intangível, pois contra ela nem mesmo há o 
poder de emendar...tem eficácia positiva e negativa [...]. A vida é 

                                            
162 DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
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um bem jurídico de tal grandeza que se deve protegê-lo contra a 
insânia coletiva, que preconiza a legalização do aborto, a pena de 
morte e a guerra, criando-se normas impeditivas da prática de 
crueldades inúteis e degradantes [...]. Estamos no limiar de um 
grande desafio do século XXI, qual seja, manter o respeito à 
dignidade humana. 

 

É indiscutível que o direito a vida é um direito fundamental, onde a própria 

Constituição Federal e o Pacto de San José da Costa Rica declaram como direito 

inviolável, sujeitando-se aos novos desafios do século XXI que aborda temas de 

incontestável alvoroço de convicções e ideias formuladas através do padrão 

conservador da sociedade, como o aborto, pesquisas em células tronco 

embrionárias, tornando-se pauta de inúmeras discussões no Supremo Tribunal 

Federal. 

Adriano de Cupis relata a respeito das características do direito à vida: “O 

direito à vida, quando considerado ulteriormente na sua inerência ao sujeito, 

caracteriza-se pela sua intransmissibilidade, irrenunciabilidade, e outros, como 

todos os direitos da personalidade”.163 

O Brasil é adepto a teoria concepcionista, onde os entusiastas desta 

corrente defendem que não apenas a nossa Constituição Federal do Brasil 

declara a inviolabilidade do direito à vida, mas também acordos internacionais 

sobre Direitos Humanos, onde afirmam que a vida é inviolável. Consideram o 

principal acordo o Pacto de São José da Costa Rica, que dispõe em seu artigo 4º, 

que “toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser 

protegido pela lei, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser 

privado da vida arbitrariamente164”.  

O Pacto de São José da Costa Rica foi introduzido no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro pelo Decreto 678/1992. 

Apenas em caso de guerra declarada, a Constituição Federal em seu art. 

5º, XLVII, traz a exceção quanto a pena de morte. 

                                            
163 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradução Afonso Celso Furtado Rezende. 
Campinas, SP: Romana, 2004, p. 73. 
164 PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. Disponível em: < 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 
01/03/2018. 
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O direito humano à vida compreende um “princípio substantivo”, onde seu 

direito é pleno e deve ser respeitado, sendo que não é permitida a privação da 

vida de qualquer ser humano.  

 

Não estão em saber quais, quantos são esses direitos, qual a sua 
natureza e o seu fundamento, se são direitos naturais ou 
históricos, absolutos ou relativos; mas sim qual é o modo mais 
seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes 
declarações, eles sejam continuamente violados 165. 

 

Partindo da premissa de que o a vida é um direito fundamental, o ser 

humano tem as garantias da disposição de todos s meios apropriados de 

subsistência e padrão de vida que seja decente. Partindo da ideia assinalada no 

Código Civil Brasileiro, “o primeiro pertence à área dos direitos civis e políticos; o 

segundo, à dos direitos econômicos, sociais e culturais”. 

Assim sendo, o direito fundamental à vida pertence num primeiro 

momento ao domínio dos direitos civis e políticos e, em outro momento, ao dos 

direitos econômicos, sociais e culturais. 

Os direitos fundamentais surgiram para que se possam restringir os 

abusos contra a vida e efetivar a dignidade da pessoa humana dentro do 

ordenamento jurídico. 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 1966 que traz o direito 

à vida como sendo inerente à pessoa humana. Convenção Americana de Direitos 

Humanos, 1969, toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida166.  

É papel de o Estado promover a efetivação dos direitos fundamentais e 

preservar a dignidade da pessoa humana, protegendo a vida em todas as suas 

formas. 

Elucida a LEI Nº 8.069, de 13/07/1990, ou mais conhecido como Estatuto 

da Criança e do Adolescente, em seu art. 3º os direitos do menor: 

 

                                            
165BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. p. 30 
166DIAS, José Francisco de Assis. Aborto? Sou Contra: os argumentos anti-abortistas de 
Noberto Bobbio. Maringá: Humanistas Vivens, 2011. p. 62-63. 
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Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por 
lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim 
de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 
e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a 
todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de 
nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, 
religião ou crença, deficiência, condição pessoal de 
desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente 
social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie 
as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.        
(incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

 

Não só o Estado, mas é dever da família proporcionar a proteção do 

menor, segurança, educação, desenvolvimento, convivência familiar. 

Conforme dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em seu 

art. 4º o dever da família: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. 
 

E continuando pode ser analisado na mesma lei em seu art. 5º que 

“Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da 

lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. 

Percebe-se então o direito a vida não somente no ordenamento jurídico, 

bem como no ordenamento internacional, através das convenções pelo mundo se 

tratando de um bem indisponível e que deve ser protegido pelo Estado e pela 

família como forma de garantir os direitos humanos para todo e qualquer ser vivo, 

mesmo em estado de concepção. 

Nas palavras de Leslei Lester dos Anjos Magalhães:  

 

“A mãe, por conseguinte, não tem direito sobre a vida do filho, 
porque este não faz parte do seu corpo. Portanto, pode-se 
concluir com bastante certeza que o aborto é a morte de uma 
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pessoa no seu desenvolvimento embrionário. E ainda que não se 
pudesse estabelecer o momento da infusão da alma, onde existe 
uma vida humana existe uma alma humana. E, ad 
argumentandum tantum, ainda que surgissem dúvidas na mente 
das pessoas, mesmo com tão claras provas científicas, a simples 
dúvida sobre a identidade pessoal do fruto da concepção é motivo 
para que fosse respeitado o direito à vida do concepto desde o 
momento da fecundação, pois é dever moral da pessoa se abster, 
não somente de um ato que é seguramente mau, mas também 
daquele que tem uma grande probabilidade de sê-lo, no caso em 
questão, ocasionando a morte de um ser humano.”167 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente traz ainda em seu 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”. 

É indiscutível que família e Estado tem o dever de proteger a vida da 

criança e assegurar que seus direitos sejam respeitados. 

 
9.1. A PREPONDERÂNCIA DO DIREITO A VIDA E O DIREITO DE PODER 
EXISTIR 
 

 

Todos nós somos iguais perante a lei, o direito a vida é o direito inerente 

ao ser humano reconhecido como pessoa, tratado como direito fundamental e 

disposto no rol de direitos fundamentais protegidos e garantidos pelo Estado, o 

direito a vida coexiste com o direito a existência. 

Criminalizar o aborto significa proteger a vida em desenvolvimento, a vida 

do feto. O Ministro Luís Roberto Barroso justifica que existem outros meios menos 

restritivos aos direitos fundamentais das mulheres, ele conclui também que o 

índice de aborto nos países que proíbem o aborto é praticamente o mesmo dos 

países que consentem o aborto. 

Segundo analisa Heilborn o aborto integra um direito reprodutivo da 

mulher, conforme consta: 

                                            
167 MAGALHÃES, Leslei Lester dos Anjos. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o 
Direito à Vida. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.  
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[...] a temática do aborto, que integra os direitos reprodutivos, 
ilumina um impasse da lógica dos direitos humanos. De um lado 
apresenta-se o aborto como uma concepção de autodeterminação 
da mulher; de outro, defende-se o direito do feto à vida.168 

 

O presente estudo proporcionou um arcabouço de discussões acerca do 

que vem a ser os direitos fundamentais, o conceito de pessoa, pautando-se em 

apresentar o conceito de vida, autonomia da mulher com o direito ao próprio 

corpo, no que tange suas decisões e seu livre arbítrio, de modo a direcionar a 

proteção a vida e o direito de nascer e existir. 

A vida é consubstanciada num conjunto de elementos que dispõe da 

biologia, da filosofia, da transcendência do ser, de amor, de responsabilidade, da 

metafísica, da natureza, da autopoiese, da bioética, da genética, da embriologia, 

enfim, diversas vertentes foram colocadas em questão, para que se possa discutir 

o direito a vida. Mas qual vida? 

A vida a ser discutida neste tópico é a vida que está por nascer, o 

embrião formando o feto, o concepturo, o nascituro. 

Assim, chegamos ao ápice do presente estudo ao qual se apresenta a 

vida em sua essencialidade, desde o embrião ainda a ser concebido, até o fruto 

da concepção, ou seja, o ser fora do ventre da mãe. Esta percepção nos permite 

discutir sobre a legalidade do aborto e suas formas de descriminalização, 

abordando o direito da gestante a ter autonomia sobre seu próprio corpo, sobre 

suas escolhas, sobre suas vontades. 

O desenvolvimento deste estudo trouxe uma nova visão quanto à 

autonomia da mulher, vez que este assunto vem sendo discutido pelo STF 

principalmente quando se trata de aborto, de modo que a criminalização desta 

prática em casos polemizados como anencefalia, eugenia, anomalias fetais, e até 

mesmo pela própria vontade, indica uma devastadora punição social e psicológica 

a mulher. 

                                            
168 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA. Coord. de Antônio Carlos de Souza Lima. 
Antropologia e direito: temas antropológicos para estudos jurídicos. Brasília/ Blumenau/ Rio de 
Janeiro: Contra Capa, 2012. p.396 – 419 
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Não queremos desmerecer os sentimentos da mulher neste estudo, mas 

priorizar a vida que realmente está em jogo, ou seja, a vida do ser indefeso em 

desenvolvimento.  

Neste sentido, defende Rabindranath Capelo de Souza: 

 

Ora, sendo a vida humana um processo moldado numa certa 
natureza, importa ter que na caracterização da natureza humana, 
em si mesma, não há decisivo o grau de sua evolução, mas a sua 
estrutura e dinâmica. Parece, assim, inegável existência da vida 
humana no nascituro concebido, uma vez que ele, desde a 
concepção, emerge como um ser dotado de uma estrutura e de 
uma dinâmica humana autônomas, embora, funcionalmente 
dependentes da mãe.169 

 

Descriminalizar o aborto trás uma falsa ideia de permissão para algo que 

vai além do físico, mas atinge o psicológico, não afastam da mulher as 

consequências psicológicas que resultam do aborto, senão vejamos que até 

mesmo o aborto espontâneo já causa traumas muitas vezes irreparáveis, como 

seria então a própria mulher provocar a morte do produto de sua gestação. 

Como defende Luiz Camano, o aborto em todas as suas formas, seja 

provocado ou espontâneo, causa verdadeiros traumas para as mulheres. 

 

Um aborto espontâneo È uma experiência extremamente 
angustiosa e traumática. Ocorre quando uma gravidez que parecia 
estar desenvolvendo-se normalmente termina de maneira abrupta, 
deixando a mulher emocionalmente devastada. Cerca de 15 a 
20% das gravidezes reconhecidas concluem-se dessa forma. 
Esse número pode chegar a 50% de todas as elas, se contados 
os casos de mulheres que nem perceberam que estavam 
grávidas.170 

 

O decorrer do trabalho demonstrou que a vida é mais que um conceito, 

ela é um enigmático conjunto de corpo, e alma, desejos, vontade, personalidade, 

matéria e sentimento, ao nascituro vimos que é dotado de estrutura própria, 

necessitando apenas do organismo da mulher para se desenvolver, e desta 

                                            
169 CAPELO DE SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral da personalidade. 
Portugal: Coimbra Editora, 1995, p. 60. 
170 CAMANO, Luiz [et al]. Obstetrícia: Guias de medicina laboratorial e hospitalar. Barueri: 
Manole, 2003. 



98 
 

forma, não faz parte do corpo da mulher e sim uma pessoa sujeita de direitos os 

quais devem ser protegidos pelo Estado. 

Maria Helena Diniz defende o direito a vida do nascituro, conforme 

vemos: 

 

Se o embrião ou feto, desde a concepção, é uma pessoa humana, 
tem direito a vida. (2001 p.29). Portanto para o nascituro também 
é assegurado o direito vida, não podendo ser admitido o aborto. 
”Como acatar o aborto, que acoberta, em si, seu verdadeiro 
conceito jurídico: assassinato de um ser humano inocente e 
indefeso? Se a vida ocupa o mais alto lugar de hierarquia de 
valores, se toda vida humana goza da mesma inviolabilidade 
constitucional, como seria possível a edição de uma lei contra ela? 
(...)171 

 

A autora defende que o aborto é um crime vergonhoso contra a 

humanidade. Acredita ainda que o aborto fere diretamente a Constituição Federal 

Brasileira, vez que afronta a inviolabilidade do direito a vida e do direito de existir. 

Defende também o autor Paulo Gustavo Gonet Branco citando Gilmar 

Mendes: 

A existência humana é o pressuposto elementar de todos os 
demais direitos e liberdades dispostos na Constituição. Esses 
direitos têm nos marcos da vida de cada indivíduo os limites 
máximos de sua extensão concreta. O direito à vida é a premissa 
dos direitos proclamados pelo constituinte; não faria sentido 
declarar qualquer outro se, antes, não fosse assegurado o próprio 
direito de estar vivo para usufruí -lo.172 

  

 Consagrar a autonomia da vontade da mulher no caso do aborto é 

afrontar o direito a vida e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. O 

Estado Democrático de Direito deve garantir a proteção ao nascituro. Não 

obstante a esta opinião o disposto no Art. 60, § 4º, IV da Constituição Federal do 

Brasil, vemos173: 

 

                                            
171 DINIZ Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. São Paulo: Saraiva, 2001. 
172 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 5ª Ed. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2010.p. 441. 
173 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 28/11/2017. 
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Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir: 
IV - os direitos e garantias individuais. 
[...] 
Outrossim, o art. 60, § 4º, IV, da CF, traz o direito em discussão 
como cláusula pétrea,  versando que não pode ser deliberada 
emenda constitucional tendente a abolir direitos e garantias 
individuais, dentre eles, a vida, e não adianta dizer que o nascituro 
não é indivíduo, porque, a partir do momento que o embrião se 
instala no útero, ele se individualiza e é constatada a alteridade 
entre ele e a mãe, ou seja, são dois seres distintos que se 
relacionam, num esplendoroso espetáculo da formação da vida 
humana. 
 

A análise dessas reflexões proporciona uma discussão acerca da conquista 

dos direitos fundamentais ao longo da história e da construção da Constituição 

Federal mais junta e humanitária. 

Independente de cor, raça, gênero, baseado no ordenamento jurídico 

fundamentado nos Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos 

Humanos, a perspectiva histórica reconhece que os direitos fundamentais 

marcaram a evolução da sociedade. 

Nesta feita, Pontes de Miranda descreve: 

 

O direito à vida é inato; quem nasce com vida, tem direito a ela. 
Em relação às leis e outros atos, normativos, dos poderes 
públicos, a incolumidade da vida é assegurada pelas regras 
jurídicas constitucionais e garantida pela decretação da 
inconstitucionalidade daquelas leis ou atos normativos...O direito à 
vida é direito ubíquo: existe em qualquer ramo do direito, inclusive 
no sistema jurídico supra estatal...O direito à vida é inconfundível 
com o direito à comida, às vestes, a remédios, à casa, que se tem 
de organizar na ordem política e depende do grau de evolução do 
sistema jurídico constitucional ou administrativo...O direito à vida 
passa à frente do direito à integridade física ou psíquica...o direito 
de personalidade à integridade física cede ao direito de 
personalidade à vida e à integridade psíquica [...].174 

  

                                            
174 PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo VII. 3ª ed, 
reimpressão. Rio de Janeiro, Editor Borsoi: 1971. p. 14/29. 
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Compreender que o nascituro é considerado uma pessoa e que possui 

vida, caracterizado por possuir metabolismo, reação, estímulos, é reconhecer sua 

natureza humana e seus direitos. 

Consideremos os comentários das autoras Martins e Goulart em texto 

discutido focado principalmente na análise crítica do PL 478/2007 (estatuto do 

nascituro) asseveram que a emancipação feminina perpassa pela legalização do 

aborto. As autoras discutem a ideia de liberdade consagrada no texto 

constitucional implica tanto na liberdade de escolha, quanto nas questões 

relacionadas ao próprio corpo.175 

O direito a saúde está disposto no art. 6º e 196 da Constituição Federal 

Brasileira. Os referidos artigos dizem o seguinte: 

 

Art. 6º São direitos sociais 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.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, 
de 2015). 

E ainda: 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

 

Nesta seara, observa-se que o art. 196, dispõe que é dever do Estado 

garantir o direito à saúde, através de políticas públicas, sociais e econômicas, 

políticas estas que devem garantir e assegurar ao acesso igualitário a saúde, a 

proteção à vida, de forma a garantir o direito fundamental à vida humana. 

Destarte, não podemos dizer que a garantia do direito fundamental a vida 

humana digna, não esteja plenamente ligado à proteção, recuperação e 

                                            
175 GOULART, Mariana; Fernanda Martins. Feminismo, direito e aborto: articulações possíveis 
e necessárias para a emancipação de gênero. Revista Brasileira de Ciências Criminais. a 24, n° 
123 (set. 2016) p. 233-258. 
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manutenção da vida, da saúde, não só relacionada à saúde física, mas também 

psíquica e integridade da pessoa. 

José Luiz Quadro Magalhães dispõe o seguinte pensamento: 

 

[...] o direito à saúde não implica somente direito de acesso à 
medicina curativa. Quando se fala em direito á saúde, refere-se à 
saúde física e mental, que começa com a medicina preventiva, 
com o esclarecimento e a educação da população, higiene, 
saneamento básico, condições dignas de moradia e de trabalho, 
lazer, alimentação saudável na quantidade necessária, 
campanhas de vacinação, dentre outras coisas. Muitas das 
doenças existentes no País, em grande escala, poderiam ser 
evitadas com programas de esclarecimento da população, com 
uma alimentação saudável, um meio ambiente saudável e 
condições básicas de higiene e moradia. A ausência de 
alimentação adequada no período da gestação e nos primeiros 
meses de vida é responsável por um grande número de 
deficientes mentais.176 

  

Em razão da relevância do direito a vida, percebemos que muitos dilemas 

são sopesados entre os bens jurídicos tutelados, como a vida, vontade e 

autonomia da mãe e o direito ao nascimento do nascituro. 

Tratando-se do direito a vida, comentamos o direito vida da mãe, visto 

que o aborto provocado pode causar profunda lesão ao corpo da mulher: 

 

Em estudo realizado pelo Ministério da Saúde sobre mortalidade 
em mulheres com ênfase na mortalidade materna, o abortamento 
foi responsável por 11,4% do total das mortes maternas e por 17% 
das causas obstétricas diretas nas capitais brasileiras, sendo que 
uma parcela significativa desses casos correspondeu ao aborto 
provocado.177 

 

Quando uma mulher realiza o aborto, ela guarda consigo sua mágoa, 

mesmo com intenção e sentindo em certas ocasiões o certo alivio, ainda 

permanece a autopunição e sentimento de culpa, por isso que se privilegia a vida 

                                            
176 MAGALHAES, José Luiz Quadro. A Nova Democracia e os Direitos Fundamentais, 2005. Disponível 

em: <http://www.cadireito.com.br/artigos/art01.htm>. Acesso em: 19 ago.2018. 
177 Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas e Estratégicas. Estudo da mortalidade de mulheres de 10 a 49 anos, com ênfase 
na mortalidade materna: relatório final. Brasília (DF); 2006. 
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a qualquer custo e o direito de nascer e morrer naturalmente de qualquer ser 

humano, seja o feto, seja embrião, seja concepturo. 

O Brasil não possui um programa nacional de planejamento familiar que 

seja considerado efetivo, portanto, as ações conhecidas e divulgadas no Brasil 

são voltadas para o uso de preservativos, pílula anticoncepcional, esta ultima, 

vendida sem qualquer tipo de prescrição médica em qualquer farmácia. 

Tais imprudências tornam-se riscos a vida e a saúde da mulher, expondo 

a riscos sem medidas pelo uso de anticoncepcionais inadequados, os quais não 

são totalmente confiáveis, podendo resultar em doenças sexualmente 

transmissíveis, já que muitas mulheres usam para fazer sexo sem camisinha, e 

gravidezes indesejadas, que acabam resultando muitas delas, em aborto, mesmo 

quando ainda existem restrições legais. 

Ainda em relação ao aborto, o Ministério da Saúde, informa: 

 

O maior desafio para o cálculo da magnitude do aborto no Brasil é 
a dificuldade de acesso a dados fidedignos, além do alto número 
de mulheres que omitem ter induzido aborto em questionários com 
perguntas diretas. Em finais dos anos 1980, foi testada a técnica 
de resposta ao azar para estimar a indução do aborto em uma 
ampla amostra populacional de mulheres. Por meio da abordagem 
direta, encontrou-se a incidência de oito abortos a cada 1.000 
mulheres, ao passo que, com a técnica de resposta ao azar, 
chegou-se a 42 a cada 1.000, ou seja, uma incidência cinco vezes 
superior. (Aborto e Saúde Pública - 20 anos. Ministério da Saúde, 
2009. Fl. 16) 

 

E ainda: 

 

Os resultados confiáveis das principais pesquisas sobre aborto no 
Brasil comprovam que a ilegalidade traz consequências negativas 
para a saúde das mulheres, pouco coíbe a prática e perpetua a 
desigualdade social. O risco imposto pela ilegalidade do aborto é 
majoritariamente vivido pelas mulheres pobres e pelas que não 
têm acesso aos recursos médicos para o aborto seguro. O que há 
de sólido no debate brasileiro sobre aborto sustenta a tese de que 
"o aborto é uma questão de saúde pública". Enfrentar com 
seriedade esse fenômeno significa entendê-lo como uma questão 
de cuidados em saúde e direitos humanos, e não como um ato de 
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infração moral de mulheres levianas.". (Aborto e Saúde Pública no 
Brasil - 20 anos. Ministério da Saúde, 2009, fls. 14 e 15). 

 

Os dados acima citados demonstram que o Brasil possui um sistema 

repressivo, que põe em risco a saúde da mulher, mas que como visto pelos votos 

dos ministros na ADPF 54, quanto no Habeas Corpus 124.306, trazem uma visão 

distorcida de proteção à mulher, vez que compartilham da ideia de 

descriminalização para garantir o direto fundamental da mulher a saúde, 

negligenciando a vida dos nascituros, o necessário é evitar mortes, implantar 

políticas públicas de preservação da vida e integridade da mulher e do feto, 

planejamento familiar, educação nas escolas, como modo de prevenção e não 

como método de remediar os resultados. Isso sim é uma afronta a dignidade da 

vida humana. 

A legalização, ou descriminalização do aborto, não se remete ao direito a 

eliminação da vida, mas sim apenas de retirar do Código Penal, a pena incumbida 

as gestantes e a quem pratica esta prática até então ilícita. 

Isso visa permitir o acesso das mulheres gestantes aos profissionais 

médicos, profissionais da área de saúde do sistema público, para que sua 

integridade física seja preservada, mas esquecem do resultado causado na saúde 

psicológica, que permanecerá abalada indubitavelmente. 

Professores como Ives Gandra Martins, Roberto Vidal da Silva Martins e 

Ives Gandra Martins Filho, defendem os direitos do nascituro, disposto no 

Código Civil em seu art. 2º, visto que são garantidos a ele diversos direitos 

desde o momento de sua concepção e não assegurar o direito a vida, seria o 

governo ser contraditório, e não somente no art. 2º, mas juntamente no art. 4º do 

Pacto de San Jose da Costa Rica, que o direito a vida fica assegurado a partir 

da concepção, sendo o Brasil, um país signatário do referido Pacto, deveria sim, 

lutar pela garantia do direito a vida, acima de qualquer outro direito. 

Não há que se falar em direitos, se a própria legislação brasileira já 

qualifica o homicídio como crime hediondo, então o que seria permitir o aborto, 

que nada mais é do que tirar a vida de um ser inocente e indefeso.  
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CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho teve o objetivo central de demostrar o conceito e o 

início da vida, bem como a atuação do Estado na proteção do direito fundamental 

a vida, tendo em vista à autonomia da vontade da mulher e o direito a existência e 

desenvolvimento do nascituro, vez que consideramos o nascituro um ser humano 

e sujeito de direitos, devendo ser colocado a salvo até o seu nascimento.  

Discutiram-se os direitos do nascituro, pautando-se no direito fundamental 

a vida com superior relevância e destaque no nosso ordenamento jurídico 

brasileiro.  A vida é um bem fundamental, sem ela não há o que se falar em 

qualquer tipo de direito, tanto que a Constituição Federal Brasileira elenca em seu 

texto normativo no rol de direitos e garantias fundamentais, os direitos da 

personalidade e a dignidade da pessoa humana. 

A Constituição Federal Brasileira é um símbolo no processo de 

redemocratização, tornou-se um instrumento de proteção e garantia aos cidadãos 

e sua integridade, ela trás também o reconhecimento das mulheres, e observa 

também o princípio da laicidade do Estado.  

Sabemos que o Estado é garantidor do direito fundamental à vida, e o 

presente estudo proporcionou principalmente conhecer o conceito de vida sobre 

as perspectivas etimológica, filosófica, bioquímica e jurídica, definindo o início da 

vida. 

A partir desta análise observamos que o direito a existência é garantido 

pela Constituição Federal quanto se põe a salvo os direitos do nascituro, sendo o 

aborto uma forma de interrupção da gravidez que além de trazer consequências a 

quem pratica, sejam elas psicológica, física ou moral, recai sobre o dilema da 

autonomia da vontade da mulher e o direito a decidir o que quiser sobre seu 

próprio corpo frente ao valor da vida intrauterina. 

Todavia, para tratar do feto como o ser detentor de vida e considerado 

uma pessoa, com características e sentimentos individuais, foi necessário que se 

identificasse o que é a pessoa, que para a filosofia, no pensamento de Kant, é o 

ser atribuído de dignidade humana, que age diferentemente dos animais e que é 

possuidor de uma essência única. Já Aristóteles considera a pessoa o ser capaz 
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de promover reflexão racional, e temos que Platão simboliza o que é a vida de 

uma forma sublime, a junção do corpo e da alma, que para São Tomás de Aquino 

faz parte de uma transcendência, que o homem é a imagem e semelhança de 

Deus, possuindo uma natureza individual e a partir deste cerne, torna-se 

possuidor de direitos. 

A pessoa advém de um plano metafísico que se torna o centro da ordem 

jurídica social, onde o finado Karol Józef Wojtyła, conhecido como Papa João 

Paulo II, atribui ao homem e a pessoa, uma plenitude de perfeições particulares 

do ser, que somente a ele pode existir, trazendo um caráter individual construindo 

hodiernamente o ser. 

É também considerado pela biologia como a fusão dos gametas, ou seja, 

do óvulo com espermatozoide, tornando um ser, o embrião que passa pelo estado 

de concepturo para transformar-se no feto (nascituro). 

O presente estudo apresenta uma visão acerca do aborto onde considera 

que tanto o embrião, o concepturo (futuro embrião em concepção), quanto ao 

nascituro (embrião concebido em desenvolvimento), são dotados de vida humana, 

pois possuem características próprias, reações, desenvolvimento, estrutura, 

dependendo apenas do corpo da mãe para decorrer seu total desenvolvimento.  

Assim, o nascituro é um hospedeiro no corpo materno que necessita de 

cuidados e proteção para que esta expectativa de existência possa realmente 

acontecer após a gestação. Destarte, o sistema jurídico brasileiro deve ser a favor 

da vida, pois estabelece que todos somos iguais perante a lei e qualquer ofensa a 

vida é afronta aos princípios constitucionais. 

Duas vertentes foram elucidadas neste trabalho, a primeira é a discussão 

sobre a vida do nascituro e seus direitos, a segunda vertente é a autonomia da 

gestante tendo a mulher o direito ao próprio corpo e suas vontades. Discute-se 

que o feto em desenvolvimento possui características próprias dependendo 

apenas do corpo da mulher para se desenvolver.  

Por conseguinte, diante do estudo realizado, identifica-se que o nascituro é 

considerado pessoa, ser humano com vida e diante disso sujeito de direitos. A 

autonomia privada da mulher e o direito ao próprio corpo estão relacionados aos 

seus direitos da personalidade, entretanto, por se tratar o feto apenas um 
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hospedeiro do seu corpo, a mulher não deveria ter tal lisura para tomar decisões 

que não pertencem ao seu corpo.  

Falar sobre o aborto é falar sobre um grau máximo de responsabilidade 

pela vida de outrem, visto que a autonomia da mulher dá a ela o poder de decidir 

sobre uma futura vida, embora diversas situações levem a necessidade de decidir 

sobre a vida da mãe ou do filho, como é o caso de perigo de vida da gestante, 

uma anomalia fetal, ou até mesmo o caso de estupro, porém, todavia, estas 

situações ainda são discutíveis, pois afrontam diretamente o estado de vida 

psicológico e físico da mãe.  

Contudo, quando se fala em aborto permitido até o terceiro mês de 

gestação, independentemente de qualquer risco, falamos especificadamente 

sobre uma vida em desenvolvimento, indefesa e incapaz de produzir qualquer tipo 

de estado de perigo para a gestante, mas que por força da sua autonomia da 

vontade, pode ser interrompida a qualquer tempo, apenas para nutrir um desejo 

sem fundamento da gestante. 

A dignidade de vida do feto não tem haver apenas com sua expectativa de 

existência, mas é importante saber que ele sente tudo o que a mãe sente durante 

a gestação e as diferentes formas de abortamento podem causar tamanho 

sofrimento quando se trata de desmembramento do feto com uma cureta, 

despedaçando o produto da concepção, ou por sucção, onde o ser vivo é sugado 

como aspirador de pó esmagando seu crânio, o envenenamento salino, que 

causa a hemorragia, o aborto químico, provocado pelo uso de fortes 

medicamentos para expulsão do ventre materno e também pela histerotomia. 

Estes métodos abortivos são conhecidos como cruel e desumano, onde 

acabam por admoestar a consciência da mulher praticante, pois mesmo com as 

excludentes de ilicitude, comprometem sua segurança psicológica num 

sentimento de autopunição e coação social, pondo em risco diante da prática 

lesiva, sua saúde mental e equilíbrio, lesando também sua integridade física. 

A autonomia da mulher deve estar ligada aos seus direitos fundamentais, 

não se sobrepondo a vida e sua essencialidade, até mesmo a vida da mãe, a sua 

liberdade é direcionada a sua conduta e sua pessoa, não permitindo a auto lesão 

com condutas traumatizantes e punitivas. 
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O aborto tanto espontâneo quanto provocado pode causar sequelas 

irreparáveis relacionadas à tristeza, depressão, ansiedade, nervosismo, 

desamparo, frustração, podendo chegar ao ápice de impulsos suicidas. 

Consideremos o feto portador de vida e dignidade humana e consideremos 

que o papel do Estado deve ser garantir a proteção tanto da saúde da mulher 

quanto a saúde e possibilidade de existência do nascituro, garantindo sua 

dignidade, reconhecendo como pessoa e dotada de direitos humanos. 

Finalizando, consideramos o homem um ser transcendente, uno, formado 

de vida, sentimento e dotado do mais digno, que é o reconhecimento do direito 

fundamental a vida e toda sua plenitude. 
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